
DIRETOR

RUBENS DE ARRUDi}. ltAMOS

GERENTE

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

Ultimas'
Noticias

RIO - A Escola su

perior de Guerra Inicia no

je suas atividades, devendo
a aula Inaugural ser profe
rida pelo chanceler Her

mes Líma.

BRASíLIA - A primem.
dama do pais vrnjarü ama

nhã para o RIo, afIm de
assistir u "Avant Prernle
re'' do filme O GRANDE

MOTIM, em beneficIo da

Legião Brasileira de Assis
tencta. Informação dada

pelo Palácio do Planalto.

PARIS _ O governo de

Washington encara a de
fesa da europa. como parte
da proprJa defesa dos Esta
dos Unidos.• Isso foi o que
declarou em Paris o em

baixador norte-a�ericano
nas nações unidas.

BRASíLIA _ O presi
dente da República esteve
esta manhã em seu gabi
nete no Palácio do Planal

tu, despachando com os

chefes das caSas civil e mi

litar.

S. Paulo - Os astronáu
tas Nlcolaiêv e Popovitch.
visitaram ontem . a cidade
universitârlu e os institu
tos de engenharia atômica
e Butantã.

RIO -;_ Bancários cariô

cas vão defender em praç.l
publica se necessário, o

aumento salarial de 30%
com vigência a partir do

dia l° de março do corren

te, de conformidade com o

acôrdo firmado em Se

tembra do ano passada, e

(IUe está sob ameaça de

não ser cumprido p:n mui�

,
tos bancos.
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A SEiXAS NETTO, válida até as 23,18 hs. do

dia 27 de março de 1963
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HERMES LIMA:
II San Thiago Volta Depois De Um Trabalho Bem Sucedido/

BRASILlA, 26 (O ESTADO)
O mi�isko S�n Thiago Dantas regressa (ELSOao pais, depois de um trabalho bem su-

cedido e tendo obtido o seu próprio êxi
to. Tal declaração acaba de ser feita à
imprensa pelo chanceler Hermes Lima,
que disse textualmente: Creio que a mis
são representa o lançamento das bases
de uma negociação, cujos desenvolvi
mentes futuros podem ser muito inte
ressantes para os recíprocos interesses i
do Brasil e dos Estados Unidos.

Afirmou o chanceler que o minis
tro San Thiago Dantas em sua visita
aos Estados Unidos, mereceu todo o a.

pojo do Itamaraty, e conclui. ,,_ Agora
o futuro do Brasil depende exclusiva
mente dos brasileios."

Em Brasilia, porta voz do palácio
do planalto, informou que o sr, San
Thiago Dantas se comunicou com o pre
sidente Goulart através o telefone inter
nacional, dando conta do êxito de sua

missão. Segundo o informante, o presi
dente considerou satisfatório os enten
dimentos, e autorizou o regresso do mi
nistro, cuja chegada ao Rio esta previs
ta para amanhã viajando em compa
nhia do embaixador Lincoln Gordon.

nau, Arrozeira c Luiz Al

ves, quando serão Inuugu ..

radas Importantes obras

concluídas pelo j�LI\MEG. A
comitiva govemamentat sc .

Ia composta por secreté
no, e alta snutcrtdudes es-

"aduaís, sendo ainda acres-

O orograma assinala pa
"a quinta-feira, às 9,30 11('

ras, a mauguração ua Pon

te Luiz Alves. Apôs o ar-

môco. em Blumenau., se-é

inaugurado o Grupo Esco

lar Garcia Alto. às H ãü.

As 16 horas o Governador

estará presente à sotent-

18 horas, na sede da As

sccetcêc Comercial de mc .

menau. sere feita a assina

tura do contrato d, cons

trução da Estrada Curltl

eanoe-rtajat. trecho As-
curru-Btumenau.

horas, está marcada a

o mais novo E.U.A.

visitará Blumenau-obras de vulto serão inauguradas
Está marcada para acida par alguns parlan'ten- dade ele encerramento do inauguração do Grupo Es- locomoverem atê aquête solenidade. dar-se-á I) re-

próxima quinta- feira, di.::!. tares d,j região a ser vls:- Curso de Aperretco.rmento colar de Arrozeira, devendo município, às prjmeu-aa tórno a Blumenau, aproxl-
28. a viagem do Governa- tada. de Proressôres Rurais. As o Governador e comitiva se horas da manhã. Apô� e<"sa mndamente às 11 horas.

dor Celso Ramas a Blume-

foguete dos

LaCErda que·r acabar com ambulantes
RIO, 26 (OE) - Vende- dade de comércio em todo vldênclns á Assembléta Le-

dores ambulantes dll Gur - o Estado.' Logo mais às 15 gjslatlva.
nabara vão protestar hoje
contra a atilude do gover
nador Lacerrín que preten
de extinguir esta modaJi-

�:r��1:��:e�aocuc;,��ss:� ---- _

escadarias do Palácio TI- Ainda o
raue.t es. para ""ulicitar pro-

Congresso Pró
CUBAGUATEMALA ESTALO DE sn:o

Ir'nla Milhões de Sofredores

CIDADE DA GUATEMALA, 2ô �:,��"'�� �:t"�:g';,':ci�a�:�
(O ESTADO _ O exército guaternalte- !:rdai�Ü;\i:=��o�1 :'J���ed�:
co assumiu o controle d'e todo o país. a realização do cong-resso

,A medida, visa o cumprimento do qd:e S�!���.�;ed::; reaaI����'
decreto que instituiu o estado de sítio no Ri'). A tnrormecãoé do

na Guatemala, pelo presidente Vigors;» ::;�����l 6eeCteb�'��av�a B���
Fuentes. ges.

