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·TAC- GR8'ZEIR0-G0-SClL-71In IIIr(J-
O TEM P O tMeteoroló-gico!

(S,ntese do Boletim, Geometeorológicu, de
A. SEIXAS NETTO, válida (/ e as 23,18""11.s.

�

dia 26 c{e março de 1963

I
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAQ ATMOSFli:R.[
'::A M1:DIA: 1019.0 mb; TEMPERATURA Mll:DlA;

� i!'t�v�bS��g>E�D2� :;;:�AT��:ati�É��;.5 8��s:
I Negativo - Grupos de nevoeiro c':lmular com cnu

vas multo esparsas _ Tempo médio: zstavet.

Missão San Thiago: Exilo total :
EUa Colaborarão com· o Programa Brasileiro de sEstabilização e Desenvolvi
mento Recursos na Ordem de 400 Milhões de Dólares para o nosso País

:::�S�:':�:����;���; ::��;�:� �.�:�:;a:���i: ,b:;::'�,:�;::�:;�::,�:��;� Frenca S"Ob ameacaFazenda do Brasil sr. San ctenat rará novo l.rog!·an:3 cencmícc do governo do !3(-l'

tíago Dantas, chegou a Ca de pagamentos dos 26 mi sn, o sõbre as decteôes v

lia Branca para realíaar u- tbões e 500 mil' dólare:;. quo medidas jé postas em p:.'" i

ma reunião final com o pre lhe deve o Brasil cas, para incrementar t;;E�
.

J ,
etdente Kennedy, a respei nrograma como cono:til ,I�

to da ccnceseâc de aju", fi 'WASHINGTON, 25 ,(; 'd�a63,'a'ta de 25 d, ma""

de CiRE\VE CiERA'Lnancetra ao Brasil. O mon ESLauO) F'oi dlvulgauJ "3 �

tente da ajuda eccncmtl.i- ta tarde em Washington, ;) Causou-nos profunda 'r» .

é �m. forma de noves em- texto d" comunicado que " pressão o modo porque '::'1$'
u-eeurncs dos EE. UU. e de gevej-uc dos EE. UU. enh:! prcgrcma foi, iniciado, bem

Conferencia �o Desarme ll1r.nto rrussc�ue
?ENEBRA, 25 (OE) - de desarmamento, proje· tancoi ,nen.o russo-norte-

A!lrma-se qu� as de�eg�- tam en,rreender .hoje nov'. ame.I�:tno. SObre a pros-
çoes neutras a conf<.!renCI.l esfõrço p.:tra por 11m ao e.;· crição das vrQvas llucie.l

res. Fcntes bem informa
das disseram que estas na

ções a-:-esentar,lm plano
de acõrdo para o reinicio
àas negociações entre a:;

duas potencias nucleares.

Incenriios em

Petrollolis
NITERor, 25 (OE) - 1� Paris Jackson e BQlj'lmln Washington são os dois tripu- BRASíLIA. 25 (OE) _ O

poliria t{'(·nka flutnlncn�í': lantes do pesqueiro norte-americano qlle, 110 dia 20 de j€- Gal. AmilUl'y Kruel vat
dcsenvolve eHfot",":os no ,�en- vereiru. foi atacado a tiros de fOf}uBte8 l)or civiije.� "Mias" ·reexamlnar o inquérlio soo

tido de elucidas as causas cubc;llos, quando navegava a mais de 80 cfutlô1Iwtros do brc a boite Dominó. HOJc
do gnmde lnccndio que litoral de Cuba. Os aviôes cubano,_, que somente não mesmo, um emissário do

�1 �1·1f'l1'1'!"Pntf' tr�!' afundaram o peQ]feno barco devidu a chegada (!o local de 10 Ex�rcito, solicitará ao

c,<;hbl'l('cllllrntbs tOlllet'dai>; III/UI eS(fuadrilhCI de "viões da � Il; doS' E.U.tI.. }JTQ!,!uJ"nd de.:1u�lça da
cm Petrópolffi.,"l\. prOVUCf'./"(tl/l 1"ecentemente um dos lIwis incidentes Guanabaqi�tl,devólução do

Há indídos de que ') �i- com à crise das Cllraibas. A jolo foi tomada!', inquerito so6'i·e a .invasão c
"

�,.;c:í�:$�,�.�rim·:�o- ,q!w.n4o os Pe..s�a�ores contavam MS jornalistas, ,(li depr.edação da boite Domi- reunifieaçãb Sirb CIO,

_'_'__��� � .. �.
c I,l:l��je� l �<nltal1dQ _ �

y§b�,_. '" _ < _.li.

-une nova programação de gou ao !:\, -. aSntlagQ Dcnf as
pagamentos e dívtdas br.a- esboçando o programa .to

stlei-ae. A ajuda total no-te ajuda ao Beaen. A neto é a

ame-ícen« ccrixiate em SS8 seguinte: "DUrante nos-as
mübõee e 500 mil conversaçôes em Washino;_
durante os próximos tcn, !HS duns últtmas ,,2-
mCSe2 e na. pozaivel ex .sri-, manas. muito apreefamvs a

são de adicional de 140 mi cpcrtuniríade de receber d�
'hõcs de dólsl'e". em ::!I·éd; V. Excia.•> de "eus colab«-

Futuros ArqQil�tos Brasileiros
Visitam Muse'u Americano

Em cumprimento a um programa de intercãmbio cultural, estudantes brasileiros de

arquitetura, ela Uni�ersidfdJ do Brasil, en:: cnd U7n-�e em viagem pelos Esl"dos Uni
dos, sob o patrccimo do DelJ'rrtamento de 8:i.a::1o. lia feto, apllrecem, da �s(,'uerda P,1-
ra a direita, Alberto GheJ"ta11t, ,hUI"! Pinh�.rc, Gil Rego, Lucy Cunha e Gilberto Car
regaI, à entl'adc; do MUlteu Guggenheim, dg Neva York, obra do fomoso arquiteto

Frank Lloyd Wrigh�, _fã fa1e?ido
ADHEMAR Irá
ao Paraguai
SãO PAULO, 25 (OE) -

O govemador Adem3.r de

Barros, ;'celtou convite do

preSidente StreisSrier pará.
visitar o Paraguay em

maio. O chefe 'do executivo
paulista, pretende percor
rer os estado do sul, antes

de p:lrtir para o exterlo�·.
Incidentes Cubano-

Americanos Prosseguem
Avião do Rei
SAUD
Lcta!L:mdo
RuMA, 25 IUE) _ Holi

coP!uos franceses locall·
zaram ,nn manha de hoje.
no .... ::lo·le do S!ln Lonrenço
os restos do av:ão do rei d,l
Anlbi.l Saudita.

As l'qulpes de socorro

avançam pilra o local. on
de se e.\<opatiHcou o aparê
lho C);net 4, no dia 20

aS�im, a cpcrtunidndc que
lhe Parece ofer'!CP'· a urna

c o o p eraçãe tnternnc'cnet

construtiv,a, dentre da" 1,.

nhae gerais da "Allançq j:I:l
ra o Progr-esgo". Como V.
Ex indicou, (I mcnt anre "1'1

recur�os, requerldó pelo ,J]'''
g-ema brasileiro. " ,1.1' ,ut:·�
lado as relações de comer-

cio ,. investimentos en,
o Brasil e % pai�p� da !!:u
'r-opa Ocidental além do Ia

pão, justificam � dl."ejo (e
obter o aj>ôio desses pal�··

... também o dI' orgall;"l;;_
çõe,; intern3cionais, cerno

(conto na 2.a \)âg.)

.....

. �'«i OUTRO
TREMOR DE
TERRA

Ministro
Relornou

::;. PAUL(.., 25 (OE)
Após :3 dias de permro.nên
cia e L S. Paulo. rctcrnooJ
á GuanJ.bar"'- O' m:nistl"o
Hélio de Almeid:1 d.'l viii
ção. O titular da viaçi10
manteve conferência com

gClvernad::>r Adhemar de

Barr:ls, tratando expecial
mente de obras na capi.
tal bandeirante.

KEN�EDY V!RIA
AO BRASlL

RIO,25 (OE) - ClrC'll·

los ligudos ao chanceler
Hennes Lima, declararam

que ° ministro San Thiago
Dantas foi portaUIll" à.=!

mensagem do pl·2�jde!lte
Goulart ao Sr. John Ken,

nedy. manifestandJ o de

sejo do governante norte

americano visitar o Brasil
no corrente ano.

Inquér:to Será
Det'olvido

PAR1S, 25 (O!l:J _ o tram em greve, recbas

presidente Ch:nllcs De
�

saram a orerte do governo
Gaulle enrrenta hOJe a P03- d.� aumento de B"} sobre

sibllidade de umn greve um pericdo etc dois unos.

geral ele 2 mütiôus de tra- Por outro Indo, tnronnou

oenmdcres nas Indústrjas se que De 0<1u'10. reuniu

nacionalizadas. O movnnen- se com o Primeiro muns-

to. ficou preparado ontem tro Jorge po-nptdou pura

quando os drrtgontes sindi- analisar- os meios de resot-

cais Gos 200 mil mineiros ver a greve que comeccu
de carvão que se enco:1,- há 25 dias. Pompldou. COlll-

M;nislro Ahma qüe a Previdência
Social Será Reeslm!mi1dil

VITóRIA, 25 IDE) - '\0 reform:ls de base para a

.enae-rar o congresso c.e nacãc. Disse a.ndn que prc-
trabalhadores realizada em tende reestruturar tot.at-

Vitória no Espirita Santo" !�:::'1�l2" o.cvicénc.a social.
ministro do trabalho. 5,·. r- 10:':':1,:1' a tren-e dos ôr-
A!mln'l ArIJns,. disse que <..I (::"5\" 1'�pll·t)(,:10. ele

tcacauiaoor du pais, deve rcn.mente cnpar-".
partdelpar do p: ograma di' tndos

ele viajava sua tàil1líb se

rreu J(' repente \1111 ataque
-a-r'taco. (·-l\'n:'i) 'norte .!11-

ore o volante. Seu !Ilho -íe

nino, evltuo U!'!l grave aci- 10 J.!l:.'S. nã') pe deu a Ee-

c'.(nte numa das estl";,das renid_ d'" 1J:\2(tL,ta,)lente
desta cidade. Paolo Vinhá <. �·"n ('< VeÍC"I!''>. quando
de 51 an:n de :dade, que êste estava a p�lltO de

dirigia seu automô"el on- caIr de um btú.:l'allCo.

PRESIDE1HE llA mm FM mSOA

A caminho de Roma. esteve cm Lisboa o Dr. Zafrulla
Khc;lI, do PU{/ltistão, presidente da As.�embléia Geml das

Nações UIl;(/CS. O ilustre visitante jez, propositadamente,
escala por Lisboa. a fim de conflilwnciar !)om o Prof.
Doutor Oliveir\! ·Salazar, Presidente do COllselho

União Celebra Ccm,ênio
Com o PARANA'

BRASJ.LIA. 25 (OE) - () através do Banco elo Br:'-
chefe (la casa civil da Pre

f'ldênc!a da RepUblica, in

formou que o governo fe

deral flssinou COllv�nio eO:ll

o governo Pal'anaensc,

sJ. para financiamento de

cons�t·t1çaO ele hldro-elê�:-'
ra pe!o vizinho Estado.
nl,mtante rio convenlo

elevn:\ 970 milhões de

cl'uzeiros.

Republica Arabe Unida
Reunificação Sairá

C�lRO. � fOl3).. _ Sr-

:��tO ,,�Oll�t;ll ést�·sem\

portou-se bruscamente com zcnuo: '·SÓ posso di:

Os íom.rnstee. quando en- \:111" coisa, que a atttc
trou no pmécío preside»- dos sindicatos. me pare
elal. para a cof.et't-llri:t di· :!lc'''\) iI r ',;.iS". I

Dia Mundial da Saúde:
�ecuperação Ace!crilda

E:��,;�a ;;��h:,(;)�'�\��l,:;,:
esqueléticas. que al1\,?,:':l
e!i$as crianças no HOS,,'tll]

Infantil Beca Olliz, em q:..:'
lo .. EqU3dor, �ão 05 p1in.:::
pai" sintoma� d� Kwa·'t,:,:

kor, doença causada p�l·,
ra::·a de protd:n� n1;S lHo

pllS :lmilacca< c�m qUê: �"

alim�ntam ao cl"iançl< d,'-

eas b:';n·' :lmcú�·�n'l.'
io.lailt· p'·é c�c"lilr ,]� um

quatro ancs.i. Nêese R"
o trunce de mortoísdade

dez a qua)!'nta \'êze� lU

qu� n,,� Entat]os Unidos.

C3 ,]c lllctt.o.le da,. m"

de criança< juUlW alll�

nas é atl":buida '1 Kwn

das eutr:l� devida a d�,

das ort1""S t],'v!da a d,'

ça� que não sedam m'"

"e h"u'r���e uma nutrI

adequada

•

Não é a ll_1cdicina qu� rc

cupe'·a " >i'aude em tais ea

�os, mas sim el,·mentoa 11'1

tritivoH vitai>:, como a pr"
Il:ina. A� .• j1l1 embora 'l.;Il'.la

te n h "m O" sint'Jma.'l ,in

Kwa�hio"kor essas crianC1S
dt' doi� ano� de ;dade,

.

InfeliZlllpnte, hi f"m�
elemt:ntos ntltdtiv'·� vi
à s"úrie, não ap"nílS fl

Hemidél"io, mas ('m lor

�ando menos de três mundo

gramos, se estão recupet;'fl_ Tendo "lll viSla e"'a f
tio .aceleradamente. E pnvá- mundial, a Org:ln!r.
vel que ,lm poUCOS m .;"-�, MUl".àial da Saude esc ..

passem a gozar de nôv:> "Fome, Doença de MHh
boa �aude, graçns a I1ma como te:ma a �er f<>cal
diola ricSl em protel!!.'�. no Dia :Mum1i:::1 'd" S
com ovos, leite e Carnl'. a 7 de l\.t)j'i], 15. !!niver.
Kwashio'kor é a mai., r de fund�ção da OMS.

"Barnabés" aumenlo de afé .,0
BRASíLIA, 25 (OE) - O tos a ser concedido ao

preSidente João Goular;; cicn;)ILn:o Civil e c1
determinou no Departa· militares da l;niiio. O

fc do governo dctenn
ment) Administrativo d,l r,ue o>; vencimentos

Se. "ir;o PÚblico-DASP: qll" servidcre.� ma's hUl
reveja os cstudos relativ(,�; sejam el,:\'ados dt: no

ao aumento de vencimen- nimo 50%.

Aumento do Fun(on-;l!slTI'J:
Mensagem Ser� �rú?'Juf) Hoj

UllASILlA, 25 (O ESTADO)
o Presidente João Goulart deve a

na tarde de hoie, enviar mcnsngem

Congresso Nzclonal, a::01lJpanhnda
projeto de Lei,' que trala do crime

sonegação fiscal.
Somenie êUllanhã, será enviad

Câmara Federal, o projeto sóbre o

mento do funcionalismo eivil e ln

da União,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

'i (;,..,,.. .. ,,,
DO""!fll: 'J ,J"�;,,ti"\\".' .1. ",�"l:·.l

!i(("r ,

Antón1n """l"''lTl·j·· .4., \. • ,·lO ""'.�
Mello - Pedro l'�\U�O i\!:II'!�' 01,1

fl�(O P:,U"I ._. R;'<.I V'l;li'ltl
'/1']. :H!'.94P

J; ,;'1] Sr;o; rt-j. .�.\
''':''',I'',�' .: ["" 11'1'.ond'-,ntu, em t",i,p;
II"'IP;'W de SaJl(.c: Catu rtna
An"l;;·io.� rnornante contrato <11' �cnr'�\l ., I�,

1.:li1F'i}i "In vbror
f\'��;:�•. '! Ult-\ A\lU'IL, C ,oi:. ;!!l(H'.1IU
V]."<I' ... ft,Vl'l.,,'>.; Cr� li1,{)�1
t'! !:'in"-rin nt1G se re'7'(I'J"l'.(/hiN.,! ono. ('''1_, '"

111' ,.,,,;1;,1f)� 11'1" n>f''In '/".';"'1r1("

Sociais

MARILENE no Alie· IVIÍli
(armo Em Abril

ue Nossa Senhoril do Monie
::wlos Calarillenses no (opa

1 - Rio: Rec �r.- ...... -Çl nl

mo dia 20 de

lq.ejc de �k��.')
Carmo o ccnmon.c rc

m2nto' de MGrii2ne Cor.
lr dustriat 01', Antônio
chels. 05 convidados sere

nodo- à Av. Nos-a �cnt-.:·;·o
bono 1049 - o

Estado de Senta Catarina.

c«
, o

9 - Em Paris, acontecendo c ..::m"
exposição de ptnturo e esculturo. o j) •
vem Cdlar,nen�.: Sv'vro Bittencourt

. ii
Borô., José d� 1

Siqueira, de ser convidado Del' �

;:5 ����es��I�;� l�:l ��;'lc���n�eo��a: �
ce, duas Debuta, LS Cotannc.ises. ')�

c(;ontccln-����o��c���o� _ �,: �
«enco da otnz BRrIGITTf EAR !
OÓT _

2 - O professor Fr<tn.:.·�l..o
foi anfitrião cios Alunc s da

de Cén'C 2S que ,,0

ultimo sernc.no :J Póur.c.i

� de Renda"
-

2 B.:;.rliados Hoepck.:' S A

3 - No sede de clube Soc:at P'J'
hc_ntc·ce<.l ll:,ti�� lill�""a

coq.v

4 �-,Tç-n:�1 p_:_s.s€ oc.vec.etcoo d.'
'1,;('.' " l)o."ulod,J fv',:_., )

Tnvore- di) Mello,

',��u nore paro a ceoçóc »

�
12'- Esta e-ce.o.í., no Rici'

.v ...: ,-'L ...RLES, .•
u 1

. n:j: e l"'-

L -r , !
""'l,'dT\ 1 '>'"1 �

j 6 - Anivsr-ario
_. .. ,_

: �:�o::H:��:;; do

� -: ;,��:�,:��:��t:d::iE��' �
j v(..i�s clt; f'2licitoÇOb Laa t.LLA SOAR!:::;, _
J 7 - No último ::,óbado. o 15 - Em recentE o el::oa'1 �
_ bUlá 8al"" L.:i inVi!didc p::::r U'nte b'.'.'T1 te e muito ·-.mp<1'·;c.,-; R-;"�o�
4 0 Eie���t: d�OL�i�Cd��u:�, �ee�'����;� ����;�t;��':u VIS,'�SO CeiO!" mod::::l)�
_ r-ulvio V:e:ra Sergio Nobl'C- " . .,
_ �fgO (: Checm dr.)rGm no::! alt:l, 16 - IC?memo�p�. idac'�. nova o,se',
'iA' -'

.
nhnr

AI1iO
Soares.;..: Em sua reslder-

, 8 -

_.

o Dr. R,:::b'érto
,

cio o C��� -I 9:?-1'�� r:XC.EJ'>cion:)� urr.'
� (} �ccretono de Tr�!balno grupo de 'mlgoo>'. �). ,
����\�'\a""'I\.,,,,, '.- , .... �_.,_ .......� .'1o�i .... a._�:-"'-""WI."