TliM effinia O �an� trienal §����i;?E:?;��f::C·:::Y::·�:ri:];�-g�
WA.HINGTON." (Q M'""t�"O de P'on p",o!�,' 'rtm« '0\ .,t,' Eurfüde e eccncmlsta ,,---.--��;��C'�6��TiiO�';ACI;';.�::�!t. ====;-

EST!\DO) - CelsO Fur',do flcação f"l h('lC clogJ!llo gQ asetnadc por seu C(lrC<l3 üssrcnat realizou seus estu

::�t:��:,�::�:�,:�·�:n.��: ;':�;:::.�;'���::':::�':h,: Bolsas de e� tu�o Pt ra ilno letiv& 63- 64
são Santiago Dantas um alto funcionário que Para o 1<'.00 letf vo 196'3/64 pal"ll d. CC);\C'" c licenciad,,� 15 de Nonmbn. de 1963.
EE,UU. e diz que o Se'1 p:a ccnsej-ve svu poste atra'�$ $erão atribuídas a cldac1;:'�< d<) 22 a :!5 :\11",; de idd�. A Jura�âo aas bol,;ab Ó ,i�
no, o plano trienal. pe.-nt de vár-ios rcgrmes. Os 'de brasileiro� bolsa< .Ie c�tu.io que possuam atributo>; de um 11.11<> letivo (3 meses) 'lU
tirá ao Brasil regulariza" in Kublschc�k, Quadro� e GJ<l do Governo Italll.lllo :J.:rJ. elevado vu1Jr, l' que se ':"'0' perjodo de NOVembro de .

���:O�e�C:ae�:i::r b�uLa�» Iart. �,t. estudos de aperfetçcament», cam aos HtU,j',S lccnico cr 1963 até junho de 19ô4. r-,

junto c Universidade e rns enttücce e que possam se requerimentos accmpanl-u-
titutos Supe-ícrns da Hi'j<t. esccrurar na Itália dent-e dns dos documentos nec�-slÍ.
As bol�as são rcSel'vadfS ':a <lala improrrogável rjos. deverão set- anrese.i.a

dos impreterivelmente uté
as 12 h""as do dia 13 de a

bril p. vindolll·o. junto a�

Consulcdo Geral da nidi>l
em Curitiba sito à Rua Ba
râc de CCl'l'; Azul 198 - 2.0

RIO. 26 (OE) _ A se-

TERRROR!SMO: Polícia

Paraguaia diz Que Teve Exilo
vai-los atos de terrcnemo.
Como se recorda ha poucos
dlàs, foram encontradas
duas bombas na recém

inaugurada séde do Banco
do Exterior da Espanha

_C_iO_O._O_O_d,__,,_,_e_"_fic_,_,,_m__o,_q_ue_',_c'_da_d_e._ _-------

lopes Maleos
Visita iI França

\

PARIS, 26 (O ESTADL)I
_ r,hegou hoje a ena l'3;:i
tal o pr;!sidente mexicanú

Lopes Mateos. E a primc;:n
visita oficial Que o prim"ll'(l
mandatário do M�xico rCa"

liza à França.
Sob intensa chuva, " !�1''''

sidente De Gaulle, custo,liU

do por 10 mil policiais. ar.

nlados, cnnlJlar�CCll !lO "'-''"''

porto de Orly. pUra l"ec'b�r
o visita!1t�.

ASSUNÇAO, 26 (OE) _

A policia Paraguaia anun

ciou ter tcrminado com
êxtto a dellgência realiza
da na cidade de Encarna-

Emenda Constitucional:
Reforma Agrária

BRASíLIA, 26 (OEl � clonaI. que devera ser

apresf'ntada para permitir
a tramitação do proj.eto de
t'dorma agrária, de acôrdQ
com o desejo do govêrno
federal.

Foi marcada uma reunião
de lideres dos partidos {jue
Integram a maioria no se

nado f,ederal, para ser de
batida a emenda COllStltU-

HERMES LIMA· IRA' ACAMARA
BRASILJA, 26 (O EST.....

DO) -- I!Má �cndo ag1J'l"da
do amashã no Distrito F',,
dera I, o chanceler Hermes
Lima.

Após sua chegada, é que
o ministro d.. � rclaçôe� ex-

::�o:Cos���Sr�;i��n�o d�t���
mara d,,� deputados. A i::-

formação ê do prÔ"l'lo chal1 .

ceie r: que foi convocado r'"
1"9. falar sôbre a mi,<;wo
San Thiago Dantas nQg EE
UU.

UNO DE MATTOS DIZ QUE
NÃO FARA' OPOSiÇÃO

S. PAULO, 26 (OE) - O por õte liderado, tencione

Senado:' Llno de Mattos ra aer oposição sistemática
desmentiu as noticias de ao presidente João Oou-

que o bloco de Senadores Iart. Disse que os seus lide-

andar.

Os inty:es"adoa pod<!rj_;,
obter outras informnções
no Vice Censutaac da Ili.
li ... em �Iol"ianôp�;:s. a Rua

AI'Cipl·,,�t� Paiva 17.
rudes. elementos elo PSD.
PL MTR, PTN e �DC voti
r ãn sempre ce acôrdc COIl'

os interesses nacionais. o Vice Côn�tll
Dr.' Anla1do Sparez CU:!I'O

Ésse grupo, que aguarda nhas aos Grandes Lages.
paclent.emente o exame Contl:do, o bôclo ê uma

médico no centro de saúde das doenças de mais facll
de Itilu,gua, no Paraguai. i! erradicação, Basta acres

comtltuido de portadores centar pequena quantidade
de bócio. Embora geral- de lôdo ao sal de mesa. O
mente não se pense deS5a PHraguai ê um pais em que
maneira. êles são viti:nus a erradicação do bôclo (>s

do bôclo em conseqüênCia tã à vista. A lodização rjo
da desnutrição. sal com iMo de potássio é
Sempre viveram, durante exigida por lei e o Minis-

::rô���a:l�'di��� :!�!�� :�::e!:n�:Úd: ta�I:�::;I��� Federacão
mente carentes de iôdO, legal. '

��:a t�r::n�:�:;:�o te':n b���� Vá�o�dOel!�����oass U�tr�t�� Aiabe:
�:d�ítl:;�ade dt�d3:s r;:�I��:� ��:t:it�i: n����:lt�� pe:� Conversações
des. em quase todos os paí- soas - não apenas neste DAMASCO, 26 (OE)
ses do Hemisfério Real� Hemisfério, mas em todo o Somente após a visita da
mente. apenas os que vi- mundo delegação argelina a Da-

RIO - Foram encontra- vem nas ilhas antilttanas Tendo em vista essa fo- masco. e Milgda, serão BRAS1LIA, 26 (OE) _ O
dos mort.os 01:1 dois mata- estão lines dessa doen- m.e- mundial, ii Organlzaçiio iniciadas as conversações presidente dn Republica lado. iuforma-se ainda de
dores de um guarda de vl- ça. Mundial da Saude escolheu sobre a eventual federação despachou toda a manhã e BrasílLi, que vão ser reco- E�te é o KIWI- B. reator atômico testadu pela Comtssdo

giláncia. Os corpos de Sa- Nos Estados Unidos, a "Fome. Doença de Milhões" entre a Republica Árabe ])lute da brde com os meçadas as conversações (fI! Energia AlvlIIu:a e pela NABA, e que e empregado c,n

binO c Pernambuco. forum IncIdência do bócio por como t€"I1a 'l- ser focallza- Unida. Síria e Iraque, A chef.cs dos gablnet.es civil entre repl'f'sentanles do (,xlJ&rirtlldas ettáticc.;s 110 Laboratório de Provos de MOlo-

localízados' no mprra do cxêmp o -e gr,rrnde no Or('- d'lhiõ"Dla MllndJal da 8,11.1- delegaç1'io arge nil. encon- c mt r dã1)rcsldêncfn dá'" Br!tSn T PoJÔnllf, llaf1f 'ff" .. N1U:1,,� � Nwadtr. O;1(.!WI (o nom-e d fU

Gl'UzE:iro; cravejàdos de gon e e:n 1Washington. '

no tra-se utllalmente i{a -RAU, n"re;públlca. O chéi� �o goJ aumento de inlel'câmpiu, wro du NO!'II ZelâncliJ que 1H1o vôa 1JO/" !<I/ta. de asçclfl'-
bala&. A policla.do 220 Dis- 'Canadá. na Colômbia B:-i- ho- vÚno;'ChCgo,u ;ó. alãciõ �'o";uel'cial entr,e 1s· .Çtqi� 1f//1II mOi!?r experimental de po'tc.llda, ao qual se. segztir4io

'(')�g�o.;y_st-á}pur��çto. o casQi tãnica e r����� Afvoracla a�.:J.iJO,:'�Ol'a,�, da paisc5,
_ : ..� NEW;J1", .ser i\plicwtQ eln fQ9Mt(;s,eSl),((��it" J

•;;::=::::t..;===::..�2:f��==�!:!:':��::::'��'""-"±...i'....�!!S'ffli'��Z:l:'l!l �, •

....:;�.';!
.

,�it:"U�""'4.i.-..i���',���lL",,· , """'i,.,·

SERA' EMPREGADO EM
FOGUETES ESPACIAIS

nadar Virgílio Távora. Par

ticipo:.! também do lança
mento da campanha de

plantação de 10 milhõe!:i dfo

cajueiros. para recuperar a

economja do Cearã, inicia

tiva que te:n como patroll0
o jomalista Assis Chn

tobrjand.

Regressou o Governador Paulista

Intercâmbio Brasil·Polônia

8. PAULO, 26 (OE) -

Chegou esta manhã a S.

Paulo, o governador Adhe
mar de Barros, que esteve
em visita á Bahia, Forta
leza e Recife, Na Capital
Cearense assistiu as cerl
monins ce posse do gover-

manha de hoje. Por outro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lU- Festa de Confraternizacão da Sociedade Catarinense - Desfile das
Garotas RADAR: Graça, Beleza, Luxo e Elegância na Passarela Azul -

Promoção do Jornal "O ESTADO" Organização Lázaro Bartolomeu
Pró-Campanha do Cimento da Nova Sede do CLUBE DOZE

Mesas na Secretariá do (Ilibe.

rwll. ccnselberrc Mllfta J SlI
ret-rone 3IJ:!2 - Clllu Poatal Ui
l!.llr1t'fft;o Telegrál1CQ ESTADO

Dt�ttor
RublO.! de Arruda Ramal

Outnt(!'
DOD'ltn"ol rerDRndu. d. AqnlnrJ

f�
.

_

.

�."

r:',··l/·:,....·�,....,-._"r

�_

.\ "",ICQ,7,C-,_.!i!fc-'/I/OJ

�. C--:f:".'.;o -1 l� r-�Lc -,,(--
___�-�_\_-__-' ._. _\ I-

A Revista"A. (i�arril" Em ftCSB Cd:d3'- Vara
Dançou "Twisl" - (imiliienlo de !!se e Gálldio_

-SociaisRe4atoru
/'.rI'''''110 P'''rnADnf> ri .... AmArAl e Sll,..
r..H!() _ Pedro Paulo Machado.

0�"alci ,

ColaOoradorl'..

IProf Barrf.'lroi Fllbo � Dr. osvetco ft" ... rt�l<e,.,
Cd'\�,,1 ClrI Grmzagu _ Dr .. "I;:híl.� Ar)'"r,]

- I' .sí. Othun dEcn .;_ Major lldefi IdO Ju
'lI"w<) Dr. 'MlJt.m Leite 'da Oe-ta _ - Dr- Ru
h"n ('()�'-o - wutter l,nnl!(' _ zurv Mucbu
do t.áaaro Bartõlcmuu - Ihnar (:�na1h'

I' l'Ir, Paulo i""l'n:wdn rir Arauto LU2'(I -

fi ri 1,1',f) 6(;'Hllldt_ A. Seixas Netto Ftavto

ti:'"'.ll'll, dp Amorim _ C. Jornunrta f:cl:,,· c�.