DR J -c' Fo

.�i<;.

" CUltUl';Ji

mili"res C'S nossos mais aÍll-

�·1�ni·"'o.�0 C\'C'lto

Ira 30 l�,!,�f';'�� 4

n�efrg'r>n "\���

!!ldv.!dos )h;+#m in '.J('rjdil,
AJ)a��fh�s e; � ?G":·7F.!�a��11

�a �or.ue�a
NORUEGA QUEIXA SE DAS PRO"

VAS RUSSAS NJ MAR DE BARENTS
Num r, mOf<lndum entregue 00 t·Ain1,;;

téria do Exterior Scviét;co em

ro a Noruega pediu à Rús,lo
ca' que levasse na devida considecc

ção OS interisses noruegueses, na h:-

pótese de futuras prevas. nucle:Jres sS
Dr" o m�r d.:' B.a'ents. 5::;1 :-n;·o

rus'-<J.s prej,.dic:"Y0m cs

de çesco € d:.l "oveg:J'çoo n::;n.. :!

gue"a, prim:;palmente por ó.: es'2'nd"!'�
I'onto ,::;e1<1 pc'lrte cc1dentol o óreoa

.

terd;todo. A Noruega nõo pode a::::

ter o r:, goçóo TUSS" de que 11'00 é r�;:

p:.:.n,óvel· l=�dos pr-sjuzos caus::;d:J.S {) ,..r_:

v � e (v·:'::es. Qualquer naçêo que rie

seje ut.ilizar as óreos cê:eâ,icas I;v,(';;

deve �:mostrar a devid:J consideraçc')
por outras noções que deS€tE'm fo:o:e�

chegou a sugerir que a coletâll€o dos
Leis do Norl.Lga pcder'io rru'to b�"n

pela Cons.ituição de 17 de
mOla 1814 poro torná..la mell,)s

pesado. D:ss'S que os dispasit'ivo5 re\ o

godos que pudessem ter ainda alguma
significação pcc'/.;rlam ser prontomp"l
te incorporados o leis poste�·;ores.

SETE NAVIOS DE INSPECÂ0 01=1
CIAL cem 40 hemens a bo�do, com,;,

çaram' o patrulhar a indústria de p.2S·
co de bacalhau de Lofot'2'n, no nOI·te
do Noruega. Quor,do ccmeçou o tem

parada havia nos Dortcs cerc.:J t 'o 900
borcos'Pésqueiros.·

NOVO SALÃO DE' CONCERTOS -

Os 2.300 h:]b;tol1.'€S do munic'ipoliC<:1
de d2 Langesund, no sul da Noruega
inaugurm'crn o seu novo solão de >:::]"

certos cem 320 lugares, dotado �::.rn

bem ce instal:Jções para e:o.petó;::ulos
. COMPANHIAS DE N,4,VEGP,ÇÃ') t�ci7?c;i$ e .tela de Cinemoscope. Lange
AEREr\ �NIFICAf,,\ SERJIÇOS - .t:... sund ('onta cem nodo meros de três

C(j�pGnh a de NUvegaçoo Aérea do orquestras e três COl'OS

Oriente Médio ocôrd:> p:::rQ SOCiEDADE NORUEGUESA' DE
da CGOi" rece.ltem2n CÁNCER brevemente exemlnará 20

Ite Entre a Ccmpollh:a d'2 �]'J l10luegucses j:::JrQ prequisar Q p.f�Sell

veg::::cão AérEll A.ustríaco e o Sys.errl] co'Ces.um 137 Devera ser tombér,'l
d2 Aefovi:::s Escandinov�s. '. p,:lo

q'jo! �.�, ,doca pele�' PESQUisad
.. oc.es

u car��
Ios trÊ;S un,flcoroo 5. US de Cç'ltém vinte v:,:zes maIs

serviços !,'Ol1tTe e Viena, via E�� CEsium do q�e o If')te
tambul

•

Fundo

cícnal.

r cone. da La 1J{l�,
Mr-nvtár!o Int(·,l'-.-

Os aviões seroo pilotados por pes
soai do Sistema Escordincvo. nos r,)

tos conjuntas mas elltre o pEssoal d2

borde haverú 'funcionários dos três <::2

rov1es,

Sindicato dos Traba!hadores em

Emprêsas Telegráficas, RadiDtele
gráficas e Radiotelefônicas em Fro'is

EDITAL DE CONVOCACAO

Com

que t",mam·'·" c .nhecnne

jét um -uptõmcn+o cnmb'i.l.
d" '<I� cxtvm..s. ,,] i

E� UU. di.' ':1-.

.In ""f'r:it �\U

1964. l\'r�i. adtarn-, diz 1 c 1

muntcnrt- 11''''!o' <l!JP]'i'�nl,,'
,._ Nlll'::l prl·,,,·.'C!.'V3. ma!',

fljfZi rf)r�E
rQ 'tl�WO

(DEl

ses ....��,," D, b'·::l"i[.cj)·O
.rórre in''-'iou .. O{mS t-ernos.
!=,3.:'1 :1 CTnl)lte que deve.!',
tl'<ln:: C:'!11 o ja?'ones E>.
�u{'h() Aki. no ])1'0ximo (i'a
4, JÕf'�E' "'h�qcu sá'J'lclo (\1.'
tU'lf't, e ini[':ou ,<;f'�'."

pl'epur,'tivo�

CHUV�.S
PR055EGUfM
SÃO PAULO. 25 IOE) _

A ci':iade de Sãa Caeta!lo
elo -Sul ve:n sendc eastig:'t
dn pJr fOli.es chuvas. Em

cc-n�equÊTIria. 3 casas rui
mm e mais 6 fiea!'am dél'
nific'l.da�. Mais de 10 f:l.'1�:'
lias ·f;(;·lf8.m ao desa'bJ'>:;'�

DR, AlVARODE
C�RVALHO
ComunIca, a"s seu� di

a n,ucl3IH'a '\0

a p::l!·tir de L,
e!e abdl. pUl'a :l "ua Nl

1vlachf1d", ll. 12 le,;q\�
c10m a ,·U] Tj"[J<lcn{l'ó;1
1.ü anda]' �"la 2.

Terre!!� 110 Cenlro
V"llc!e_H' um.
P]'�ç(J d,< Oc?�iéo
T"atal' à ]'U9 Bn(;ohll a

20 � NESTA
'

28�3�{i2

ALUGA-SE
NO<.'A PEQUENA CASA.

RUA r:UA::aE SCHUTEL
�.4. NESTA.

a se rcaliz.lr dia 29 LlJ

corr�nte. às 17.00. hOl'ils 118. sala descanso da The w",·_
tem Telegrapll Co. Ltd à rua João pil,ro NO 2r.. afi'u 12

ordem do di,,'
do relatório ds D!rQlOl':I

e r<'sp'2ctivQ Ba! 'r.,�'J

da Proposta O,'ça�llen�a:'Í;!
para o exereirio de

'3 � Discmsâo e apl'ovação da Propostõ! OI'l:;:Huentar;.a
�2,rCl. o exercício de 1964.

N§o havendo número Teg:tl para- a primetra convo�

desdf já, (;�livoca{hl,wnu. nova reunião par:l lI.lll�t

hora HPÓS. isto é."p���1.8.,O� .horás.. j. �':'
_

,'. Lo1Crwal Pedro da. Costa> � g>"

'.

""'Y:N�_Ltib....-..�esid.�tI ,:: ii! IA

.1''"'''1\''''','-

cDlab�rarãl com...
ampla, aeolhemos com pra ccnüan.t« em Q�I"

llllLn"ii" <lo g"v<"1':-'
c!� detalha]' " Pld
Iomc base

() de-vnvotvlmcm« cccno.n .

co l' "�chl a longe p.-rz . <;'

/1" soucrtc. para ele c ':�t::'"
-acã oIe' ac-

te-nacrcuat dt' nU' "as

te� v�nna a """ alc"nr:\j.\
avé junno de 6?-. conrcrru
V. EXCig ro-vc «m -ua rnr

ta, n govcrno d,,� EE.EE (.�

tará p�r. �Ua parte, po-n;c
a empenhar de auordo C',I'I'!

a lcgistacác aphcavet
cur-sos fin�nc,dl'ol" t,'tal:·:.,n

d'J aP"oximadamentc 400

milhões rlolnrcs. �m .

pc-acã« cem p"ag'·'l�j'l.
b",,�ilehü de c,t'lbiliZ3{','
doscnvctvnur-nro

vrgoro-umcnte lle,'�'" ""I{1,'

Ç('. aPr-a um IH"·."oIo qu- E('

c-ten-te ate maio oi" pro-c.

�"�c:';C��P,O:�;�o:�;�t�,�€V���:::�:�o;;;;x<' Cc

mentes

�'LlI.�;.O..., ... N",me AS":.rr"'c)

djO�'')lbL
- Ge.lf)SlO Sentes - Trc ns. de (2) Cole

-��d�n�� B. Vieira (Firma C, R .. mos 5.1,)
- O,j,1 n;:;

_r:::,T. oe te- r c no.
208/63 - 3. Vieiro (N�Gfdo Süva

()o:me Otovio da Síh o

- O
dos

'1.)7/,�,,3 _

ele um . casa

3;9/63 -

- Tl'�n,;f. de
4.997 62.....:�, Vieira (Ely M. de Almeida
1, imberg,) - Trcn�f. de terreno.

3,636·6,: - Odilon B. VIeira ( Cecília Caporellí de
C sta) T r'� nsf de terreno

� Vr�;�f.d����Ct�r��n�leira (O�volde 1.800 Bar,li)

1.061 62 - Odilon a, Vieira (José JeÔa Pereira)
- T.-ansf. de um terre.no,
1.147/63 - Odil::m B. Vieira (João NogL',::ira �e
Men€ze�) - T ra:ld. de t'er.reno.

'791/63,_ Odil n B. VIeira (MaI:iC,i da G. dOos Sar."

!_c_;;l ,---:- Trcrsf de terren�. I
/'i0/00 - Ocdon B Vie1r:. (Regina I, R. Di:tricn)
- Transf. de um terrena.
789163 - Od le11 B. V;eiro (Otóvio Goncalves dos
S�nt s) - Trz',d. de casa.

"

788 63 -- Od,lon B. V/ira (Aquiles A. C. Santos')
- T.-ansf. de um terrEno.
784/63 - OcLloll B Vieira (Rito de C'J.�s'i:J Abr(Õ'u
- Trcnsf. de um terreno.
796/63 - Od:]s.n B Vieiro· (Lhdaura da C:::-sta Cer
que'ro) TrCllsf de terrEno
781/63 - Od'lon B, Vieira (Bertoldo FredericO
Schleper T r::msf. de T,rreno
.209/63 - Odi'l:::n B. V:eiro (Je�é Anfilóquio de
Souza) Transf tern;:no

�

1,294/62 - B. Vieir'J (Hedi Coelho Pinto)
- Trollsf de um terrena.
4.472/62 - Odilc.l B. Vieira (Alfredo Westpf">al)
- Tronsf. de um terreno
2.769/62 - Odilon B Vieira (Maurílio Santos)
- Trarsf. C,2 ',erren:o

.

,.., 7.<..;..:/t.') _ ndilc)I1 B, Vie1r(t (AleJe> C. l= ..gL'ndes de
M'Oraes) Trans·f. d:2 terreno, _

.

2.233/62 - Odilon B. Vieira (PuJra Romalií'o Da

�llvo) -- Tl'onsf, de terreno.

3,372/62 - Odilon B, Vieira (Eli M de Aime'ido
Te!.:;mberg) - T ra:'1sf. de terreno
3580/60 - Odilon B. Vieira (Agrip:. de Castro Fa
ria) - Tl'ZI�sf, de Prédio.
2.129/60 - Odilon B. VIeira (Domingos Reitz)

de prédiO.
- Od:), n B. Vieiro (Osmar Espir'idião de

Souza) - Tran�f, de Terreno
•

3,686/60 - Odilon B. Vieira' (Educandório N
de Lurdes) ....!..... Tr:msf. d? Ca.sa
210/63 - Odilon 8, Vieir::l (Leonel Carl:)<; Martins
- ,Transf. de um tere'eno
776/63 - :Jdil. n B, Vi'eira (Maria L. Ferreir;; na
Silvo) Transf de cas:.J de modeira
797 63 - Odilor 8. Vii!ira (Carl:Js José Rodr'igues
........,.. T�onsf. de um terr�n:J.
792 63 - OdHol1 B. Visiro (José M=urer;
- Tronsf. de um terl':no
778 63 - Odilon B. Vieira (Franc'isco Mo.;])
- Transf, de um t2rrsno.
667/63 Odil:::n B. V',�iJ-a (Gl'<lcelino S. de Jes,,"-)
- Tronsf.
787/63 � B
- Tronsf. de um terreno
774163 - Od'ilon 8. Vieiro (A1cic1é Hahn\
- Trcnsf. de um terr,no
369 63 - Odilon B Vieira (Paulo 010níslr de.An
drade) Trarsf. de um tcrTe.lO.

"

2108 '61 - Odlleh 8, Vieiro (Ihd. de Mad('iros
NaciGn�is) Transf de terren'J

3679/60 I Od'l-:n B. Vi"il'a (SilvIo da Silvol
- Trcnsf Llm terreno.
4.919 63 - B. Vi�il'o (Celi:la Camargo pi-
res) Trarsf. de tern::nc

1.477/62 - Od'ikn B' \'isira (Af':1é!ia Ano M�r'

ques _:_ Tran�f, de terru'ta:
1.144/63 - Odilon B. Vieira (Mario de Lurdes Va
J.�nte - Tronsf. de terren?
1.322/61 - Odilon B, Vieira (VaimOr Gomes Soa
-res) - Transf. de te�eno.
2,878/60 - Odilon B. Vieira {Osva�;:ii.1a Meireles'
Leal!..: frJ'Qnsf.. de terre'ho, ;: .". iL
S. J06 62, - Oditon B. Vieir'á \Edvl!s0t1

{Continua na próxima

(Morl:] Hah ..... (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BlurneHau .. Prosseguimento do Curso
�� Profes�ores Rurais

"Não é só o "be-a-bá m-e
se ensina na escola, A es
cola preparn a criança para
a sociedade e é o pl'OfeSS01',
principalment.e, a alma da
nacionalidade, que deve dar

à. críanca a consciência sa
nitária".
Oom estas palavras o Se

cretá río da Saúde e Assis
téncía Social, Dr. Fernando
osvatoc de Oliveira. irrícía-

JltrALlJf.J "'�h.

O PROGRESSO E O TEMPO - Verdade e qUe,o
proqresso deve accmpanhor o tempo

Cam:nhando parelha com os cnos mêses dias "',

hora .. .-1- r"'I .. o-tó-Io.
.'-

De-se porem que na comdc o tempo não se de-
tem, _ "', "U .... e·per:J.

O prcg�2�so só ando de dia.
Descansa de nc-i��,
E não é modruçcdor.
Enquanto isso. cncs e mêses vão numa disparada.
Só uma cotsa o "imita na corrida
Os preços.

.

A vida custosa dOe viver.
A ganôncia, :J exploração; a vontade imenso de

enriquer-()' antes do tempo .. , .

Viram? Pois é assim An.es do tempo
Mo,,- isto, sabemos não é progresso.
Pelo contrário.

'

E' assalto á môo armada.
Medidos �� con.ençõo, congelamentos çoranr!a

sob palavra de honro paro não aumentar preços (co
se dos eutcmovets) é o qUe ee vê.