II '\('TiL'(l)", A'l'l"lfl'l � nne-.
\·�.ILl r :\l::ury Boqn'.'i.

ri '/)'t"I"'I'anfe ( • 1 - Ma-c�d() paro o prÓximo d-o 9 - Cum,)r'imentamcs a senhol'C'1i"PI�'�I'I.!:,'.;,.e� :\' 8. L�ara Ltda. Ir'ntD a cas:..ment::: de II�e Mor;;z i�uth Motta esposa du Secretário -:i,l'
1/' (,1\ R'I:' �f'/. "1'Jt /) .. 1' I" '·I1"1.l- 'c J'r'I o sr. Claudio Cc ocní

, que seó Trab=rho Dr. Rc:. r D Moltt:J. pelo se,,'��:;) ��',�!�.24_ n'l,; '-,(I''':a (,<-,'1 _ ·,111 :>:' 'nc ltur màr du Ccpetc do Divi.ro E, onivecsáric ontem t1
;,:::o:�.��;�;(' í'P.I)P,\l, - H'.I t!,,� .vudr I �E: /�c�,:J�c�v ��d��;��" ;o"(::����;,� 1 O � De casamento marcado POl:l1
���;e; eS�,�I��j�,:�'nd(,ll1r.� r-tu 1."jn" t etc d:. cns.. l Ad,lbzrto A. Mo itz Av. êsre <1n0, C rovem mil.cnórío RQb.·, - S
nkiplos de �anto f'alflrlnfl, fl Mauro Ramo,;: 180.

.

TO Wetzel, Cl.m a senhcrito Caril" �

.t\nunclo� mediante l'(\utrl'ltn de '1cOrcl-.. ,I Ir. ,1

I Bcrnncld embos do Sccieuode de Ju �
tabel<l. em vlgôr. , 2 _ A elegante ser.horito Yc-� Inv.I!2.

.

. ,
��,�I��1A��·�. ,"'l.A.! :t 1\�'t :'!l1H'11(f

tJ' Pedros:l em Eln:mado noitada no '50r.'" ,
�"D�,':.(:�',�'",111Í" , :::"':::"""!.' ",�":,,., n"".-) ti � bu.-o 8::1r' d�u "shaw' de "Twist"

d
1'1

--;-- ;-u_mp�rr,ntam�s ao iluSt:"F.!1
� .,_,. _--:.�-..::;-.:::::---� I _ 3 _ Repor.r:r d:J revisto "A C:' fo vsCe�<;G�vC'�'OcOnte��tisto onossis, pe,

� ;:r�:�c�:���:��á em Ilc.%a cicade p�.-
12 _ Encentra se em nosso cHo-II "de o :luSlre P�'obssor Dr. Renoto Bar-'

C tl � O senador e senhora l_dneJ bc_�a: Acon_tec'i.mcntos SOCiois, _CUn1',
, S/nh usen rB luxuosa residência d� pi, menta c,,,cland,:;'lhe urna feliz pS-at
111( CJ�b'7'�dda.� rCll :'erorTl canvidod.::;s· 00 toda, III'
� rC'� U'Y1 jor.tdr ;.rr:erl-c::mo, qU':Jndo �iO _ ,
O f"s '�j,?da "ni\er�áriá do �Iustl'e Sena" 13 - Jantando no restaurante dr.;,
_ dor. QDuepeu�étanOdioO PPeod""ooe Co·IH"mot.el o c1egan:� I11III

jI��n"n,; í'M!LTON SCHMIDT JUNIOR d
II'

r' d oE�:.�.e"oed,'.�:·.',o, ,di,.'s",is_e.\;rf"n""I,�ldid."vs·dov.óo P'oO,�S,�r :
- VcÚo ::I mbd::J do "Chemisier··. •

'-' ,:,.- .'
,"-' .'. w: dO' cl-ia�eu e dos :-altcs mais ol�o�.

"0 1a4• Mm,oOric"adpo,oPxom,aa 0md�,�,s Vu'"mi: €poO,;"�o € golcr ,.,�o t nn,l /\FT'i! .r ScI,,-n'dt IU ..,;o;·. dH(?" Ur.-la ccm�leto re'/cluçõo no guare;:;- '- .._

to filh:nh r�. "..; cllmrotlheiro de trabalho Sr. A _ rI llj:n do MuJh r elegante, do oe Jegoncic Bangú, cem a aprê'
m'h:m S::hor dt d� !'l;; ('xma. esp·'Jsa d. Dilm,'J Sch- • sentaçôo de Dq.ze Srtos de nosso Se-'
m'dt, res,,":: ,..,.�, (\::m'�ls C"nh::cido:-; em e,- n.Js�;s, Si! 6"�U��I��"iLl,����:�ãOada el�:'�;� cl�i:�eÉI��:ntee�oc���erõo <10 .(tu!c

�eer';;�c7a;sn�� ��'�ll:���:ol�e:�n;��:g��S���: ��:;�11< e�:. senhOla Eliana C::Ibl'al Cherem.-. •
n{.<;�)s cfv'i\':' CL;r"pr r!'(1 tr:s cem V')tll� de cre.scc-n- � 15 - A bcrita e elegante H,�rdli-:J,
te.� lO j;.:�; 'f'U, t:1 fI!'c d,IÔ,S _ gr:"d-:n��e Ú�:i��e�a�e:u�d'�nl�e�;�, fc�� �i��de:t:��o��'��s�� suo temporada ra,

Em t_ t::-, de ,Jl' 20 (1:1 CO:T�r1te _ ccstLlrl':l'O G.;oIdlno Jcsc Lenz:i. •
�.�,!�)� �'.�j:oL)�, �'.:"�� �\�r���eerE��� • 8 _ Mu to comen,oda as vitrines

lb - Em prcporctivo� para UMa,
91:.1:'- '<I Vieira, pc:lo n::;�cimento de sr.;,) _ do Ca;.:o Hcepckc com a exposic::'.:o :�':��7�o�':;����� Z<I)\����s, simpót:::.J.
j'ndo m .. n,na CGrb rVwrill. , de lindos bordadcs nas vorinda� cô;c�.

17 _ Foi visto muito bem acom'E\:�\;,.I��':�S ��;;.;n�sb.o ���a Apn<)tl��;� • �:n��I'����Sta�:s c��rbr�����r���t���,'). panh!ldo em recente reunião O Dr.'
Evonç:::ii, ta d::> :.hc comercio desta C,] • r:::l v(.sr;do� de festa, estão em feco. Peulo Bestos Gomes, um dos' melh:.::-'
p!ta!; só;:, U\ló.� po!em,),; O Sr. Prof. A! � .

res p:::;rtiçjcs em nosso Es ......do. •

�:�;s:S�if� ����,�;� �!.::��i,���e .\ M�S:���Jie""s�·Ci;,"':I;&-refu-r �â" f''''n-01-I'ln''nrens'aprimento os gell:ter�s da Carla Mal'i�, yh JJ 'U UU ur .., ti li U Jl
os"-'ociondc'SC ao seu júbilo Tenho o prazer de feli'ci,ar éste <Sr timas de uma fome ainda mois gencr

gãc de imprensa por seu <Ipoio à Com rolizeda, com tod,:::: q u certejo de IT':

ponh.:l Mundial Centro o Fome c p:!( sér1:J, enfermidades de�ordens, etc.
ticularmente. por sua contribuição à Agradeço, pois_ a' e;:>ol-tunidade ati'::

"Sr-man:l Muro":'c.!", chamando a c me é Clada de flssinolar aos leitores
tenção publica paro o problemo cn desto publicação c ç.,dgo que vem 0-

feme meoçondc no!' O tedes e l:cngrotl..:'.-::
Cem efeito, é (;sse um dos objetl- me com e diretor por seu espírito ,.;

vos ('!"�enciois do Campanha pc:s & \I:CO que tan:) centribu'i para esclare'
ind1spensávtl qt t tedes �e dêm COnt;,i cer o situo<;õ::>
d.:J mognil'L:de dr prcblema do fom" Esoerc qUe todos.aque'.-s que lêem
no mund;:) e d�l :lmeoça que elp n:�pr� esta página nôo s.:? contentem en1 -:le
�cnta p:Jra o futuro do humonidod:.:. cl:Jl'C'r se informn.dos "ôbre o prcbl�·
Calculamcs n:l FAO que 1.500 mi ma da feme. De\flm :Jpoior otlvamcn

Ih·-� � de peSSO<lS - o me.ode dos ho te a Camponh::l Mundial C::ntra a Fr:
bitar tes do terra - !'oft-t!m, (2c t.t'., me Dor tedos os meios a s('u alcance,
mcdo cu de out,,,o, de uma ollmento- e não openos agora, -mos também nC'_�

çãc deficiente. E a menos que se r.-; villdourc�, pcis somente medlan e ll""

r,- d:c ést::> ontiqui�simo fl::Jgelo.da:'.... c"fãl'cO r�-rmanente poderá chegar's�
man-id<"lde a situação piorará com:: o ,eselver too angustIante prcblcm'J.
crescimcn'to demográfico. Se nôo 'i!'

tuO\-mos og:>ra e no maiS imediato tOJ
uro a� gcroções v'indouras serão vi-

Binoy R, Sen
Diretor Geral - FI'O

�--=====- � ,

(�\\fiAU!Pi! I) I ic i dilo e 1\�1r�i3' J 'o' ,m Sta. C,ta<ina

::.� J (�� CQnf�('r,ão e con�en.,ção de palnéhi Iem torla o E�t:l'_;o

Sociedade Carbonífera Próspera S/A
EDITAL DE CONVOCArÃO

:1' d �ta SoriedadE' ('Ollljl'lll'("C"l'lll iI ;i��cml)\p.ia !l,l'!';:J
'J dlllari:J., n n':>:il:l1'-�t' nn (11�! 22 (I" :Ihril de 11163. à.�;)
hl\.:1s. na lõCc!C so('j, I fim di r: "1,( I"'l'''m i

guinte
onnr"! ))I}nt,\

:1.) leiturR. ('xa�l)(,. cli "u in r ;11'1"'\ ;1<'" r!" rC'õ'ltlÍl'i.,

da diretJ1r],,· 11,1!; 110', ri 1\.1 �i":Q'<I:'I CO'l-

u, �t!rr() (P' "[ ",1 ,)1.. Ii.--'{',II l'

dcr'\IJl1;'n"l' r,,. !, ,0 'l !-!,cr,d.
rr:1Ji ,ndn {'l\1 :ll ,I" ,1 1111, d� l!l(l:l:

bl c�eiç'{to elo �'')'H j.l .. J n txcrl'Ício de 1963:
CI 'Ln1U�l�'1'(lC_' , (J.I (:ln l'l'ü c d'Js membros do con

�elho flsco.l:
dI gratificação :10S dll'éLores e empregados:

6.utro 9:. tmto. d intet'é e, da- Sociedade.
Cl'kiú)ll;) :_!'! de março de 1963

Que é o Dia Mundial
da Saúde?,

cão da rome-'.