E depois os greves.
A� heras em disparada,
A gente nõo torno t0lego .... fico-se cada vtsz

mais para traz. Hoje: 26 de março de 1963.
O Note! parece ter sido "ontem"
Apenes 37 anos poro chegarmos ao terceiro mi'

lénio!
T.rln:o e sete aros poro o ano dois mil
Então, a coisa vai p:Jrar.
Já oemou :1is�o meu coro ledor
Entôo, pore e medite.

Universidade de Sanla Calarina
DIVISA0 DE MATERIAL

EDITAL H,O 6/63
Propesto para o dia 8 de abril ('� 1963

ConcorrênCia Público n.o 6/63 - 20/3/63 à
8/4/63, paro construcão de um prédi .... sito à r�la Dr.
Ferrei.�o Uma n.o 26, de propriedade da Faculdade de
Medic1n:J. do Univer:oidode de Santa Catarina, r.-=sto
Copital.

De ordem superior comur.ico aos intere�sodc<;
que se acha aberto Ccncorr[olcia Pública paro cons'
tn"'n- ,-I .. ,,' ...... (n o"cdio, <"':' dois (2) andàres, com á
rea de 66"8.00 metl'Of; quadrados.

Divisão de Malerial, em 20 de Março d� 1963

Jo�oé For�kamp - Diretor

,*.....
Holável Mesmo o Sucesso do

"Refôrço dos Enxovais"
Quar:� uma venda programado s'e revest"P- d.::Js

caracteristicas, positivarr,�nte favoráveiS dessa pro
moçõo, já tradicional, ora em realizacão'na Medelor
c 5'1�CeSf;O é mais do que juSto'

.

A alta qualidade dos ort'igos em venda o sua ex-

lremo utilidade, quer pora. enxovais tt noi�as quer
para o lar, recomendam esSa promoção eomu uma d"J5"
mais úteis e simpá.ico" do nosso comércio.

D;a 30 termino o verda. Bem S2 pode diz,�r: não
há bem que sempre dure. As pessoos que ainda. nõ::,
fizeram sua� compras o poderão fozf2r ainda até esSn
dota

-'NSTITUTO DE IDIOMAS VArZlGi
O INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZIGI comunk(,

a ,todoSo os interessadas que já estão abe1'to� oe mQ
tnculas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E,'A
I NGLtS paro quaisquer do três EstágiOS, oferecen":o
horórios adequados nos pNíodos da manhê'. tarde e
6 no"ite.

Outro:1sim, comunica aos alunos vigerttes que o
rf'início das aulas seró na semana em curso, obede
cl'ndo 009 horórios já estabelea-jdcs.

Melhnre-s informaçõef; na Secretaria do InstItu
to no horário dos 9 às 1 I horafl e dos 15 à<; 20 45
horas, de seoundo à �('Ato feira e aos sábados �as-
9 às 10,30 hnras.

.

Flori"lnópols, 4 dE' fevprpiro rip 101,1
A DIRECÃO

RFJ-MARCAS [ PHf\'TH
Aqente Oliri�' �� P.nl1r;�d��p ,"�".,.;"í
qpnf.'''(> dI' mnTC(J.�. 'Dnr.p."(l1e.. fie ITI"""(lf'/in. "(lnm ...� 1'(>

"'_'''f'ifl'� jH,,'n.�"p I'.f(l�"'f'f't'mptl.in. ;l1,O:(I'7IJos. frq�". ti.

va a sua palestra. sôbre e- blerru".
dução sanitária, no üur- ASSISTENCIA ME'DICA
so de aperreicoamento de
Prcfessoi eg Rurais que ,J�

ra se renlizil em Blumenau.
c- Curso é financiado c

nsceuaaoo pelo "PLlI..VIEG.
cabendo sua reu.Ieacâo a
considerável rrcqnencía de
200 ptof('s�úrefl da zona ru
ral de Blumcnnu e adju
cencras. devendo ser encer
rado nc próximo dia 27,
Prosseguindo em sua pa

lestra. c secretãua s'emcn .

do de onvetrn apresentou
aos cursistas as »tanuantes
esta.rst.cas snniLárbs cm.l

que Os técnicos nacionais
se defrontaram. qunuda o

Governador cetso 'na-nos
convocou-os para razer um

tevantamcnro em todo o
netedo. De 100 funciona
rios em Saude Pública, no
Estado de Santa oatannc.
10 e.am anarracetos. O b:li
Xo índice desses runctona .

I'l"'� exl�lu cursos de eu i
ceuaecêo. dentro dos pro
prtos r-eparsamentos de Saú
oe, que, até hoje. vem sen .

do realizados. nencíêncms
técntcas e falta de rnatertat
humano impediram o pro
cessamento normal das �
ttvtoades sanuértas nue .»

O"'v,ern:: prc:\"e!1d�J. realizar.
Houve necessidade de urna

completa resuutumcão cu
todos os quadros da S"U'
de Públlca em Santa caia
rína. O PLAMEO, por CX�",1

pio, dedica grande parte de
sua verba ao snnltarlsmo. O
dtnheíro com que o povo
contribui ao Governo, é ao

povo devo.vtco sob a for
ma de beneficios e obras
reprodutivas. O povo tem o

direito de exigir do Gover
no o que ele necessita p: 1-

mordíalmente para a sua
reeueacãc como espécie cr
vilizad,.: Saúde Pública.
MORTALIDADE EM SANTl\.

CATARINA
"Em quaiquel' lugar -:10

Illundo. a 1ll0r[allducle ca'l

sa cnC'I"I"Ilt!S prcjulzOs eco

nômicos par!!. \Im povo".
prosseguia, "A CI'jança q\lc
morre no primeiro dia de
vida custa, cm multas ca

sos. 'ccrca de 15 mil çl'uzCi
ros ii. socledHde. Lutam ....s

contra 1S50 em Santa Can
r:na. E:)Uve nel'essidadc UI'

gente de descent.rallzar a

Saúde publica, fixando Pos
tos e Ct'ntros de S,\úde por
todo o Estado.
E' enorm-e o papel da me

dicina saniLárla em S:ln�a
Catai"ina. Em 10 ano de
inexistência de Saúde PU
b'i('o f'l'l nosso Estndo, hOi.I
ve um aumento de 20 mn

tuberculosos. o que com;

til ui uma t"ifm alnrmfin�c.
sob todo:; os aspectos, A L'C'

bcão entro o numNo dc
doentes quc ,enlralll par:). os

hospltais c o número de
llaixas, é desolndOl'
'IssO sc dã, justa�nentc. "e
la falta (Ie ('onscicncia sa·

nitúrla dn pO!lul:IGão, quc

só procura o hosplbll, qu::m
do a doenca ia at!np;11l �"l':1.
ves proporr,õcs. E' precisl'l
modificar o conceito de h'l'l

pital, no seio do povo, O

hospital não eleve ser oon·

siderado como �m pass:l'

porte para n eternidade:'

PROB����� S��6�ORDI-
A seguir, o Dr. Fernando

de Oliveira focalizou o pro
blema das doenças infect'.,
contagiosas. cau ...adas pel:l
má aplicação dos princ.ipi�:>
\Sanitários referentef; fi :1.

gua, :lU lixo e a:) es�ôto
Situou o ca<;o rla m(llft'·I.l

e da ancilosto�o�". tão fre

quentes na zontt rural. Ri'

clal'eccu não depender ex

clusivamente dos ,�eres. !Ia

Saúde Pública. a cJlmpanh::
contra essas doenças: 'f)

próprio povo d('ve çolnb"'\"'''.'
com o Goverl1o. nessa. lnl"

flue iá se l'("J'I�a no B·,,"·l
há nlguns seculos, e, atê h)

je continua, sem O\W se t�·

nha dado uma solução defl
nitlva". "Tem��e gasto s�·
mas incalcllhi.vels. Há dI
nheiro em Santa Catarln'l
_ e muito _ para ser apli
cado a:n Saúde púb!ica. O

Que não se prode fazer é jo
gar êsse dinheiro fora, quan
do o povo não te�'l'l consci"
ência da g-I'avldade dess:l<;
doencas c não toma med:
das para evitar (I S\la pr:)
p:\gaçüo e s!'u C'1ntágl::l. CJ.
l'e aos prof,�s�or"s Incutir
I!:J mentalidade das crlan·
('as da zona �1lI'al a verdn
r]p;rq pduraçiiCl �anltária,
Muito fl(' tem falndo nas ps-

�;'��/b:t���\�e da��a���=
ri 'nl, �., oberl"vldns p'1r 'Jm

organi�mO fraco e doente,

"n!-"'l, milito :'nt('� di��\
Ó'r.f". """'r·'�r'i'·ll) f-olar -' ... <;

1,'pi'1� L" ... r';'�f"$ dO' "n'p'<f'
�'..," ,�,�� ""'ilfl" '1 ('''r:od'('(l,�
f'ii') l"lrl.'�'"i("i rh� rI""I'("I�

,'� .... "',1"",,, Ai. 1)....

Dando seu uêncía à sua

palestra, o Secretário Fer ..

nnndc de ouvctra. abordou
o CilSO da. varíote, errônea
mente interpretada nas eo

nas rurais, explicando que
lima simples vacina basta ..

ria p-rrn imuniza qualquer
pessoa, adiantando ainda,

que há rei tum de material
a ser empregado e os Posto,
de Saúde têm trabalhado
tcten-amente na sua apl!
cacãc. Restava ao povo com

parecer aos Postos, pau
beneficiar-se com a vacina

ção, continuando a aumen

tar o indlce de população
vacinada, que s.evou-sc a

ma's- de 500 mil, até o ano

passado ..
A assistência médico- ho�

pttalar também foi o!Jj:!',o
de detalhada expasícáo. ,)
Dr. l<'ernando de Oliveira
fez sentir a necessidade ue
da, mntor etteiencta aos ser

fiC:él;:, currép�ndente� a esse
setor. apresentnnco as no

",,"s realizações reeentemen-
, te instaladas com o servi

�I) de Díagnóstieo precoce

do câncer e o servtco rte
cardeoroeía, que se constt
tuem em coros -íe eievcoo
padrão técnico. eun UIC�)"1-

se em todo o as- ado.
Finalizando, fê? tnststen

tes npêlns aos prufe3Sôr::<; t

cursistas. na sentido de d-u

sempre mais dívnlgücâc d,'13

p.tncioics snnttártos e àa
boas normas de Saúde PÚ

blica. as eríança., de Santa
oeta.ma. para t armcs. n.r

futura. uma ger reâo de ho

mcns úteis à eo'ettvtdade "

lia prog�'esso de nossa terra

redualndo dessa rnanetrn. o

número daqueles que nad?
podem produzir -. vivendo .i

margem. da� aUVldJ.des que'
('o:"W,tituem a evolução d"

de UUlU coletividade.

li3 �'m'
TROPICAL

LISO

�m::m:
SHANTUNG

Tõdas ,essas expressões em

idioma inglês, constituem o

titulo e o nome do autol' da

um enorme V�lUIllP., pesnndn
cêrca de cinco quilos, em IXl.

pel oartonado, amplamen!.e
ornado de desenhos de bel:l

coloracào. com que o autor

procura dar ao leitor a jln

pressão real das plantas
p')r ele cientificamente es

tudad<ls e por ele mesmo

pintndas .. revelando-se, a�

sim concomitantemente. 11m

hOl;lem de ciênCia doub!e

('(\mmmado artistn do pin
ceI.
Essa concomitância geni

al de espírito científi.eo e

il'·ti�tico que frequentemen
te se encontra em grandcs
vulto� do saber humano c

q\'e ;u tenho a felicidade

oe observar num dos mCll.�

netos que fizeram o CUI'RO

de medicina. tive opol"tuni�
dade de t.estemunhJ.r em

notável copfe1'êneia do Dr.

Chagfls Filho, há muitéls a

nns, Iluando, ao regressar

de sua viagem de estudos

ao velho mundo. procurou.
eom absoluto êxito media'1

te irrepreensíveis desenhfl�
no quadro negro. mostrar

como deveriam ser utiliza
dos notáveis aparelhos mo

derníssimos, aquela época,
de uso em determinados se

tores da Medicin:.l.

Digna de enaltecer-se ii
tôda inclinacão artística, r('

li�iosa ou filosófica. em h;

mr>ns aue sé eRpecializn:n
Pt'l oualauer dos ramos de

ri{:nf'i.L de mlP !lnfl"rf'm hn
",n." "i"'� "+r'i"�;"nflj,, n"r

,lHJI:liL
pRlNCIPE
DE GAlES

o MAIS FMIOSO TECIDO DO BRASIL APRESENTA

OS mais diversos tipos à sua escolha

tas :llilcl'icanas \l�ilizadas

nos l'elll0dios homeopáticos.
com a 'W:I hi.�tôl'ia, prepara
cão e efeitos químicos e t"i

�ioJóg'lcos, pertencclI a \Im

dos clinicas mais prestigio
ses nl) Rio de Janeiro, Que

professltm a doutrina ha

nem:"\nlnna - o Dr. Dias da

Cruz. f1\1e o adquil iu em

1908.

Essc livro, bem como to

dos Os da riquíssima bibl�':
teca especializada. ne-*,c

ramo das ciências médica:;,
Dr. D:as da Cl'uz. que fo··
ram doados pela familia do
Ilustre facultativo carioca
ao Dr. Lauro S. Thiago, 0-
ferecc inlclalmentr um b"c·
Jissimo espécime de Ani!
monu' Patens, a vat'ied:rde
Mutt:l.J:lana, Gray. du qual
se e:-:tl'al a Pnls:IWhl NlIt·
taUia\l:l., vindo em seguida
os de�,enhos coloridos d0
inÚlllcl":lS outras plnntas :1-

mc!'lcan:ls, classificado$' po':"
Linneu e por Linneu e por
outros botânicos celebre�.
tódas com as suas essenci
ais caractisticas e as suas a

plicações em Medicina.

'O tempern! 'O mores�
Como se mudam os tempos
e os costumes!
Folheando esse grande

livro do Dr. Charles Mills
pangh, passei nnturalmen·
te a m(' recordar do imensa
livro d"t Natureza, Que di?1,
riamentc folheava na arto

le!'leênf'la. ntravé.S excursões
dne'!{�tlcas, em minha ter·
1"1. nnt'lI e qtl(' atllalmcn'�
�rl rne ri dn.c'\o fo111"""I,·, dc m·
1'1'1 em rum, nas (llnc(';" f'�-

FP I'�("'f'vi:l a pr.)("!\,rf): (l�
(""I-i'� rio 1',."... "'''''''''1. ri"
111f''ltr�vto 0\1 S, João: os
elnl,l?,d,.,,<; ri .. n"";n"ll"ab:-t:
o,· banhos de C[\l'cba.

E') an" e fato e que :I.
P"l'otp .�I' ha�'1vn de verdll
ele �Pln p,·pcisar d,:, 1'el'o1'r('1'
fi t<l'1�a drop''' _ '.:!. tiio 1'9-

l·i�e;ma! _ dos dias infla
Ci"",;,.l.,e ""f' I'fl'·I'P.Tll.

CP"�!I f?ita, expus-me i-

J11prli�h1')1p"f" 'IUÓ" toma"
lima boa chicam de café
muito ql'pnt(', ii dOl:'n';'1

rflrrpnte rif' flr com Que o

vl>nto $'Ileste 1l0S torna 'l.

{!f'p.ntndos. Cnn�p.ouênf';'1

imediat:;l' finuel com a b0-
('fi. de tal modo t"'rta, ou ...

nfi,o l)"de ma;s fala!'. TJ"fI
tnmpnt ... f'<>�ph'o a rll{> rui
"." ....... rlf''''oi� �"hlllPt.ldo· �r,
h"p lunR P"'''I1r1" h'1nhpj"1l -)1'
f.r\I]-HI, r1e FI",nlil"p,,- ron1.f'n

ri') boa oua"H.-J<lrle di'! rn�i_

mpnt') ri" f"'lhM de ,1abo
r'l11di rpi1nr.arolls intel!rJ

dnHa. Ll"tn.l. fh'eram com

nue me rlphrllef!. ...�('. de mo

elo ;1 ""('eher nn rn"to o vn

fl'" ou';'! se nesDrencila rlllen

tí",�imn. cin cO!;iment.o f'm

",",,�fiir1. Un� rim"o 'l1inutfl<;

fI'l�jm lnf' ('()nFen·ei. R.O Crl

hn r1 ...s ""�;il o In'1-.:ilia,. in_

fl'rinr voH.ou ao S('l1 e ...blc!"
nnrm"l. C'nl'l 1'''' n"o"I'''1'\

P ....hllirlO nnrlpnrlo "11 t.orn1]"
(1'.. 1<11' ('fim +Arl� ('lnl'<">'1..