PROGRAMA ;:)0 DIA
MUNDL4.L DA SAUDE

A celebração do Dia MUl1
dial é geralmerne pl:111�j:l
da e orgunízada pelos SCt

viços de saúde noctonajs ou

tocats. antrctanto. as CO)

missões n.rcionní , d.l OMS.
as essoctncôes dns rcecõ-s
Unidas e outras enuceo-s
ínter essadas poder» presta;'
valiosa «sststúncta E' creu

va' cocptracão P.lTtI o pre
slnte ano. serú também ú
til a cotaucvacõo cas auto,

rtdndes nacjun.rs e 10CJis
nos ca:r.p::i:'l da egricullu:a
e da nutrlçá:::l. das comis
sôes nacionai� da FAC- e de!

out!as organlzJ.cões parti
cipantes da Camp:,mha de
Libertaeao da Fomc. Em

qualquc·l' ca�o, !Contudo. é

import:u:ltc que n coordena·

c:ào dos plano� seja relta 1)::l1'

intermédio dos �elv!ços de

S<lúc\e cf!cj:-;is.

Isso. pelo menos. é o que
tem cnegadc .conetantemcn
te, ao n-:lSSO· cocnccimentc

atra\'(�s de reclumacóes de

p-c'soas que não foram a

tendidas pelos motivos mn

j.� rute.s. segundo nlegrun
Oru.. não se compl'ernde

ouc se deixe de 'atender 11-

�la pessoa doente. neccssr

tada de socorrer urgente.
fora do norá.jo bnnttu.tt.

quando se sabe que o SAM

DU foi criado justamente

pa. a servir e tr.ibnlhnr n

qunlqucr hora do d!:l: ou da

elas ceotve:s. pbis do jeito
come está é de uma vez.

COl!} esse serviç:>.
o Dia Mundial de Saúde.

celebmdo todos os anos a

7 de alJ.J1, assína!a o aruver

��l'l�,)��trl\l���� d�1� ;�:���!�
(,::10 Muntttal da Saúde. em

1!l48.
Para o Dia Mundial da

eaúuc de 19ü3. esco.hcu-se

o tema "Fome: Doença de

Mi!hõf'$", visando a desper-

:� :�ll�l t�;I�ã:�l�:r�� \�Sa;'ad i�
reta J:l coence e como prin
c-i�"a! reter dce baixos nivais

de �J.Í1de ainda encontrnoos

�1l1 �\':lndc parte da pOp.l
la('�o mundial. De�se mod:l,
o Ola Mundial da Saúde e�

La:-:t ail�)lnndo a FAO na

St1:l "Campanha ce Libe. t�l-

Dr. SANnRO
MAS(�RENH!S
CI<lURGlAO DENTISTA,
Ex-E�t"!;'iâ!'ifl d:l H'lcp'"

ta! N:n'')l em Ci1'll\'�la e C'"
nic3. de hr'wa. M'ld.'tni!'l :1\','\

con--;:I!tór!o futura'lHI -

Cac-i:a ('u,ór:r:l _ A1LI r<)_

t;tc'l'l.
Rln Bri'·a:'le:r Si'va Paf'S,

n_ 13 'T,,'''fonr: :J,c,52
CIY"\(''\RA no ESPANHA

Dr. Walmor Zomel
G3rcia

Diplomado pela Facu!d,lrte
Nacional dr Medicina da
Universiçlade 'lr, Bra$l;

Ex interno par C(lncut'�o d1

Maternidad!! Escola ,SI"'

viço 10 Prof. Otávio Ro

drigues Lima). Ex-in·�[m

do Scrviçu de Cil'urgl:l cil)

HoSpi�3.! IA.P.T.C. do RiO

d(! JBr.piro. Méd!co do H'_'

pital de enridade e J �

Maternidade Dr. Cnrl"'!

Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOFS
DOENÇAS. DE SENHO!1:\:>
- PARTOS SEM DOR De o

método p�ico-"rofil!lti',",

coru;ultõrio, Rua JOM P.ll

to n. 10 - d!ls 16,00 as

18.00 hO_t::ls. Atende r...)nl

horas marcadas. Teleror,:)

3055 - Re�!dêncla, nun

0?nerl'1 Aittf'll,'ourt. 101

noite.
Em nome de tantas pcs

sr-as que têm vindo a reda

ção rectarnur. endereçamos
apê!o a:) Chefe do SAMDU

�:�n�l�C�e:��dnJCi�:O �:!1'i�;.

ExciJ.. tome:)s providén-

I
I PARTIDA� DE

I FLORIA�OPO�IS EM
DIA� UTEI� AS

..:.

. I" �I
I

DR, ALVARO DE
CARVALHO
Comunica. aus !;('u� o:-li

entes, a n,udJnea (lo 'U

con�ultori", a partir de 1,,)
de abriL para â ruól Nl;:�"

Machado, n. 12 ("Sql;"l:t
('{Im â �UJ Tira,1c-nt,,�)
Lo andor nJa 2.

At<;ll(]{'rá nos me�mo 11<>

l'â�ioS j;;t� ê ola_� 10 ;l�

12 {' !la" 15 h"'''l� em ri; ,n

28-3-63 _t_c,_olia_"_ià_,"_'"_,"_.. _

Terreno 110 (entro
P"<'ç" .I,> O('��ii'!{J.
T"at'," à "U<I Bncaluva

20 - NESTA.
'

28-3-62
CASA ELIANE DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DA

OLIVETTI INDUSTRIAL S/A NECESSITA Dl!: ELEMEN
TOS CAPACITADOS PARA AMPLIAR SEU QUADRO DE
VENDEDORES EM roDA SUA LINHA DE P DUTOS.

ORDENADOS E COMISSõES. 'f' I

DU:Oo I�or:�:� VENDAS R,EMJ]lorERAOOS R���U:����Hg�i�c'. ,i'
�_IUlA_�_:qS1!"12'. ...talllLli ..