"t,f' '11(>I"(l .. m<,,·('h,,". ex.

f'1..,,..,,,,,.., " "í,h;" Pp11"t.<ln __

" n';� t"m,,� (lo" r>"'� rl)"'o,,_

tT'�,r ....oefo�am('nb· n tnrl .......

gressos da (';;'nf'in, 1l1"�l1ln

LOTERIA· FfDERAL DO B�!SrL
COMUNICADO

"��,CA,BI�l""P�A - .GUA,�A.R,AR�.,",
PLANrS�

... -ai�rrfeIGoamento espir!tu..-:.! C.ll,lb�l��mado d?s flll"cstT'Io lDU�1l1�!lO dI! nlc!!;:ia e de acredl�am em Delis c tê'n

A qtle IJ1e irá Brud?tivument.e ,rO-pl(,1!.9 que sem!}:'!' o5ir-Jl- H'lwlblhdadc m(Lr�1 que o amor a Natureza. porque ;O

ILL�"a��*��i A;;;'ID�ES- �n����:d�ni::i�:';;���r��:: ��:�.n::E,E::�'::d:;"�: ;����7.:� '��In \�����:�2 ;;::;', �n�,�,,:,,:��'�'_: in-

THEEAi\fERI��N PLANTS em Ql!� a próvida Natureza Naf1:Je'e� tpmu�� ''''e nã,.,
n'lr·n().�! Por iM(> (Õ a IllO� Arnaldo S. Thj·l(jn

USED AS HOf>.IE OPATHTC ostenta a di\'lna p:randlo�i· voltam l)1?is. da infância (
----

-:--
__REMEDIES dnde da !lua criação, da IIdQlel'('ênC'üL íamo ... bue_

Thelr History, Preparation. O J1vro a quc n:)'; estamo� ('ar d;!"E'taJnent.(> no el'lo 'la
Chemistry. and Physi:)log;i- pefun�oórla:r.('nle r('ferlnd.) natn>:�7:r flS re ....·,;r:il ... , ri"

cal Effects ,e '1\1". indíe:l-o o !-"eu títnll) 0".'" n"p"i""H''''''"I'''�: (' vinhllm

By em inp:lês. trata das plan- pt)t{in n .. ""�'n·".,tn� ,1" r,,_

CHARLES F. MILLSPANGH tas tUed!cinals amerlc.lna<;. h',O"",�i""O f'l'Im 11m ponquinh'l
M.D. constit;\I!ndo 1,Im guia llu�- ,..,., "'''1l''1''. op" I'I'a mflts

Illtlstr::tted by the Authol'" trado c desi'rltlvo de plan- cl""" ""1"'1 (\� rl";'" �� ""'n (j""
f\ LqTERIA FEDERAL DO BRASIL cnn1ul1ica (10

,

públiCQ:que., lançóu no sá�ado, dia 23 do corrente, a

nova LISTA COMPACTA das bilf'l�tes premiados,,, vi

sl1ndo a facilitar o consulto dos interessado. Apre:i:n

tai1do a mesma relação completo dos prêmios,.á LI"S

TA COMPACTA, graças à nova dispoSição grófica,

permite'verificação mais rópida e eficiente, com m�

Ihor aproveitamento do espaço e maior clareza. Qu'
tro�sim, os finais do '.0 00 5.° prêmio SÓu upre��nta·

dc� n�, cabeça e no rcdapé da lista - não canstan·

do. como on��riorm('nte. no COI'pÔ da relacõa. /"\ LfS·

TA COMPACTA é re:Jlmente, de con!-'ulto m:li<; próti-::1

FLA�1UlAS
C(,mtecciona-se �uo!quer Quantidade, na m�thOJ

(llmlirl(lflf' e. l"I"'enor preço
Ed Zaliio - 7.0 andor ooto 70 I Fonl! �.494

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiraden.tes 51 - Florianópuli�

VENDE"SE
Vár1'os lotes próximos ao G!·upC. h'ineu Barnhau

sen - Estreito.
1 -- lote 28x22 - Jord;m Atlôntico _ Bar.

reiros, (Bem próximc a Estrado Feder�1).
.

1 lote '2x30 no zona bolneár�o de Camburiú
próxil'T'a à Sf'de da lote Clube.

1 - lote 10x30 no zona balneário de Comba
riú próximo a sede marítima do Iate Clube.

1 lote 15x30 "0 Vila Pttrnpéio _ Cuirtil;o,
1 lote com a A'r-eo de 700 mM;2 junto ao HUI'

pltol P""f'otestante em Blumenau' •

, lot� 14x30 junto n Ft,mdiçõo Tupy, Joi"
,. Int.. 2?�31 f!'rn Pilol'l"ll"1ho. CuritIba,

COMPRA-SE

1I,..,."fI I""OC; _pmximo .00 centro de- F.f'I"ll'
2,500.000'00,

" :"
Umn c�so, até Cr$ 1",0pO.OOO:00, prÓxim�a(1

t.o de Fpol"

.j:,,,,,�-,<�,_:Jfi':"
,<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O Depart.umcnto Ccutral ras do dia 15 de abril de ..

de Compras, tomi púuhcu 1963, n.edtante recibo, em

que fará realizar, no dia que mencionará data e ho-

15-4-1963, às quinze hnras, 1'11, do recebimento, assina

na sua sede, à Prnqu Lauro do por funcionário do De

Muller n. 2, CONCORREN- partamento Central de Com

CIA PUBLICA, 111\,� condi- pras.
çôes seguintes: c - As propostas serão

abertas às 15 noras do dia
I - OBJETO DA CONCOR- 15-4-63, e na presença dos
RENCIA proponentes ou seus repre

sentantes legais.
VENDA

1 - JEPP, marca NiS

SAN, nicdéto 1955 motor n.

B8-21011 côr cinza. pelo
preço base de 60.000,00 (ses
senta mil cruzeiros}. Unid-r
de - um, quantidade - L

OBS: O referido JEEP.
encontra-se na mretorta
de V�iculos e Trânsito PU

blico, nesta Capital. em

mau e�tado de conservação

II - FORMALIDADES

1 - Os tnteressed-s dê

verão atender �IS segutntta
í'ormahdadcs :

a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub

missão as normas do Editt\l
n. 001-28-1·1963, publicado
no Diârio Oficial n. 7.22fl.

de 6 ·je fevereiro de 1963;
b - Os envel.-pes, contl'll

do propostas e documento,.;,
deverão ser entregues n::>

Depart'lluen:o C�ntral de

COl)1pras, até às treze h'.)-

(Rub�ns Victor da Silv'l)
Presldente

28-3-63

CASAS
-

I � "'Ift"TP.9T'\
Ruo Tiradentes €j;.quina com a Av H. Luz � 3

quartos demais depcndencias _

.

Ruo Conselheiro Matra - Duas cosas no 109
e 11 1 otlmU oportunid8de.

.

Ruo Mcns Topp. Magnifico Edificio novo cóm
2 ap��:;17��o���:r��:oc"r�s;�:�n�� lado da !_
g-eja - coso de 4 quartos 3 salas, cozinha. Terreno
de 11.550 OOm2.

.

Estreito - Vila Florida ruo n.O 1 fundo da F,
I'\icves com 3 quartos - sola':""" cozinho - bonhe;ro
água e luz.

Ruo 14 de Julho 953 - Estreilo soido da ponte
quem segue paro Coqueil·os. Ca�a e �rreno Com

7d2 m2

Agronômica - Rua Delminda Silveira' n o 200
':05a - e tel'rrno de 28m x 40m.

.

Ruo Fron1'ino C. Pll'eS n.o 28 e 32 - cosas de
mad(:'irc p�gGrT',. nt,) porte a vista, resto a combinar

Ternm(l.s - Agronômico - dois lotes na rua

)oaquim Cono. T,:l'l'eno pl.!lno.
Berreiros -, Vários lotes pagamento a combinar
Coqueiros - Lotes na r'uo Juca do Loide
Estreito - AI.'O do ViSão; VÓ:'ios Lotes

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

lílTIandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Cilridade '

Procissão do Senhor �(lS Passo!

i
Consitório de I rmandode ,em Florianópolis, 20

nele � _..-A8 1963.

ao ex-Secretârío da Educa

ção e .cunura. Dr. Rubens
Nazareno Neves, qU<lndo ês
te solicitou a renúncia da

quela Pasta, em princípios
do corrente mês. Eis o texto

integral da mensagem:
-Bmínente amigo
Dr, Rubens Nazareno xe .

cumprir. sem esmcrecimen

to. o propósito do meu go
vêrnc, de alheiar o ensino

das querelas politicas. Ma:s
do que isto, poude Vossa

zxcta. libertar a Secretaria

do E.stado de problemas
crônicos que vinham em

perrnndo a sua máquina
administrativa. para sttúá

la, já agora, no aspecto que
lhe é próprio ele órgão téc
ntco-edur-acional. A ti-ans-

��S::�cX�::àod�'P��V����:�
e movimentação dr> pessoal
foi das medidas mais acer

tadas, para a consecução
dos resultados que venho

aplaudir.
"A aplicação em todos O�

seus termos. da lei 2975 pr!

"AO «certar a renuncia de

Vossa Excelência aa alto

cargo de Secíetártc do us

tado dos Negúcíoa de Edu

cação e Cultura, P!!Imito-me
agradecer-lhe os ínesumã
veis serviços que, neste Im

portante setor prestou ao

meu Governo.

"Em verdade, Senhor Se

cretârío. ao a-sunur vossa

Excelência a Secrétarla da

Estado. em um dos momen

tos mais agitados da vio,}

VENDEDORES
CASA ELIANE DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DA

�V�������:�;R�/�::L���SI��U ������E;�
VENDEDORES EM TODA SUA LINHA DE PRODUTOS.

ORDENADOS E COMISSõES.
CURSO INTENSIVO DE VENDAS REMUNERADOS

DURANTE O MES DE ABRIL.

INFORMAÇõES RUA TIRADENTES N° 12

Dra. IARA OUlLA MOCm AMMON
CIRURGIÃO - OENTIS1'A

Atende liras e Cril"lncos
Méto�o psicológico moderno - et>oecializad:)
poro crianç"ls - ALTA ROTACÃO
Aolicocãr:. t60iD du fll." (

-

Atende dt1� 10 ii .. I? f' das 15 (J� 18 �oro�
Ruo São !or.Q1J n.o 30

CASA OU APARTAMENTO
PRECIS".-SE P.ARA ALUGAR NO CENTRO -

TRATAR PELO TELEFONE Lf567 - HELTON
24-3-63

GINA'SIO EM UM' ANO
AgOfO com moi, -es probabilidades - hço a

suo instrição o Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
COI'iTINENTE.

.

RA'0I0 PAHWLr� \OfO�RO

POLICIAL m UR6HlCIA rH IY1

CASA NO CENTRO
Procuro paro alugar ou comprar.
fnltar <:om Osmar nésla Redação.

-------

VENDE-SE
DOIS LOTES NO BAIRRO, BOM ABRIGO,
COM UMA CONSTRuÇÃO INICIADA.

TRATAR PELO TELEFONE - 2536

O'timi:l Rem'Jneração e Futuro'
Preciso se de uma pes�oa com ccnhec;mento

de çyças e acess'órios, rotação de estoque e cálcu-
105 percentuais.

O candidoto deverá dirigir-Se pessoalmente ou

p"'r co' ta à DI PRONAL - R. Max Schromm
20 - ESTRE.TO.

'

CORRESPONDENTE
Prec'sa Se de um correspondenJe com prático

em o�lIuntos comerciais, bom datilôgrofo, conheci
rr,:nto em organização 'e tenho curso secundário
completo •

O cand:doto deverá dirigir-Se pessoalmente ou

por corta à DIPRONAL - R. Max Schromm
20 - ESTREITO.

'

26-3' 63

REPRESENTA NTES
Pera o interior do Estado de

SANTA CATARINA
PROPAC SUL S. A.
COME'RCIO c INDU'STRIA

A.ven'ido Julio de Costilh,1<; n') 602 Caixa
Pr'Std n.o 2045 - Fone: 6324 - P. Alegre
R.G.5.

acabou por permitir a vos
sa Excelência, trabalhar
com proveito Incomum em

prol da criança catannense.

"compareceu. ainda, vov
su Excelcncia aos certames

nactcnars ditados pela 110V:.I

ccnjuntum educacional,
marcando a Pl'c.'C'I1('a COIl1

sugestões e medidas que
honram o nussn gst,IUU,
"A p'ar de Ludo Istu. rem

a colaboração que nunca
lhe rattcu dn oon.cnio E ...

!a��:�ct�\IE��C����o.d����; • ��,fia�n�i�uUll!�:I�:��:ç���
a teçtsracãc e os �P"!'I\Jalll"n , ev pr"tesM,r Darci an» I'·"

���U�de�::S��i��';e%�l�c:��� fl ��;lC�'�::��;�e:�n��aUi�� �:
colar. Impartn rerertr. .un , ressoar J. EVaugelista. p"Jr:':'

�:�jOa�a��:��;'\sd�isa���\'if:l Q -'0�;EN����R .. 3':'"

Interne. através das r-uais se
..

pode constatar o senttdo rl'.' Irtneu Bornhau-en, onv-n

��:a�e����:�sai:;i���:��i: �:I�:�����-I�t��C��:US":'��!'
�

a ação de VORsa Excelêne!» _ SLACK::� :������:mfa;�=;��' p��� S'� l' vcarido de baile, �é-,�j

l'�nte. mau uma võa. a gra- • os trajes P''''3 " desfile 'Ia"

�:�It�� aU�d:��i:on�ev���� _ �:;��a�(lR��I��� ��; ctaeC����
tá cetanne. _ go,<;to' no Clube 12 « A-

n.e's����1��1:���� :�:�e�%��. � �t��� 1�'l��l�����p���t� ;�,;\�-
ntrestacão do mau aprcç . • mente da construção QJ.

os ap!ausos do meu Gowi!·· S oQva séde do Clube! ali lia
Avenida Hel'cítio Lu'z, 11'1,)

Sand:lçÕeS ii cSlâ "ubinllo cada "a

Celso Ramos _ Govel'- � mais ..

nador
1f O CASAL

,
• :ot:; �::I��I;�:'Z����o e��:�:ü

P�rdsa-sc ,I� uma rl'l� _ um c::d·'ã,·. "fC:'''CCll,lo "u hoje. o d�]JutadQ Ivo S:1',e,,'
durma nQ emprego. pqg.�-. �:s�::�;:�a.Ag"ad�cemos pc

DOMINGO ;:' L:��s��dt���� q�: �:�:l�::�:,
�:� b;��s��;. �:��!�no �,I _ ......� de Páscoa, no Clube "12 gindo a.Q,lIela Casa <!om di-'

27 _ :1 _,,� � "CBAP..LESTON" de Ago�to". utá progralUd.• o namlsm\) I" cumpetênc:,�.. _
_ __

' �'ll�?I��'C��i�:.co::e�:�;\�O :l�:�,?c\)ntro Cor.l os B�'1t.-

O DR. JOAQ •
•. de Aleluia. numa pmlU"';!' B3tista B',n'j' ,

Dr. Waimor tomer � �:mI�I�����ta sooial 8' o �h��cit ���:��o" . L, �;:!Od"��\C�::s:fi��e��:l.ad:�,
lIarcia � dúst)'ia - Dircio)' P)'e!:iic�:1_ tem, foi .('umprimentad'} PI'

DlplOmlil.1ú p�la i'�acu:dJdt!. !��l':n.ad\) p,na \) t!l� 1 �'on�:na��:��c��T;;: Po;l.��� 10 seu !11ver.

,
�aClUnal de r�I:C1·c,na .tI" !f' de m

.

C
.

.' I
UQ,V&nilaaCle -.1.(, Hra.sL

lIIIi Santaa'da'�rin�JH:���;: ;"�I� v��ã��m PI"°8'�am" de T<.'je- O DE HOJE ..,
Ex mlllrM pOr COllCUl'1S0 d'l III SoCiedafle Carlos Gomes. er. pe!�i:r�� �s ���:e .t�hn�mll����
�����r��d:�:t��::,lO if.u- ���n::�:;o.:;_ (�'Ct� ;;U�,. ......�;;:. :;i;:... _ �
or,gues Lima). l!.x-ln��l'nl

Florian,ipc']iS, 26 3/(13
----- -_ ._-----_.- ._----

Miss Sanla Calarina na S. "Calios Gome:)"
Slacks eVestidos da Baile Desfilarão no "12"
Dr. Dieler Schmidl Foi Homenageado,

O PROFESSOH I)J�,·; S A';�(lt:i:l,lu;), -quc ',',;'11

,;,' I' culllll:!
nhelrc Nagcl <le Mellu, �I_c.

I'U,tlc,para da grande I'>�J.
-t., Mi_,,\ B,,,sil (i3. 11> 11�.,
n.::- naz.uhc. par r-x-inau- j)'
la "vuican e Arll"(aLus (ie
J:lvl'tacna·'.

AGORA
em Jc.nviüe "nte,. t,'i .,::

muml'nau, 'I Scmmért: sc .

hr C ·nHÓ!C dI" QU.lid.{;'_·"
e Relaçõ(!� Industl'illi". P")
movido pela F.I.S.C .. cem a

Cu!a.b�I·<lI<<l.o "u ::;J,..�AL !h
reuniões estão acenteccnc •

nu Sociedade Harmonia V

"a, min:stradas pelos "J1�J
nhrit·\)s alllericanú8 M. An
drcw C, hvlnu e M. Q, 'rn«
mas. Na c 'm_i�são ra,·f,i{'l_
panac a elegante e-ta. Lma
Berto, filha do Aimir m-e
Penna Botto.

�: o�:�����CO�ec�ncl.) •
naram ú� cslour�!;-63, c,)mi1
movimentada testa no 'JÓll'l_
ti" que passou.

,
COMENTAM· •

Sc�U;ci�e�"fo�����'id;���':�����
"B o cargo de D.irel"'· d�tI
Tesouro do E�tado. _

-

III - JULGAMENTO
No julgamento da con

corrência serão observadas
as disposíçôea do art. 23, do
Regulamento aprovado pelo
Decreto n. SF-25-08-61/382.
A concorrência pcdéTá ser

anulada, uma vez que te-
----------------

nha sido preterida formali
dade expressamente exigida
pelas Leis e a omissão Im

porte em prejuizo aos con

correntes, ao Estado ou à
moralidade da Concorrên
cia.

O Departamento Central
de Compras, por sua conue
são Julgadora, reserva-se o

direito de anular a ooncor
rêncta , caso as propostas a _

presentadas não correepcn
dam aos lnterêsses do Es
tado.

FlorianôpoliS, em 15 d�

m:uço'de 1963

O SR. ALTAIR

const'uça" oa no .... �'- .... '-

uo ti�:Vlç.u ae L,;,rUl'gld o.()

HO"PI.::u 1.A,P.'1".C. da HJ"

U� �ceJro. l\<1ea.co dO Ii'

pila' u<: L:.u·,(.h.ue e \:�
NJtnel'UH1l:1de UI. L:a' , .......

("Orrea.

PÂH.'1'Ul:i - OPl::RAÇOf<.:8
1)UJ:<.:Nl,;AS UE ::il'J'iHUH.l::i
- .PAkTUS SJ:<.:M DOR Ot:l o

métol.lo lJslcO-J),·olllat]' .. )

COI1.'>UitOl'lU, �tla Jon.o 1-'.])
lO n. lU - dus 16,OU as

18,UU IW1'IIs. AL"nde com

110IU!) marcadas. 'l'clclúrd
::10&5 - HC�ldcn<!Ja, !'ll;J
Oenel'.a.1 BltttlU":uU!., lUl

ATENÇÃO
Transporles de mu· .IVrUS1CAL .BÃRdanças 'ARA UM B0M PASSA 'l1<MPO COM SUA FAM'LlA _ RFO.l10.,. SOelAIS
MUdanças locais ou. J)ll- DA1;�ANTEA COQUITEI5 _ FESTAS DE ANTVERSI rlol:oa _ CRA

ra outras ·cidades: Servi- DANÇANTES _ ETC,

çO�ã�e ;n�:��:�'iO o en- 'ND_""__ 1"KRRF.f' P'") ROVAI Rf"t'nP.1 'T'•• :1:'1'11 'P"""'flM.

sradumento dos môve:s.
Informações a rua F'ran

cisco Tolentino, '!lo 34 _

fnne - .:11\05. CINEMAS · Cartazes' do Dia
Dr. SANDRO

MASC!RENHaS

(i,,, �II" !I'I�,
às 3 e 8 horas

De (;"missã" do Mesa Admin;�trativo desta Ir
mando&' (, H sp�tal de Caridade. faço público que,
s6b,.do 30 de março corrente 05 20 horas, desce�á
d-:; �'I1<l' (' �elo· no Igrí'ja do M�nino Deus paro �
Catedral Metropolitano a vene-anda imagem do
Ser,hor Jesus dos Passos, o qual retornará domingo
às 16.30 horas em procissôo solene.

.
.

Convido, pois os IrmãJS (! Irmãs a compare-
----------------

cerem o êS-"es atos, cle\, ndo os mesmos ap' esentol'

se no Cons:st'6rio do Irmandade sábado e na dom'n
(lC, no S"crj�hl da Cotcdrol a fim de' revestidos
de bclandrous e fit:.s, tomarem porte nas menc;o
n8das p!·oçiss��s. .

Aviso aos Irmãos que até o dia 29 de marc\)

(' 'nente, es IJrei com o Irmôo Tesoureiro na Sec-e'
t:ria de;,ta Irmandade, e no dia 31 na Sacistia da

CatpdrGI. das 9 às 12 horas para o recebirrJ;nto
d�s .mu:dodf'''

.

Sclicito aos Irmãos e Irmãs, quando compare
ce;'em a es�os �'lIE'nidadcs, fazei em-no se pos:;íveJ,
com traje" escuros.

.

F:nalrr.ontf-', faco público que. n0 dia imedb�o
. (5egurdo feir:.:t) 00 u<"\s festividad,es seró celebrado,

8 hor"ls, :10 ig 'ejo do Menino' Deus missa em

0.;, de gracos por todos os fiéis que cooperarem
(para o bl'ilh1\(ltismo das solenidades do nosso Oro
go,

William Hõlden
Ncncy Kwcn - emCIRURGIAO DENTISTJ\

Ex-Estagiário do H()�p;
t�1 Navai em Cirurgia e C11-
mC:l de bóca. MOdernissill1'1
con�:Jltór!o fuiurama __

Cade:�a cufórica - Alta ,"0-

taçn').
Rm. Bl'i�adeir" Silva Pa('.�,
n, 13 T�ldollP.: 3B52
CHACARA 00 ESPANH.-\

o MUNDO DE SUZIE WONG

Tecnicolor
Censura até 18 ano:!

Cin. 1111"'7
às 5 e 8 horas

M:chael Colton
Jon Evans - ;.m

EostmanColor

Ultima sé�ie 1962. Em "

tado <le nt·vo. equIpado, Cu,:l

pOUCII qu!lomct;rag'em.
VendQ à vista. Bom P'·'·:'.

Traiar no� ieletone� 2467 c

3407.

ASES DO TRAPÉZIO

OFERECE poro firmo!; 'ir,teressadas. que possuam
elementos de vendas. de preferência Com conduçco,
ZONA DE VENDAS para trabolho junto a r,evende _

dores, dos st>guintes arô.!igos:

, ,

,

Sealed Bean>i General E1etr'ic
Velas de I i -o "MARCHAJ.,"
MOlere,> e GrUDO> Gel'�::lo'l's �ie,'!)el

MáqLlir:�s :'{)d�Vi,�\,:�as .. ...;.I.::{" ,c

.,�\t'" 'r'r'i' Ri.mel'� ',Cud!].culu�Vlf.6e Ife d n1c;Jli,; mformes
e serõo procun.dos par nossos Assistentes de v,eudo·.

Censuro até 5 anos
24-3.

InsliMo de
Beleza

(:,>;p Rn'll'V
às 8 horas

Ph i I iEPe Ooy
Ju1iette Moynie

-- B II I ., 11 O S

"'''''lIA
às 8 hora.s

Rock Hudson - Kirk Douglas

Doro.thy MaJone - Corcl Linley

O .U'TIMO POR DO SOL
P<:naVisicn - Tecnicolor
- C;ensuro: até 14 anos -

H"�!lm
às 8 horas

Edmund Purdon
Isabelle Co't'y

EM

O ULTIMO DOS VIl<INGS
- CinemoScoPe - EostmsnColor _

Censura: até 10' anos

(lHE RAJ/:

C9'�;��'���:�'t�::\:�êÇ"D';�;�� '\ A NOITE' DOS PERSE�UlDOS
nesta R�t1açâ" ou t�L 30.n .

.22_3 _,�3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Paulo Preis: Vida e Importancia
do Legislativo
temo. rtomocruttco represen - p.n ucjpaçac de conuasoe.s

tetivo. Sentia-se, pois, 01'- ue r'i:I.,.al.lentares que se

gu.hosc por voltar a Ime- U.",..unaruru ao RiO para
grnr a bancada do PSD, na tracur ce assuntos ligadus
c.csa do Povo. au progresso .ce eenta (.;,1-

t.ar.lIJ., ouue nasceu a eo

RETROSPECTO DA VIDA
'

tercu e foram lançadas IIS

ouses para a sicesc.

k�
I
-----

Florianópolis, 26/3/63

NA ASSÊ�ltIÃ LEGISLATlVA

Na sessão de 12 do COI'

rente, seu a I'rusidencin cio

Deputado Ivo s.rvcira. o :'10

putado peesocietu PauJ<J

1'le1s ocup ....u a tnbuna da

A.:isemilJeld para. prtmcíru .

rnen c, expr esar sua eaus

.raçac por voltar as .hdes
par amcnc:u cs. djzendc de
seu respeito ii. tribuna, sim
b.no específtco do Poder

Legrsratavc e veiculo do sís

Rememorando sua atua

ção no caso do trigo papal
em Canoinhas, do Campo •

de Piratuba. em Tubarão (

PETROBRA'S
Preferência para Subscrição

de Ações
PE'lRóLEO BRASlLEIRO S.A. _ "PETROBRAS"

comunica aos seus Acionistas que, durante 30 dias, a

ccmar de 1 de abril. poderão exercer o direito de pre
ferência. para a subscrição de novas ações até o limite

das então possuídas.
O valor das ações subscritas deverá ser integralmen

te realizado no ato da subscnção. em dtnheíro ou em

obrlgaçóes ao portador de emLssao da gmprêsa, aceitas

eSLUS pelo respectivo valor nominal e com os cupões de

juros de na 17 e seguintes.
Os acionistas que desejarem exercer o direito de

preferência poderão fazê-lo na Tesouraria Geral da Em

presa. nesta Capital (Av. Presidente Vargas, 534 - loja)
ou no zscrttórto da Capital do Estado de São Paulo (Rua

aerêc de Itapetinlnga, 151). Os acionistas residentes nas

demais cidades do pais poderão dirigir-se, Por carta, a

PETROBRÂS rcetxa Postal nv 809-ZC-OO Rio de Janeiro

_ &8). indicando o número de sua inscrição e a quan

ndade de açoes desejada, até o limite acima referido.

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 {GINA'SIO EM UM ANOl
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

_ Baseado 'nos mais modernos proces-sos peda-
gógicos.

_ Dirigido pelo:
_ PROFo VICTOR FERREIRA DA SILVA
_ Equipado com môquinas novas.

HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS

Faço sua rnscnçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci anti

ego 24 'de Maio, 748 - 1. andar.
ESTREITO FPOLlS

DEFINIÇI'l.O DE POSIÇAO

Definindo posição, disse o

partamemar que ontem ró

ra oposíçao, que também é

Governo, combatendo.com êr
1'05 de governantes sem jama
is lhes atingir IlS pessoas. Go

vêrno hoje, o trabalho será

proriquu. mantendo perma
nente diálogo com a oposi

çao. Referiu-se, a seguir, ao
trabalho silencioso e que

não aparece ao grande pú
blico, que é o das Comissões
Técnicas, constituindo o

esteio do funcionamento do
Poder Legislativo, tanto em

eficiência de rendimento,
quanto na qualidade do re

sultado positivo.

Disse mais, que não era

seu rmento vonar. mas não

poderia declinar da imposr
ção da região carvoeira do Es

tado, e essa volta é repleta
deexpet iência das coisas,
através dos anos que atuam

sobre a personandede ao

parramenrar em lima amal

gama que contere maior am

p.Itude a atuação no Poder

Legislativo.

os olhos para os ínterêsses
autên.rcos do povo, saudava
Os novos partamentares, e

se encontrava com saudade
e cordialidade com Os ant.í

gos companheiros de ban
cada.

FLASHES LEGISLATIVOS.

- O deputado Njlton Kuc
ker requereu despacho te
legráfico às autoridades
competentes. encarecendo o

complemento das Instala

ções da delegacia do
IAPFESP no Estado;

- Os pertarnentare, Abel
Avila COs' Santos e João Bel'
toll discorreram longnmen
te a propósito do problema
das enchentes do Rio Ita
jai e construção da prtrneí
ra barragem para regula
mentação do regime de a

guas, matêria objeto de te

legramas às autoridades
responsàveís e proposto
deputada Udo AJtemburg,
falando também os ars.

Francisco Dall'[gna e Luiz

Blanchi; •
- O deputado MáriO 'I'a

vares da Cunha Melo abor
dou matéria referente a'
construção da ponte sôbre
o Rio Itnpooú, em Jaraguá
do Sul;

- O deputado Paulo
Wright discorreu longamen
te sôbre o convênio realiza
do entre o oovêrno e a s-e

copesca. antevendo novas

o,

...e as hora!; _ contam em. prazer
O.''401s... uma .pc;ntânea alegria em eada gesto, em

patavra... o prazer � COlDwn�OI8I111l�'�;

Dessa forma, concluiu o esperanças para li poputa
orador com trabalho e dis- çêc pesqueira de Santa CiI-

postçào para a luta, e com' tarína.
.

V E N D f- S E
4 Vende-se uma casa. rocem G9pSLruida, tccansaoa
p.oxímc ao jardim da 'rrindace, com livlng, três quar
tos com armários embutidos banheiros, cozinha e de

mais dependências, área de serviço COberta, garagem
quintal. Tratar no Edifício Banco de Desenvolvimento d,

,Estado, 50 andar, coní. 511 ou pelas telefones 2198 e 2681

no hcrárlo de 9 às 12 e 14 às 18 horas.

Atividades da Secretaria da Fazenda
Visita do Secretario Gustavo Neves3-4-63.

VISITA DO SECRETA3.IO to; dr. Paulo Melo!', Pce si- de vcírulea; dr. J. A. M'l"jc� de Santa Catarina S. A.,
GUSTAVO NEVES dente da Ocmresãc de Er,er Nácut, Diretor do Banco de sêhre assunto de fiscaliza-

ESCLAREC U't\EN70
Face aos comentários ultimamente surgidos na irnpren a, sôbre a eventual «escontí

nui tade da fabricação dos veículos DKW peia VEMAG, seudmo-nos na obrigação de

esclarecer ao público em geral e', em particular, 80S 50.000 atuai. usuártos dos veiculas

Dl\.W-VEMAG, que tara ncuctas carecem de todo e qualquer fundamento

Contraria tais comentários o simples fato de têrrnos realizado vultosos invesumentos

específicos para produzir veicules DKVv-VEM:AG. Estes mvesttmentos não somente nos

habil taram a produzir 15.544 veículos no ano de 1!162. como tanwém nos permitirão
produzir 22.200 em 1963 e 28.000 já programados pura 1934, asse!�urando ainda a

mesma marcha crescente de produção de veiculas DKW-VEMi'.G nos Imos subseqüentes.
Nos veiculas i)roduzidos conforme pl'ogn""as acima, :serão incorpol'flCios todos os mp

lhoramentos téenicos, que nos assf>guram os contratos que mlintemos com a Auto Union'

com vigenc:ia para muitos anos.

A J::ropós:to, cube ressaltar, pela op0)'tunic:l ie. aUf! i"lmeros mp·horament.os jé foram

introcluzidos nos veiculf's D.KW-vr.MAG .1 :li::: est:::o :,en,(:O estudados, visando

dvtá�los de nL- JS e [[1-io)';,:;,; e'J,'.: v.:, !,. c;_m., J _'J e ecuI1Ol,dli.

São Paulo, em 18 de macço d .. 196iS

Poden,. prll'tanto, os possuidores do.� v 'e hs LFW_v-r�"'r'\G, bem eomo todos aquêles
que manifestam o desejo de aquj:."ição ll� " eonl;>;! nH. continuidade de

fabricação desses ve'culos e, p�r cOj�se' a iI. 1 .\_,!C:ll que lhes estará sempre

aSFegul'ada, no mais alto P;dlã!, atrav(� ',as de instalaçôes de nossa cêde de

distl'ib\.içâo e manutellç�o e!n todo o r."!i,

Em atenç30, inclusive, à prefe"ência com ('llf' t 's:(']o d:stlDg 'idos e honrados por
uma parcela [lp eciável e cres· ente do. :Ih'l' :lÍdor bn,sildro e como Emprêsa
integrante de u:n gru�o de OrgtniE.H tit:� �iu '0' do mai� alto conceito, auferido

atl'avês de um tr •. balho de oezj.;1l8;; de ar.os e fj.it:: repr 'senta pond(;!l'<>v�; c0nlribuição
à economia nacional, cUinprimos c d�ver rj ... ste o.;claredmento.

Em audiência eapeclal "

gia Elétrica, sôbre ccnuõ:e Desenvolvimento do Estadc çãe.
------------------ �.��--�--��------------�--�

[crnaltsta, 0,",",,, N"oO"

VISITA DE DE'poU'TAD'O'S6",0,t.", do Inter.or , Jn'· ,

tiÇI1' manteve 'pa1estl'a : " 1

o dr. Eugênio Dofn Vim":t,
sôbre alguns assuntes -te

tnterêeee llgad"s à Sec '.�

tarja da, Fazenda.

Em audiência com o Sr. Secretá�
rio do Fazendo estiveram as sequí!n
tes Srs. Deputodoe trotando d':! assun

tcs de relevôncio para a economia es

taduol: Ivo Silveira Presidente do As
sembléio Legislativo; Waldemar Sol
l,es; Henrique de Arruda Ramos; e

Walter Gomes,
AUDIENCIAS COM DI �

VERSOS REPRESENTAN
TES DE REPARTIÇóES.