34, NESTA'.�I_"'__'__'

Fôrça e Luz de Cresciuma' SIA.
EDITAL DE CONVOCACÃO

pe:o p,'co;entc ficam convidados 00; Sc�hor�s Acioni�
t:lS desta Sociedade ü (;oll'l;)n.recc:�cl11 ti. A�M'mb!'::ia Oer,,:]
O'-dinária. ;1 n'JIlZ:lf-�e !lO dia 22 de abril do corren�r.
ano. às 14 hJ:'as. lU sede sOdal, (1 fim de dellbe1arem _�o.
brc n segu:ntc Ordcm do Dia:

a) Leitur:l. eX<lJ1lc, discussão e :Ij)rovac;no d'J l'elatõr:J
da Diretoria. balanço geral, àemon�tracâo da con
ta Lucros e Pcrda,;, J):lreccr do Conselho Fiscal ...
documentos que acompanham o baianço g·e:',:o].
reu;izndo em 31 de de?,embro de 1!l62.

bl Elei<::S.o da Diretorlu e dos mcmbros do Conseli:<J
Fi�c,ll par1l. o exercicio de 1963. cabendo a Asselfl
b:êia fixar-lhes os honorãrlos.

.

('1 Outros assuntos de interesse social.
Criciimm. 22 de março de 1963.

FI'alwisco João C"bral Can;;;ani
DirC'to:'-Gerente

VENDEDORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fn rr d ulDa greve �e 107 dia na
jornais de N. York com um prejuízo

de 200 n,jlhões de dólares
Classificam os psicólogos será d�do ver concrettaado brado muito de útil para a- I:'''n''o cu. consegue-se de meu mais caro afeto e (JS

em extrovertidos e tntrover n03805 sonhos. Dai a Irus- beerecer meu ceretro. rnAos dadas, C?' rance ruet- respeitosos cumprimentos
tidos os temperamentos, pn- tração, o desânimo, o aba- Agradeço sensniníaadc a Tas' na détesn do Ideal qne aos teus queridos ramtua
ra indicar que os 'primeiros tímcnto de quem nõo ven . conr.anca e as palavras de 1'05 pnsslbilltará ver res- res".
pertencem aos homens que cc as próprias limitações. estimulo e apóio a mim di plandecer numa nova auro- GLAUCO.
não podem conservar-se cn- 'r'odnvta, entendo virtuoso rígidas e o créotto que dás 1:1 um mundo jl;l1is humn- Há de se perdoar a in-

lados, em contraposição aos não quem vive em perfeita aos de minha geração. Pau r:,) e mais justo. E qual I) • rüecrtcão. alias tão própt I

outros que vivem a contem- harmonia com li moral di- cos têm essa compreensão m.rtrrtal mais valioso de (1 .. qualquer ío- »ansta. Illf'S

piar e a meditar,. tactn per uma sociedade hi- p.n'a com O» responsáveis \.i 1€ �,!<;pOlll', P;':\\' 1.1, f. \1 mo que sejn sírnplesmenie
O autor das "CARTAS DA pócrna. rnrtsntsa e, por isso pelo mundo de amanhã, Es '�{"� as ccn . (I" "�'o amador, como o que estas

INGLATERRA" era extro- mesmo, decadente. Há m.ds quecern os amadurecidos t: l.'o:n!' cm.roem 11;;\ cartas 'escreve; ai; da Gu.r.
vertido porque vivia a eu- naquele que constrói, cria, necessidade de dar um pou- que não há que combate- nabara, veja-se bem _ l�-

sinal'; se me aroítet a es- edtüca, do que no pregador co de si. em favor de mcn . las, mais arupurn-las So porque de tnl [ndíscre
crever estas «cartas da OUl de princípios dogmáticos tnttcractos em rormacêc. Ig- e guíá-tns para o (':l1:1 '" cão resulta um bem pala
nabara'' foi para noticiar () impostos a sêres em ccns- narum a urgência de rorjé . da redoncão. os que. prez.uu a virtude c

que observo de bom, de útil. tanto evolução. Ias ncs principias dc uma Sê uma ortentad-ca r-ctu- querem vê-la posta a') ser

de aprazível; dizem-me Vivemos a época da moral ü.osor.a de vida. estribada cacíonat com êstc ,"; ljei ;.:) viço da rormacao das nov..»
também extrovertido. pai' dinâmica atuante na solu- na compreensão e no amor e creio terás um-i n ,IH:," gerações.
isso. cão dos problemas humanos a') próximo, ensinando rua- missão na v'ca. c �6 ;l�:- L.- Realmente, a carta de
Hoje tenho de bom 'parn Saindo deste campo pro- Is pêlo exemplo do que pela so serás feli? Glauco é um depoímentn

comunicar aos que me hon- piela ii. potênuca, reporto- palnvca. Os pensamentos "XP'(".�;Ji valioso da época em que vi-
rem passando os olhos por me aquela maviosa ilha dr: Des�e altmismo em face no final de tua vemos, pam dClllon-:;trnr
estas cartas, uma cs.rta '\I: São Francisco, de tão gra- da vida comum, nunc.1 te\'c portarJam, cada �'e que não sómente de e.�c:lu-
Glauco, estudante de Dlrei- tas lembranças. Beleza, paz, tanta J'!ecessidade o mundn per si. uma lOntra ,i'!i.·Je'i'�() dalos ê feita rr:odernamen".!
to.em Curitiba, na qual re· amor reunem-se nll, p:lra como Ué). hora p�es[nte. SU'l cm tôrno d,)'!; \'erdad�5 a eJtistência do:;; homt'n',
veia o novo espírito da ju- guudio de qt:�ntos fi. vi�i- au1;"'açáo d('ve transcender c né;es ('ontidas. Contudo o mas sobretudo de esf:)l'cf\s
ventude brn.slIelr,,-, educ�d:l. tam, morlllente os freql&en- restrito âmbito das I',ela- que mals me impressionooJ para -'iuprlmi-lo&.
nos bons princípios da hon- tadol":!s da casa dos S. Thia çõcs f[l.lnUares ou s:'lclai i. e achei oportuno citar ne"