ESTADUAIS
Em diversa" lIudiência�.

o dr. Eugênio Dcf n vier-a
despachou com: Sr. rrc
Ml1e� do Departamentc E.�

tatística, eôbre nroolemae
de pcescal ; dr. Roberto La
cerda, da CELESC sôo-e
credenciais para a assin"'.tu-
1'a de atos, exigido por iei;
Capitão Paulo Cardoso, Di ..

retor da Pcnit�nciárla c.}

Estado, que�lõe8 financ"ir;s
tia Penitenciál'ia do EstJ.d,,;
Ministro Claudio Barl).�s�
Lima, do Tribunal de :;Qn

tus, dr. João Mal'ia Siqu';
ra, SUpcrintehdente do Pôr
to de São F"anci�co dO) Sal
sôbl'c administração do Pi:.rl·�

Caminhão para a Secretaria
de o Educação e Cultura

A fim de fazer �ntrega à Secreto- pela DePartamento Central de Com-
ria do Edvcaçôo. de um caminhõo pras- e ae destino ao �ransporte � dis-
marca Interna tonal que suo firmo tribuiçõo de material didático e me-

represento. teve em audiência com renda ésco[or nos diversos regiÕeS do
o Sr. Secr ária do Fai'ienda o Sr. Gui Estado.
Iherme Socas. ° veículo foi adquirido

Novos Grupos Escolares
,0. Govêrno do .Estado, por intel'· e Can�o das Ganches, no Município

med.o d? �,�cretano de
, �ioçõo e O·· de Biguaçú. Os referidos grupos fI)

bras Publ�caS' em convemo com o zem par:p do Pl,ano de Metas do 'Go-
PLAMEG. ln�tolou recentemente c:s vernndor Celso Ramos, set.or de Edu-
Grup�s Escol�.re:. do Colônia Sant'A- caçõo e prestarão 'inestimóveis ser
na, ad locaHdode de Solto Maroim viços àquelas localidades.

14 Mil Funcicné

,rios Dispensados
Em São Palllo

Crédito Especial para Transforrnação
do Monlepio

.o. GO\f:rnodo� C�lso Ramos abriu') no em Insti;uf.:., de Previdência do E9
cred,to espe6al de C�S 4.500.000,00 tado de Santo Catarina (IPESO. O re
a flm de fazer face as despesas com ferido crédito correrá ô conto da 0-

es e:tudos técnicos e com o transfor- peração a que alude o decreto 11 o
n;aç.oo 90.M0n�=pio dos Funcionáriiús SF - 3 T - 12 - 62/2.394.

.

Pubhcos do Es,todo de Santa Cotari-

S. PAULO 23 (O ESr.\

DO) '- No prôxhno dia 1.(!

de Abril, 14 mil funciona·
rios estaduaiS !lerão dh,lJn
sadn$ em Vil'lUd .. de decre'.o
do atual govêrnll. A dispen
sa atinge funcionárlo8 no

meado� dn 30 de julho de 62
.....11'1'1....'"__

� 3.:n��r����;0 �:�s��,.es�);�:�RL'W'i'.

por t1.eputado M,tuacio"Ma, l €m 5�
t' :':.

qllC d'"set'D, se,' '\0�,I'" IO�flWU�I.1! O"I,'O;::,�

':.�".�:v�;:��,\lO;:,.; "nVi.IO;cs,g:;\�(/ �.. \.",:,.(f.:::�,�. il
'n�lif,d"}i.,. ,. -..� _, ,,I-

..,.

'.�,; déÍ!Pg=,:-�·;i,;:�·,,��·2���'rú��'

VEMAO S. A. - V3icuJos • Máquinas Agricolas
'I'

Avião do Rei Saud Sofreu Acidente
R�MA. 23 (OE) - !n- pessôas á bordo. Esperam

vestlgadores de 3 naçoes que as condições do tempo
aguard!ill'l 1llP-. ,lJ1elho.rfom}. par,a.. ln'clarem

T�3it;.na n� �:�lllea ;�lvc�tl��?d���te�[�.�
�U�71:, �}�; ��i��. O��I:'!���Ul'\�tn,��' fS· <;

� .cvn't

,1:_�Sca_::":;;; i,���;;�j;�:�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOó ESPORTES

I e

i&,r�;ri�j�YF:1J'=Ã =�� �tr\!.Lj LI LJ � '� .

..
- _. �-

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

W:;,lm"l
: m.nu'ce

chuvas r

Capital n

Aval e P,,,,

ra m ptnc�( t in

pecnutc
nas de [uv I

na», d
f tontos

nats. agr

petâeulce ao n

blico presente.
Após o chcq- e ent -e j:,-

venta \'tD"1 o C m m: S

pelo qua::iI" p t_.i

e. c cnd�, forte dom.'

:,ia jôgo, nasceu c pc-;
') g'll aee n aladc p,,!'

.. orull ; em eeraac'onai cn

-pós um tiro C"

bem execu+acc

p. r vaãtnno. A segu.r in
. Lud, n'8 'ataques aft re

) �dvcr�á.rio, perde o

, .t duas excelentes -':'::}

si "s jJ'3ra elevar a dif�!->!1

ça, tendo Morelli e perere_

ea at.rzdc mal ao llr�J.

S"gue-�e um chute forte de

Rvbeeto bem d .. rendido j.or

Wil .•cn.

Aos 22 minutos o :\<.'':::1

obtem -eu segundo ten.ro
par rntaeméürc de Pel"er"l�'i,
m�.'; e"m n glória do ',�.to

pertencendo a Morelli �It.:e
travou sério dueio com W�l

!'on. sendo a pelot!l solta
pelota solta pelo arqu'.!·;o
C i mpulsio"n�d" com o pe
pelo "c'-'nter" calmamBIHI!

para o a,'co, quando sUI'giu
PerHêea e emendou-a Pa'"

consignou cinco

Ira três do� a'lainnos.·, i

tntcradc o enc n.

paI da rod,;.da, en'

conjuntos de ! Li

tendo na dlre(( , <I' r 1" II'

o sr. Virgílio J''l' c.

J'.linhadns c

as duas esqUI>

Acâcio; Bnn.!';' Nl·ri, C '

no c \I! 1-],,; R

����l��<) �"�{l::'C)'éCa����;�
TAL - Wlls'r.: Do< Ha- o fundo: das redes.

o Avai continua assedh:1
du a mO. ta colorada. O d�
mínio '·az?urra" intensifica
e. Aos 29 minuto.s. VaJi
uho serve a pereréca ,!ue
aVanÇ", levando a melh�r
"óbre Bagê, o qual jâ d·m-

pio c Nu:. 1)\1": li '1'

beça, E'dj(. e f'o7e'Ullnl. lr'

go <2OS 4 m'nut, de .1<:�l' s

n

Postlll, saindo NorZ!llll' c

.mirando tm �('a lp 'l u

Esr

;.,0 r,,\

cu' o nt;n:,e " n- .. "lt�: ,I!'I
rub"nd'·" Pcn-Ly oue "

t."rC itr.· n" ,1�' �,:' '" 9 r.1l<
_

I'.

C'lbl">or·('···:· o f�" c :i1.

pertcla {'!r,,?nlt� p�r9. ":{<") "

contagem, Es'a é dimi:'l'(;

da aos 30 rnnutos, por ;'1-

Le,m '='io de E'cik numa ')0

gada tóea peS�.,a�, asós ).

var a melhor eôbre Nerr �

Gercinc. Um �"l de be'a :d

tu-a o que ecnquirtcu o �_.-:

cclente valor celerado. l-'Otl

CD depoi�, Per-eeêca ma ... a

nôve tento que é 'niu�to:n.'n.
te inv3li!lado pelo ál"b"ro

que acu-ou ímpedime-rtc .'"

ext-erna canhoto, o que r.âc

se verilic�u no ato do pa�ne
li êle ender�ça::lo, tinha pe�'l
frente BUJ;é (qu<l falhou n,'

lance) e " arQ.ueiro \V�I;r.'"l

que deiXou a meta em .'.i_
reção ao di"nteil'o qUe J.r:i?

buu levand" p mdhol', Fa
Ihou, a3�\Jn, Vh·gi.lio J�"'Ie
não dando d g,,1. Tcrlll;n)'I,
as�im. o primd!'o haltRt;m�
favoráv�l ao c"mpcão d�
t"rneiQ-!l)'jclo pel\)
fie 3x1.

Na segunda et3pa as

� '..: .. da "ã.time s3ba
.v m e \) encontro' Fi.

__;'.:o:_en:e "vcrsus" 'rem..»

d:.r.:'\, carid . "nici» à ter('�\l'a
rodada do Regional de Pu

lobo!, tendo o e::;tâdio da

Pr�ia de Fóra apanhado HIll

público regular, mas que
não refletiu na renda. que
foi bem reduzida.

o prêl:'o, c.omo esp(!tâcu�'"
convenceu níenarnente, ja
que muitos contornos een

saCionais foram cbserv.i !<lS
no decorrer do mesmo. Téc

nicam;.:nte, porém, dcix"u

muito a desejar o que llã"
é p3.ra e4ranh�r, eotand'),
como estamo�, no iniCi" (.u

temporada futebolística Je

63. Todavia em relação 3"S

seus iog'!� de cstréia�i ?lv:

negros e nhub ..oH dem. llS

b"aram algun� p"og"c��')� ...

h"vendo c"mo houve �ll

Embas as o!squa.Jl"3.� :11 .. �

sentido ::Ie penetracão, 'U l!S

homogenei\lade " agres3ivi�
dade. A parte disciplina:

sas tranFcorrCram de :lU';O mereceu gráu 10, o que V.'LO

modo, poi� o Postnl, "'a concorre)" papa que a arbl.

tragem fôsse da� mais tn:1

.

ICI'P ren#;? OU? V en ..

c s sebetine
'1Ui1z.,s apesar de um êrrf'
de s;;�.a gravidade ccmes.ac

pOJ' JOSé Carlos BezelTa,
prejudieaese todo o seu �".l
balho.
O F:gue:rense comaUdo:1

U iÇ&S do peincipto ac

fim, tcneo. porém, o ':a

mandaré causado pânico em

diversas oportunidades, ser,

do Que n" Pr melro tem\>'!
perdeu preciosiSSlma vca-tac

para fazer cair um dos !l"e�

roa do marcador, quan-to
Augusto, lendo o arco con

trária à sua mercê, com .Jo

c";y tora de· ação, "ti r.''..!

pcia ljnh:t de fundo. Na

etapa final, logo :lOS 5 Jl1!-

Dutos, JQce1y, que abnndr,na
em demesta p arco, é venci

.ío. n vamcnte p?r um C,1UlCl

fraco de Subas, tendo, p»

r m, Marreco, sempre Vit;i
lante e prectse, surgido na

hora H para evitar a �n

t-ada da bola envtendo-n

para longe. Ó pllcard �OR

mente aos 15 minutos <13

pe r-iodo cc.omDlerIlen1ar é C.'Ii!

foi movimentado pela priawi

ra vez. zntcn estendeu a

Sergio e êste a Ronaldo que
lhe devolveu a, pelota. O mé
diQ de cabelos brancos (livi

sou Mário e, lhe P.a�SOll fi,

redondn, tendo, porém.,"
meia sofrido "fou!" l'l!:;.

Prõsseguiu I) Certame de Juvsnís (om
Vitóriíls do F�gue:rense e Posla!

o Campronato d� Juv�nis derrotan d o Tamand'lrj

da Ci.ja'!(! que C efct'..I"l'!o (3xl) c A',oai (5x3), re.p .,>

com,", l'r{'lim!nar dos jog'!s
do certa!"ll{' de profission:.i;�.
teve' andamento �ába·IJ e

domingo, tendo Figueil""l�;S�
e Pl)st3l Tdegrãfico COn�("\"

vado a liderança invlct:J,

UAL: Campeão do 1" Turno o Meiropol;
vice o M:lrcíli""' Dias

A equlp� dI) r..l(l'tr"p,J f·!
n. única quc leVO;l a m,'!:·'"

atuando em seus ,lt'ml'\'('�

e, assim. sagrou-se camp�a
do turno da fase final d"
Estadu2! de Futebol {jue

CWi1f no (DI A�ÕSTO
COMl'Il1'CA(li.O

Comunicomc� aos SEnhores Associados que'""" se
acham abertas no Secretario e Restaurante do Clube,
as- inscrições para o "3.0 Tarr�:;io Interno de Dominó"
Que tem seu inicio marcado para o próximo dia 1.0
de Abril

As 'inscrições obedecerão o "Regulamento" afi
xcdo no Restaurante d..., Clube f- �eróa encerradas im

preterivelme:1te, no dia 31 do corrente mês.

Flarianópe.1is, 21 de Março de 1963.

A DIRETORIA

,

,,� "O �$UDO"
TORI< RIO SÁO PAULO

FJumir t n"e 4 x Sonto$ 2
Bota fogo 1 x São Paulo 1
PalmEira!! 3 x OI. r a 1

Portuguesa 2 x Vasco 1

CAM"EOt' TO '''L 'MERICANO DE FUTEBO�
ArgEntina 3 x Bras 1 O
BoHv'o 2 x Pareguai O
Peru 1 x Colcmbia 1

CAMPEON .TO EST�DUAL CATARINENSE
MetropoI 2 x Américo O
Herdlio Luz 1 x Atlét'co Operário 1
Marcílio Dias 4 x Coxias 2
Corjas Rellaux 4 x Guarani 1

c ;.� ":N'· f) !H, CHH.DE
Figueirense 2 x Tamandaré O
Avaí 4 x 12

c � M"r.O'" • TO DE JUVENIS
PoHal 5 x A\"ll.í 3
Fig'.:.:- rer 3" Tamandoré 1

C .... ;.4
� .... , T'f) DAJ:! <'\NAENSE
o

�

Ccrit'bo O

anteontem teve encerrad� a

sua pr:mejrn et,pa, Venceu
o líder aO América pelo e,,"

core de 2xO. O Marcilio Di.!:>

sagrQu-se vicecampeao do

turno, colhendo um doS lr,e

lhor{'s resultados da rodi\lh:
4X2 sóbre o Caxias, nos ;10_ i��'
mínios do alubl< joinv"enl:'1.
Demais }"E'sultado!C: Herci':o
Luz 1 X Atlético Operá r,,, I
em Tubarão; Carlos R2�

lJ.D. �egclI Provfmtllto i.lO �eCl!rso
do Melropol; na Préximil Re:mião o

Profesto do Mesmo (1lIhe
Contra o (�r!os RenauJ

O Tribunal de JU1tiça D��

portiva, rrun!do sexta-feIra
última, apreciou o reC'.l.r'"

inteip'.l.stQ pelo Metr:tp"j
que, sob l! a1egaf'âo de t�r o

Barros" lançado um joga'iH
em situação i"regular, 30!i

citava o ponto p�rdido �10

jôgo entre og dois clube.; e

que deix'!u mesmo um Jon

um tento. O colcndo,' jul
gando o '·ecu,·so, decidiu n�o

dar provimento ao reCllr:o

do bic"mpeào. barriga-v-:lT"e
que delXIJU mesmo um

Líderes Avaí e
Paula Ra!Fos
Efetuada li terceira TO l,j_

da, o certame citadino ')_

prellenta a seguinte cla".'''�i
cacào:

Lideres: Avai e Paula Ra
mos. O P.p,
Vlce·\jderes: Figueiren.;:J o!

São P�ulo. 1 p,p.
3.° Iuqllr - Atlético Oua

rani e Pos�al TelegráfIco, 2
4.0 lugat' - Tamandrl,-

ré, 4 p.p.
A próxima rodada ma�n�

os selluint.8 encontros:
!=l(t,",M'In - Paula Ranl!>� x

S�" PaI! o

to em !tajai.
Na próxüna reunião d"

T ..T.D. porlerá ser ju1g�.Jo
pelo órgão dislip!inar uwo

recu�so 0.1(' h!etropol 'contra
o C2rloS Renaux, que o Vl'l1

�i���e�o��:sq�:, t��n��l�,';;:
escore de 4 a 1. Ale�a a d,�
retor'a metropo!ista ter o

campeão da terra da fig; tO
"tu-do irregularmente: \))iS
inrluiu em sua equipe. )'ll

referi ... , encontro que .'l.� 1_

bOIl com .::t longa sprie
victa dI) clube cdcium�.l .�.

virios jO(!""3,dores sem CO_i,I,

ção para integrar" qun,1·).

naux 4 x Guar,ani 1, em Ln�

A CLASSIFICAÇAO

1." lugar _ Metropol, 4 pp,
2.0 lugar - Mar<:l:io

Dias, 5

3.' }ugal' - B8trroso, '3
4." lug'ar - Carlos f!.<i-

n3UX e Hercili<' Luz, 8

5.0 lugar _ Amêrica e A-

tlético, 9
.

6.0 lugar _ Caxias c Gua

raní, 11

7.01 ugar _ Flamengo, 13.

PRO'XIMA RODADA

A próxima 1·"d�!Ia, pdm?!
rrt. do returno, marca pgr'9.

domingo próximo os segtlin
tes encontros:

Em Itejai.....,. M"I.l"cilio Di:Js

X C3rlos Renaux

Em Tubarão - Herc;'�o

Luz x América
Em Joinvillc. - Caxh" :;(

Guarani
Em L"Ijes _ Flamen'l"0 x

Ml'tropol
Em Crieiuma _ Atlêtico

x Barroso,

Tn�NF"'') RIO _ CXI') PAULO

F!umi"ense Deli "o'é" "0 tantos,
Dllrrat�l1do·o Por 4d!

O F!uminense foi (lo e:r"l�de
herni da T(Od!ld" de s�h<!fh·
d�m;l')cro nelo T"rl1e1'! "Rio,_.._

S�n P�uJ'! de vez oue !Iln

I'�o'niu nuebrar a lnvel,rlili
1id"de do c�mne1i6 do JU!l'l

do que ê o Santos, pejo �"
core de 4x2, em pleno Pa �a

embÚ. G"F!nt�e atull(�iio
trkolor f'�,.i'.lra oue in
("',,"i"f> (1"11 "01';". M"Ii n.�s

,...." ,lp,._�hrl(' " .t::\_"t"", ""'11

tados: Botafogo 1 x S;-�"

Paulo 1 P!Jlme1ras 3 x 0-

briR 1. no MarlJrll,nã e P r

luvnê�a 2 x

Pa�aembü.
Vasco L 11"

PRO'XIMA RODADA.

4.n feira - Flamengo x

Sant.o�. no Rio c Corinli<tll,':
X Botafo�o, om S. Pa1.'�·'
5.ll. teira _ Olaria x "P .. _

tUl!ll��n nu R!<! � f'alm"j

at y. Vl!�cl)l�m Su<"!. Pnu;'J.1

tivamentc.

Martim próximo a área P<"

rjgo�a "f,·,,'" � .....

do pelo árb+trc. E' form:ad�

a tradicional barreira e 1/30-

ler!o se encarrega de csbrae
a falta. var u .....ç. ".,,_ ..... ' "

antes de sua execução e
á
...

ob�l't"Vado� os mevunentc s oie

Mllrio que edí ania-se lenta

mente a tedes, 'tende pela.
frente somenLe " ou_. __

las. Chuta vete-te e a 1\(01:\
vai de encenrc a" poste e

volta, enccnrrandc Mário

perfeitamente à vontade. l,a
ra endereçar o balão de C'·-:.1

TO nQ fundo das redes. Im

pedilncnto claro, Crist>lli,i.!>,
q\IC o árbitro não CODC<' :�!l,
talvez ignor�ndo a pos!c"»
do aulat· do gol no insta"'c
em que ia seI" cobrad9, a

{"I ta.

Aor23 minutos, Zilton d"lI
a Wilson, t�lldo o extnü'::l,
apó� PassaI' pOI' Abelarcl-J ç

Adilson em jogadas (]li�

Para os Jogos Aheltos: Le1.lantamento
da Capilcldade Hctele:ra de Joinville

JOINVILLE 23 (O EJ -

Uma das primeiras 1,)reJ

cUpllções da Comissã" :;e:l

trai OrganizadOra tCCO)

dos 4.0 JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARI�A

(JASCl foi a de l{'vanta

mento da caPacidade '11)t.e

leira de JOinvil1e, com Vi.l

tas ás grandes festividad"s

que terão lugar em n�';:J.

cidade de 31 de agôsto a �

de setembro do ano em cur

so. Para tal mister, foi eu

carregado a Camãra Júni"l'

de Joinville, novel entidaJe

que congrega uma pIei1.1e

que, diga-se, ideali�ta.sdarjd

que, diga-se, vem cump"m

do com sucesso a suaI imp"l'
tante missão no glQbal '�e

obrigações que aCarret l:rl
de-sde já os preparativos dI e

tas grandes festls ioi:l.l,I
lenses.

COmQ se sabe, no perin.lo
atraz apontado. Joinvt!lc

promoverâ: 4,os JASC, Fei

ra de AmC!stras de Santa ,';:i

tar\na, Exposição Agro-Pc

cuária, ExposiÇão dc . ),.

quídeas, Exposição Fila!A!i

ca e Museu Nncional de Imi

graçã" e Colonização; e i.,to

implicará em que muitos e

muitos forasteiros por 3,qli
aportarão, necc8sári" se t,'·
nando de8de já um leva '1-

tamento seguro de qua":lt,,�

visitantes poderemos hosp�
dar para maior brUhanti..<;

mo' das festividades.

PREÇOS
CORRESPONIDENTES

Dentro de mais algu'1�
dia!! a Câmara Júnior de

Joinville estará encet";lnij"
Campanha .

intensissi'l1:l,

visando a adeRão do� joinvi
lense. neste particular, p"

demos desde já informar

Que os qUartQs das rcsden
alas p[Vticulares serâo ,,11"

gados através de pagam.·Jll
to antecipado, com pre,,�s

CQrrespOndcnles.,_ aOS dos 1111

teis de Joinvillc, o que se'a

dúvida alguma. é uma fi;r

mula mesmo, dos que dis

oõem de quartos vagos, de

fazer algum numerário ex

tra além de colaborar -;:0=0

a �ua cidade Joinville, n ..s

tas
.

grandiOSas pronloç5cs
de Setembro, !laS qu�is :0
dos nós temos a obr,ga<;3.0
de colaborar para orgulho
de Joinvllle. Colaborem,"Jll!l
villenscs, com a eco e :t

Câmara ,Túnior, pondo li

disposiçãll Olil quarto vag'}S

do sua. ca..�a�, cobrando 'f.!,-

lhe sãe carE.CterÍRt'Cfl •.

+nt-ártos arremessa �o'P.
':rdl'ndo b�::I cportutürtarlc
-sara »urnentar a díferenea

o que sÓ ocorrn aos 38 m"

nutes que nac Noronha. C!TI

tute com Jaime "ela pr,;;�"

da bela, rew a pjor, En',;rl'

, tanto, Jaime não encaixa

bem ti tola e o mesmo No

ronha que vig!avn seus !l'l0

vrmentes, apcdera-ee rJ"l

mesma e, do setor esguerel.,
aonde ocorre o lance, Chllt:l
<,'t� ;n>l� a bola �ntrar r.o
ângUlo direito do arco, �OIT,

p,etando, assim o mn"c'lrl 'r
de 2xO que permaneceu atê
o final do Jnutch. v�ncen,lo
o Figueirense e iSl)lnn(!1-s':!
11" último pôst" " Lime nl�

b,·o.
No vencedor salientaram �c

Mal'réco, Zillon, Bezen:!.,
Sergio e Mál'io e no venci'l>')
Jaime (com um punhad3 (k'
sen�acionais inlcrvençõe.;)
J, Martil1�. Abelardo, :'\11'1-

son, Sabará e Fjd9..
A arbitrag<'m til' José Ca,..

los Bezerra foj boa aJ)e�-III'

do êrro c!Dmoro�" do gol ir.:·
eial obtido em impedim"n-

..

to.
As dua� equip� .. a1inh�-

raln aSlsim;
FIGUEIRENSE Joc{'!?:

M:l.rrÓco Anibal, Zilton
Bl"zerra: Sêrgi" e Valêl'; "

Wilson, Noronha, Mfi�!n <'

ROll9ldo.
TAMANDARE' - Jairllé;

O,,;val. Abelarrjo, Adi1�oll c

J. Mart1ns: Sabará e F;,!ft;
Rato, Augusto, Hélio: e S��
bas.
P"ejimin9:\' (iuvcni�): P:_

gul'irerue 3 X Tamandaté 1.

"IIOLAMAISPE'IlflElTAnoeltAf!L

Walter Souza, jovem e. l

forçadQ cronista esportl/'),

filiado à ACESC e pcrt�'1-
cente ao elesco da Râdio A

nita Gllribaldi vem, atual

mente, deBenv"lvendo exce

Walter SOUZiJ Dihmde Nos,$os ,ESQorles
contecimentos e�portIV"<;,
éste jov�m Valo)' da. Cap\t'!.l
que é Walter Souza, r:lZ�.:l

pela qual, com inteira 5;}.

tisfação fazemllS o p�S�!1
te registro, já que a "F.·

lha Espl)rtiva", ntravés .�!!

escritos ti\' Walter Souza �I'

encarregarâ de levar a<lS

quatro cantor do país nQ-

Fxr.am!leão
F�hI01d()

lente CQbertura. lomo corr�s

pondente para a "FOLH..'\

ACâmara Júnior de Jl:.1. !������VA", de PORTO

ville já tem em mãos dad:ls tícias, dos I'SpOl'tl'S de n,!<;qa
precisos acérca do núme�'o E' comum apreClarm )5, Capital.

.

de hotéis, seus preÇos, P'.i- já às segundas-feiras, ,(1

!meros de quartos, aParta bcrtura completa e fiei r�-

mentos etc. Mas isto, pnr "u lato, inclu!;iVe com clicht!s

trQ lado, desde já mostr 'U dos prinCipais acontecim�n

não ser grande a C9.paCii:l- tos esportivos do fim de
de hotoleira porque urge ;]- mana em nossa Capital.
pelar-se para os joinvillpll Ainda na última segun-
ses de um modo ge,re.1. ".J da feira pudemos aprcnal'
sentido de que algum qual·to deialhedamcnte notidiál"io LOS ANGELES, 23 (O I:!:.)
pO,.ventura disponham em Hôbre o Jôgo Avai x Atlél.i- _ O ex-campeão mundif\1
�eUH 1a .. c�, .:l fim !Ie que �I>- co voldbol realizado I",� do� pesos pena�, David Mo
d"s os visitantrs po�sam il'" FÁC' e TClliS de Mesa, or.c, encontra-�e hoj<', I''"n

abri!!"ados dentro da hOSP1- Vl'IU, aRsim se fir1ll9n1o profunda C<1I1'.9 c a beira J.1
tc.l'd�de aue é uma C"lr<tc- n3 imp1"pn�a cKPortiva, pe- mo�te em consequência da_
t�rílica dQ. l1úi;sa.gent.c mal�. l,,� s,·us. esforços, su�. ntil- ..

l�socs cerco rals(jll, !le._1r�.�
ub��n:"3 .•.cMmada;/,". ,)I)I�.L �:'êl<!���'i��� ·�:t���:'. j��.,.-t:�����:..n�t�ifj '1Ift,l·l';

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cenlenas

de Merles
DENPASAR. asn 25 IV . .'\.!
- M:! e quinhentas pe"
soas já morreram na erun

cão da VUIC:l,l A'�ung, q�le
entrou em atividade hã

poucos d as e sepultou 50':!

urna chuva de cinsas. p,-

dras f' lava a pttorescc :1,',

dela de Ees:lL;.i sttunda J.

mil metros ôe ultttude

nesta ilha do arqulpnlaea
de Sonda. Antes da eruo

cõo :1 alclt:ia tinha umr;

r -pUJ,-r3'l de sc's mi! h.

ottantes.

H�'if'. retnc-» n.!i sóment-

o s'Jên�ill e a d('<"lfl(,,�:). ,_

tux-mante veeetoeêo fm

��.�:�i::�s �U:nc'�S C:1I;����
C:l� rr:'on1.'s árv-ircs r'''\

tnm ·")':fl'l.� e·"llf'nlr.<; ci;

�i:-)�. �. "'r:�1 '" 'J''''1''''� :.,,

: ,., ;,.,_� • -'f " � "'11" 1

Um benzo bu(! .ta

permaneceu iI;')l�du €11,1 sru

':3gDde c foi !r"t0,l1uUI'l'

c-u'« da rr-va't.u

que a -rn-va n�d!"cl� e

('!nZT dn:':w a-r-nas (1\1'\$

ti-c-as. T;I� i S,,: uastou P1-
1":1 n r-n-cr t:',r!1 n viril

px'''',,-,"(' 111 1':''''''''0.

11':1 i -r p:l ,.�" ri "i' i ::� ,I;;

))e1'('1"("1 '1' f:;':i1d1. P�') (',

lo- fl'J '1'.1d"1", �., ') -vso q-te

outro

,I) seg'uttdo tempo marcad.s

p"]" M",.elJi, aos 7 .. Cabe '1,
tle (',be��, aes 4l mhmt ".

Três bolas chnt:ldn� [) r

Brenda. Cabeça (' P"r('!"o!"'l

�!l
0,

LANÇADO EM NOVA EMBALAGEM

O APARELHO GILLETTE TECH ESPECIAL!

• a rnesmá qualidade
• o mesmo acabamento

• a mesma utilidade

APROVEITE I Compre logo O seu apa
relho Gilleltc Tech Espocial e comece

bem a dia, barbcandcse com aparelhos
e lâminas Gillct�c I Boa aparência é com

produtos G:;",,'

Aceitável a arbitragem de

Virgili'J Jorge. apesar do ,,�r",)
c-mettde ao invalidar 'l .�,j
,I,· Pew-eca. 5 xiedede �arbonílêra Próspera SIA

EI)!TAl DE CONVOCAÇAO
p' ficam' convidados os senhores acionis

-ie a uompareeerem à assemblêia geral
.rar-se no dia 22 de abril de 1963, às 9

1;'1 • .1 a

r.o.as. 11;1 Jt social. a fim de deliberarem sobre a se

guinte
r'RDEM DO DIA

rtl leitura. exame, discussão .e aprovação do relatório

da oretona. balance gerut, demonstração da con

e perdas, parecer do conselho fiscal e

que aC0!1l[:'llham o baluncu geral,
l!' 'I'!� em :n de eoscmbro de 1962;

bl e:ci('LJ do conselho fiscal para o exercício de 196�

c i (mUI! -acâo dn diretoria e dos membros do con-

selho riscai:
di "rntificat:lo :lOS diretores e empregados;

untos de tnterêsse da Sociedade.

('1 k-lúma, 22 de março de 1963

Eng. Múrio Ba,lsini

Diretor Técnico
28-3�63

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOll� EM

DIA' ÚTEIC A!:

9horas!
Amadeu Outro e filhos- ainda cGns�un�dos COM

o irreparável perda de suo tnesquecrvet espôsc e rnôe

Urst.Ua Goulcrs Dutra, por nosso intermédio agrade""
qam ccs Sr9. médicos Dr». Agostinho Sietskí Paulo
Fontes e Newton A'ví]e, às enfermeiras e I rmõs do

Hospttol de Caridade, pela ,dediccção que lhe dispen
seu-cm cté c !rU ultimo instante, bem como aos bons

amigcs quo lhes doaram sençue e ainda aos que lhe

ccompcnhoram até sua última morado.

I�;O,,!N;:;� ����!fe�agem�:v��a�:� �f����: � :�.
"'":llJbi••tâl}li6••6tb:!!!!=�:!'_� "i" ,I') scx.n (en·a. ós 7i�O -ioro . n�"g,,'l

cm Jo�(; Meneies.
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esta eapltal provavelmente
em fins do mês corrente,
coincidindo seu regresso

MOSCOU, 25 (V.A.) - J
Prjmeírc-Ministru Nlklta

Kruchev regressará. a es-

com nova Inlclatlva sovié
tica no plano externe. se

gundo afirmam hoje cb .

eervadore, ocidentais. Kru
chev está. pasSando al-

margens do mar Negro. Co
mo se saue o C;lt te do O·)

vérno russo tem que res

pender ao Chefe do 00'
vê-no. Mao Tse-Tung, fi

xando a data e o lugar da

entrevista proposta pelo
ta capital provavelmente
xrucnev visitasse Pequim,
por ocesrãc de sua viagem,
em data ainda não fixada,

. O líder comunista chinês
propusera a Kruchev en ..

vrasse uma delagação ':;0
Comitê Central do PC so

viético a Pequim ou que
uma delegação chinesa fô.,
se a Moscou. Cabe de qual
quer forma ao Primeiro
Ministro sovtétíco tomar a

iniciativa para reiniciar o

dilogo ideológico sino-se

vréejco. Por outro lado. em

cnseüêncía de negoctações
do Embaixador russo nos

Estados Unidos, Anatol1

Dobrynln, serão reinicia

das na terça-feira próxima,
Washington.

cões sovietc-norte-emertca
nas sõbre o problema de
Berlim.de repouso àsguns dias

CongressO deinicia periodo
atividade

NOVOS PROTESTOS CONTRA
AS ARMAS ATOMiCASgrande importância. Hoje 'J.

intensa
Câmara receberá o ant·- BRUXELAS, 25 (OE) -

Mais de 10.000 pacifistas
percorreram as principais
ruas dessa cidade num

movimento de repulsa co-i

tra a adoção de armas atô-

nucas rela Bélgica. Dentre
as delegações estrangelras
presentes. figurava a do

Japão que efetuam a mar

cha Hirnschjma a Vast-

projeto de reforma bancá

ria, e possivelmente até

amanhã a mensagem que

propoe aumento de venci-

mentos ao funcionalismo

�i;:l ou:t::���� od�o�;:;�: .lel Anti-Trust: Ainda Esta Semana
so examinará as medíuae BRASíLIA, 25 (OE) - A voz da presldencla eec!e-

do governo federal, pura lei anti-truste está sendo rece Que o Ch::fe de Pais

o"
-

E�S'
J �

.

que sejam alterados os ar- estudada pelo presidente aindn não escolheu o nome TADO!�!��;041 : l:!ro:a�ã�ni�� :�i::::b�:��aee:derá se: �idS:�C:�ri��a�O:::I�Oa p��=
'-

,

t

projeto de reforma agra- ministrativo da Defesa
l

r- O MAIS "Nl!CO DlUlO DE SANTA CATU'"l �

,ria. De outra parte, p��a. Florlanój:olis, (Terça-Ferra}. 26 de M';1rç�de 1963

Faleceu David Moore ex Campeão Mundial de
"P P

, , era do falecimento do nugt- o da Califórnia, onde 'xi ,- era doS fcrimentoH rec�oi·

esoC' ena lista David Moore checou tem elementos que ctemari dos na luta travada ceur C

� Sobremaneira a opi�ião r.,j� pela proibição definitiva da cubano anve- Ramos.

LOS ANGELES, 25 10 WASHINGTON, 25 l O blica norte americana, eeve cruenta modalidade espor_

ESTADO) � O ex-campeão Estado) _ E' triste a noti ctatmente nos Estados corno" uva. Perdeu a corôa doS 'P.�""s

Vamos Icmbrar que .)a- Pena" o o que é mate IJ_'

BRASíLIA, 25 (OE) - O

Congresso Nacional Inicia
hoje um período de inten ..

sa atividade, já que rece-

beu do 'executivo

ante-oiojeto, de
vários

lei de
gten.

r Prossegue a visitª dos
Cosmonautas· Seviéticos

SÃO PAULO. 25 (V.A.)
- Em entrevista coletiva
de ontem, Os cosmonautas

sovréuc., Pavel Popovitch e

Adrlan Nicolaiev anuncia

ram que sua principal
missão como par-tfcjpuntes
da axposícão Internacional
de eeroneuuca e Espaço,
nesta capital, é a de esta

belecer maior contato en

tre os povos, podendo as

sim, oferecer a contribui

ção da Uni:lo Soviética pa
ra a paz.

incidente ocorreu no está
dio entre o jornalista Ar

mando Bernardes, que fo

tografava os astronautas, e

um delegado da DOPS. O

jornalista foi detido e im

pedido de continuar seu

trabalho. apesar dos pro
testos de todos os seus

companheiros presentes.
SANTOS, 25 (V.A.) -

Durante 50 minutos os cos

moneuta, eovtéucos Popo
vitch e Nicolajev banha

ram-se, ontem, nas àgu.rs
da Praia de Pernambuco,

no Guarujá, cama parte
do programa de estada em

São Paulo.

Chega rum ao Guarujá
pouco :\:l;CS do mete-era,
accmps i:h actos por mem-

bras da Embaixada soviéti
ca e íomenstas, e foram

diretamente ao banho. Al

moçaram. depois, no Clu

be Jequitl-:;,1ar, e, em se.
guida, voltaram a são Pau

lo. A visita dos "gêmeos do

eepaco'' passou quase des

percebida. As nutoridades
não tomaram conhecimen

to dela.
SI,NTOS, 25 (OE) -

.o s

ilstronautas Nículaíév e Po

povitah estiveram ontem
em Guarujá onde tomaram
banho e se divertiram ns.,.;

praias. A noite foram ho

menageados no teatro f' l

rnmont pelas organizações

���i����i� a Pc�����as'un��t
sttárra. Butantã e outros

mundial dos pesos le·I'.�
ví« Moore Iulceeu na mn

nhã de hoje, em conscqur.n

rneruável e in-eparável;
David Moore rõ-e intern.v].,

naqulc nosccom'c ao se- nu

ceureadc pelo bcxeadcr cu

bano Chugar Ramos na út

tlma 6.a feina, quand'l de

Icndía séu título de cam

peão mundial.

vida.

RETARDADA A 'fOLIA DO.
EMBAIXADOR LINCOLN GORI}O� ,

eerá mais alguns dias em �
seu país, dando assrstêncta

a fase final a missão San

Thiago Dantas, e poste
riormente tratando de ou

tros problemas relaciona

dos com a representação

Almirante Visita o Preieilo
BRASíLIA, 25 .(OE) - O

regresso do embaixador

Lincoln Gordon ao Brasil,
que deveria dar-se na noite

O Pj'�H_!LO em exercício,
sr. watdenrar Vieira, rece

beu J vrsna do Exmo. Sr.

feito, abordando diversos

aspectos da Capital.Além dos jcrnuustas bra

sileiros, compareceram à.
, entrevista vários represen .

tentes da imprensa estran

geira, entre estes um tio

"Pravda". de Muscou. Ní

colaíev disse que sua esta

da no Brasil é mu:to útil

para raaê-to CC::;:leef'r m�

lhor a vida. Mas nào :,;<p'i
cou como ut:m em q ...e

sentido.
Tornaram os co�monal1�

tas a manifestar Slli. bran
de. adnuração por l-'<-:(� lO

q_ual viram mais tarde .10

jôgo Santos x Fluminen·
s·e). Um dos jornallstas
perguntou-lhes, então, se

não queriam p'opor u.� .

toridades soviéticas um in
tercâmbio: o Br.Mil env:a·
ria Pe:é à URSS. p.lra de�

vendar-lhe todos Os segre
dos do futebol. e a URSS

nos enO'l'lr.a os seus cos

mOI1<!.utas com todos os se

gredos das viagens espa

ciais. Popovltch e Nicolaiev

responderam sorrindo que
a URSS não têm segrêdos e

tudo o que fez no campo
da astronáutic:l já foi di

vulgado. Acrescentou:

LOS ANGELES, 25 (O

Estado) � A morte Uo pu

gHiHta David Moore, OCUl'iI. de ontem. foi adiado. O
hj e ·3 primeira página dos representante norte-ame-
principais jOI·nais do mun ricano no Brasil, permane- diplomatica.
do, que' o classificam una- _

nímente cerno um pugi;;'it a
de melhor comportal!':.·t:t<',
tanto dentro, crmo for3. .lo

ringue. O pron r de 1:.1-
tas disse que o .�: (' mp�io
mundial dQs p I)];]ma�,

Contra-Almirante MurilJo Esteve também em visi
ta ao Senbor Prefeito Mu

níc.paf o Exrnü. Sr. Curo
nel Djalma da Silva QU:l.
dro, d.gno Comandante da

Guarnição Federal Que
m a n i, e v e entendimentos
com a edilidade relacIo
nada com o Forte de Sáo
Luiz do

....
Patrimônio do Ml-

Vasco do Vaie e Silva, nus
tre Comandante do V rns-

trlto Naval. que V;);O agra
decer ao Chefe do Pode!'
Executivo Municipal sua

presença no a.co de trnns

missão do aI to Comando

daquele Distrito. Sua Exce

lência manteve cordial pa
Lestra com o Senhor Prc-

Cuba e a Cpnferencia
dE Cost� R�r.a

Menino de 11 Anos matou o Pai
ONTARIO, Canadâ, 25

(OE) - Um menino de 11

anos de idade. matou seu

pai a tiros. em de".p.sa de
sua mãe .1!1·ávlda de 8 mê-

ses. que estava senda bru

talmente surrada. c- caso

ocorreu na locali:hà.e ml-

neira dO! DekoioJl situada

ao l1:1ne de Ontário.

1llStéclO da Guerra.
�--------.....------'é um excelen

um"gentlem
da palavra.

.:;t>,. E

KEY \iEST. {<'jÔrida. l.
(V.A.I A rádio de H\.

vllna transmitiu hoje de

claraçces do Ex-President('
da Guaten-,ala, Jacobo A:

',(:;1S "·'Prl,'·o a� 1;1"::;1" .. I)

t>u C�lUfe�f;:teia d-e
C'Jst n.b G?tedo a

ma:chõl da revo1ur.;ao cuba
na e dos movimentos revo

lucjonárl::ls na América La-
.

tina. Arbenz assim se pro
nunci<lu após a conferên--

ci:! dos seis presidentes cen

tro-am.ericanos com oPre
sitief'te Uennpdy cujo ob�

jetivo foi pr:;mover o pro
gresso da região e reprimir
a subv.ersão c')muno-cas

t"i�tíl na América· Central.
Aruem, que estabeleceu
ll.\1 regime comunizante na.'

Guatemala em 1951, foi

PO�\I' em H)51 e \' ')cl
ie em Havana. Continua Viiifa!l�o o

(i;Oyeril_ildor PauLs!a

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

-- -_::_
-

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

r-1\'I�rno na Fõrca na Argentina Diretur da Faculdade dp,
"�U�N;�m�;t���,,�5 �: ':�,�U:�;t���"�",�;"'I�:,�:: Filnt�nf;a nr.llIte"ta;'�'�:;it�:,:�'���,�;�: :::: ::�t:��:;�u;,'-:,n�"�,;t:�;� l u"u I .!' IJ �i
Vl�a a suspensa ... d;;� eJ�i- realizado de acordo com 3. Ao Professor Darcy Ri- queno onde di�iculdadcs
çôes de junho e a insta1'l- atual legislaçãQ_, são pas$1l. beiro, Reitor da Universi- substitujção se torna insu

çã!! de um governo de t�q� râ de simple,s farsa dem ,_
dade de Brasília, o Profes- peraveis pt não é diflcll

crática, na qual sômente .1S
sor Osvaldo Rodrigues Cu- construir grandeza sua uni-

a fim de evitar a volta a'-' Partldári'ls do ex ditadCIJ �c b:al, Diretor da Faculdade
,

versidade sõbr.e ruinas cs

peronismo; mcsmo que ...... - rão os vencedores. de Filosofia, enviou tele- colas provinciais principal'
guma, nos seguintes ter- mente nossa ainda comer.o

vida llnive�sital';a enfre�-

S. PAULO. �a (02) - O

governador Adh Jmar de
Ba .... < que visitl.u 1>abad,)
e u",:r.ingo a Bahia, viajarã.
hGje ao Cea.á, onde :l�sisl.:-

rá a P'j;:;!;C do gove]'nadGT
Virgilio 'l·avüra. Çl regres
so do cllele do e.xecutive
p:mlista está previsto par t

o di" de am;mhã,

lango quer Saber Porque falta Aço
BRASILIA, 25 (OE) - O ;·ço. Segundo se informal!,

presidente João Goula:t o pais terá êste ano um

determincu a r·:ms ace;:- d.éficit de um milhão de
sores tétn,c:s q.1e a_çurem tonel!ldas do produto,
Os xo ;vos da p.scassez do

ra iSso seja preciso reCJ.-ru

a uma r.evolução. São ge:J,e
Tais reformado� que, alill>l.·,g

De sua parte, vários .'o�-
.professor Darcy Ribeiro tarido maiores dificuldades

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

'il�'ItO' Unimsldad, B,,- :��:,n�;: ,.o"t;;i�: Pt.:;�s�: Encerrado o congresso de MU!liCipiGS
Tomando conhecimento sugestão bi-ponto mande

convite dirigido professor buscar tambem os alunos

João Evangelista ensinar saudações
sua Universidade vg mani- Os�aldo R. Cabral Dire�

festa Vossa Excelencia ml'u tor Faculdade Filoso!ill
protesto por ser terceiro ....Ciências.e Letr,as Universi

professor retirado nossa dade Santa Catarina
Faculdade si!'uadil meio pe-

j-als c. revistas fazem �'lL·O

a essa opinião, pedind� i.

in�talação de um goverr..o
forte Que se encarreguo da
direção do pai� pur tempo
indeterminado. Tõda� e�,;'AS

publicações assinalam qll�

a diversos llderes pohtl'::,s,
exigem uma ação imedi:J.·3-

�:��;:�'v��Qr;:;!���:��','�a" :':
- Nosso pais necessita

de um mais amplo estrei

tament,o com as demais

nações, para troca de estu

dos relativos à conquista
do espaço. Por isto estamos

aqui em São P�ulo.
Embora não tenham tra

zido qualquer material uti

lizado nos vôos espaciais,
os astronautas soviéticos
trouxeram em sua delega
ção oito cientistas, que fa

rão conferências na expo
sicão. Prometeram retor

n;;r ao Brasil em 1965. tra

zendo todo o seu materi;lJ

astronáutico, que - se- _

gundo afirmam _ nâo ca

berá no recinto da atui:l.l

expOSição.
A noite os "gêmeos ..lo

espaço" foram ao Pacaem

bu assistir ao jõgo Santos x

Flumincns,e. Um pequeno

CURITIBA, 25 (OE) - nciLc em sessao solene, ii.

Encerrou-se sábado nesra que compareccu o
.

Sr.

capital. o 6° congre�so na- Evandro Lins e Silva chefe
clonai de municipios ten+ da cusa civil. representan-
do a sessão final sid; eiva·
da de 'ltritos,·tendo sido do o presidente João GOl.L-

inclusive feito o pedido de lart. Ficou assentado que o

re!ôrço do policiamento. c- próximo congresso, ter:).

certame foi encerrado á Belém do Pará como séde.

\ as próxima,s elejçÕll�, �.�

Conversações �:�"�:':;g:�?�:: ::,."::
P _

. - mediatamente destrui tio ne

ros�egUlrao >- ,'a. [oc,,, ",.ldmt .. , ob",
DAMASCO. 25 (OE) _.... p�emier !laqul'lno Ahmad vando que" aluaI gov",'w,

segunda pal·te d:lS c::mver: ASl;.1n. ehegará hoje � do Presidente José Ma":a

sações a Republica Anlbe f�ente de sua' delegação. o
Guido é d ..masiadam .. nle

Unida e Síria e Iraque, Informou-se que a delega- fraco para resistir à sit.la
abrir-se-á no Cairo, pos- ção argelina, dêsde ontem ção que pcssivelmente seria

siv.elmente hoje a noite ou já se encontra na capital criada.
amanhã pela manhã. O do Eg!t::>.

União Arabe

Vereador Leyará Mais Bichos
ao Gabinele do Prefeito

NOTICIAS DA PREFEITURA
Ho]-e. dia 26 não h,tvetá

expediente nas repartições
públicas municipais, em

virt.ude de passagem de

mais um aniv.enário da

instalação do Municipio_ de

Florianópolis.
•

com relação ao escoamen

to das âguas na rua Silva
Jardim. front.eiro ao Sesc

Senac, local que com as úl

timas chuvas vem se ala

gando.

S. PAULO. 25 (OE) _ O
vereador Francisco Ba
tista, acusado de havf'r
deixado uma caixa de ser

pentes no Gabinete do
Prefeito Prestes Maia, de
dev.erá compuracer com

outros bichos á sessão de

hoje da Câmara MuniCi
paL O Edil prometeu levar

ratos e tatús, afim de mos

trar a situação de abando ..

nos em que se encontra a

cidade.

Aumento dos Tesoureiros
geraria inflação incontrolá'v�1

_________ , BRASILIA, 25 (V.A.) _- 'N"'m o Tesour" dos Estact.,s

Está sendo procedido o

estudo para a abert.ura da

via pública que llgal'á as

ruas Presidente Coutinho e

Sã::> Jorge,

A Prefeitura, em colabo

ração com o Serviço de

Aguas e Esgôto do Estado,
está tomando prOVidências

b O Con>jultol' Gural da l{.e. .Unidos da América do t-I",'

\ pública, SI. Gilvan de QlV'i ,te � acrC"ccnta - SU1Hlr.a
r"K manifei-\t"u-se pda co�· \ria êstc iml,acto'·. E afl-.J.

,.s;'çã" da liminal' concedicl.a 'D'l3, finalmente: "Não I:a

! no mandad" do scguranra '-mi�téri" em declarar ql:�

����l�����:. p�:: �:e���e�:�� __ :�t\e!���:;�n��Ó;�II:c:�.{�:
� �r. Carlos �1I.cer.da. em B2/o-Horizonte, falando a

I �í';��o��r .:_;e���me;rt:is",�:
'

�:��ad:o �!::� .. e:o�:�l�c·�
propostto da pre,��n;;�lag;E��:;;�c�a�o;RA DE AC.l-

. do aumento anterior. P'lll,!e
.

,e co�ial vig'ente, p.or.q�c :,

IBAR COM A DINASTIA DE BANQUEIROS
- ra o rdut"l' do proce�so Q'Jc,

...
aloçao .d� tese. du InJetaI p"

NA ALT." DIR_EÇAO DO PAR�IDO". . :e_�:e::lc�:�e��lol�r�te��,,�,,��:, �ri!g7e�:rc�:����a� ���::�=
cou �;��.Herbut Levy nao gostou da altmetada e TetTu-

Cio a 500 mil fUllcionáriç,;. caçôe� Verdadeiramente pr �
,

por aqui, a decl'lração mereceria. sem, d1Í1,ida. os ;' ��;n:;·r��mà4�SI:br�n:5 a�: ;C;;:�u��Or�!�i:Su!av��:a .�:
'

��:laU���:c (�au:l: :��I�B��t�::;e�O��ta�l�n�:. al�:;�;·i�e.l�;� ,tuals ,lúvciS e simb"}',,.. inflação incontrolável".

guidores do ilustre Senador. hão de tê-la recebido com es-

pecial desagrado.
TudO isso, U?J3SW' de os allti-bol'nhausista: serem. lm'l

bem anti-ll/c('l'deano.�, e os bornhauseanos ortodoxos sro-

rem lacerdis!as daclarados. '

O sr. Cttl'!aael'da continua como se vê. a ser o h01lt3m-

Bilhetes:
"S,mtiSta qlwtrocentão, tendo a cert.eza de que

V.S. torceu pelo Fluminense. E natural. Mas V.S. é do

Flamengo. A no�sa vingança vai ser sôbre o rubro

negro. Vamos estraçalhá-lo." Etc.

Resposta:
N.em todo o ôvo em perspectiva. em estando aln�

da no Int.erlor da galinha, acaba na panela ..

farll� ""'vâda�

FLOll.lltlVÓPOU(1. IrAJA( J{)INVlLE,
CurITIBA, PIlRIJIIII(]IJI( {iArnlX: • {(lOAlemanha Concederia Asile 110

Ex "PREMIER" Francês
A. Lirio.

Estuu pneumáticamente a estourar, com a minha

carreh'a, traçada pela sua generosidad.e. Mas. al1t·�s

que ulf'um prego me esvazie, o!er.ecer-lhe -el algum;
embargos, ds quais. por evidente, nâo s.erão de ter

cmp, :';','
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