ra e da dignldndo, dando- go. P:tr:o mim um no:>cedou- t\ humamdade preci�a a- ta altura. ê o que dil: E quando se verifica qUf'
nos, assim. n espernnça de 1'0 de l'ecordnções que se p�jmon'r �tla cap,lcidade dI' "Quanto Il;:,ll� \·Iw.,-tanlo n11_ tais eSforços pl'Ol'cdem d.,

sllas �diçõe� f[)ra da ZOU:\ que I� 20 mil �'mpt�g(\(k� melhores dia� para a HIl� t�':1!l'llH1dam muna Incon· rennue'ia �('não fntalll1ente is me apercebo de que n�o juventude que de�pnnl,t p�:_
atrngid[)� pela grc-vjo 8,,11-_ manldade. Udtl sc.\1dacle, nas horas qllie caminhará para a mais b\'u Ilá culllndM, o q\11' há !=ia.') ra as responsnbilid:ldes d \

r.aITt perdllS de 47,250.000 12 Eis n carta, omitido apc- tns, ql1undo O silêncio fuh tal dns tlr.llllas, dll'ig-id.1 desgraçados" vida, nossos cor:lcões en- "-

nas o nome da sua destina- a IInl1l1ngem dJs ausentes. pT' lll'l'a mi'1"1ria opr,es'pra Re:I,mente, a vida Os faz chem-.';le de jubilo., po;�'
tária: Por oca�ião do Carnav:tl e poderosa. De nada adtrn� <:!in qa�\ntid!\d� e I!lnça .'1�" que tais futos n(l� (lilo 11 C('l'

"Minha cara amiga. Di,:- Qum:e voltei ]JJ.l'a lá. ALl'iI- ta tdin,emar fi utOj'ii do.: �·)h�nr]"n'ltl[),s iI margcm d']. teza de quc cfetivamentl'
se que tóda pessoa ê algél p1.ih"tI·mc ri Ida o fato de reronstrui,' ') l1ltmdQ pe;ot soeicctade 'que os classifk:1, "'os tempos ch�garam" c

em imposto.;; mio llrJ'�c,\dll_ semelhante ao no!'so satéli- cu te!' renlizado o último do� simples mudança dos tltuLl- por i�so, dE) 111"I'O:i11'1is. FI- que "toda planta que meu

d'ls pel.., mesmo motiw. j\ te, a Lua, -por ter uma face meus ('xn 11ell 1'0 sál)udo, prl res do poder: autes burgne �'uras estrnnh:J.�, a !'e 1110\'e PaI nâo pbmt:'lu será al'l':, 1

grev� tambêm P"('Judir",! � nunca conhecid;l p:>l' nil1- m'iro dl[t d') ruidoso tríduo sp.s, hC'L' jJ!·ole�:1ri()s. ou v!- rem cemo aut"tmatos. com cada.". como Je�\ls o nfl'
Quando ê'ltes iniciaram a economia cannd ..nsc, �eg!ln- guêm. Com a carta que me mCJ1l('sco. Fiquei nesta rl- ce-\'er�a. C:trccf'mos, 1st,) o ('''pi ito ('mb'''''�('<r1o e:') mau, objetivando C'lnVCll-

���ver'una:i:ni'a,ar�c d:UJ".fs•.,o.".l,'" do os dirctore� de jornl'i, ���;:::�e'f��::l��:�:�e���� �:,?tqel\�;l��tl��fe���oo '����� �i,�:�r��am��i���'�e�, 1�'�:;;;,l �o'�:��m:��l��� ��."�O�\s;�\;:,� ��:��se:� ��:e�' ���t:�,�'�'}d:;... �. '.. já que ê��e 11ah deixo ti ej,'
O� tipógrafos exgitam 9.U- exportar papd ,Ie !mpre,faQ ção acerca de n{'ssos se· trClnsformeu-se, naqueles raudo �irar-li1,] u caractc- ",\� "':'and'1'1 lllcl!'ópoles. AI) todo aquele q:le se p"�71

:��::� d:em:��tsa�:n !!� �:e:.alor de 28.700.000 d,' (10 �el:��!�d!�Ud:s:r��� ����.� ��'\:��:��l. c;::II�::s ���;��:: ;::����ad;o�o::��n::��i;O su�; ��;-I�'��"��l�ll��,�P����:O�aq�: m�:�P��'r1�:�:�;ica� ��:::�
generosa e boa a alçar vôo da A!to pnr.a lav'lr a alm" cooperação re·jproca. Ist' "�"�uca de um mundo. me- do venh ao allt·l!' CP t.1
as culmln,lllcias etêre:1.s C'lS I!",ortals empenhados Ih'lr. expre�,!;i"a carta r- â jI\l1.
de vida ascendente e con'!>- em expandir os recalques, __ destinatál"j;r !';J.r:\ c-onvertrr

trut'va, buscanõo atravê.:; a� frustrações aCllmulad::-s Ja ,.,�" alon;:uel rm d('ma n1is.oiq de tal (,X'pl'e�slvlda-
de exemplos de vivência sa num 10l1l;0 au('\ prcnhe de ,oi., e ni-try I'ue!''' abt1�:lr d'l ele dO!It'rinarla. m:l" ele C,l ..

dia expandir o talento em Ll'i!balhos (' sae:ifíciDS. "''I "''l'':énelfl. P'l(II'� e�ta\' l'á�('l" n"nirui:lr. nu'na br>-
l'emígios ousados, num au- E<te ano cu 115;:> aderi 3l', conrentrada nq ma-1n sc:-nn la pá]1ll3 de unlolo'--'ia (lU"
téntlco condoreirismo, pró- festejos. Quedei-me em casa ra. de belas ,á�ja� ('iranas r deverá pa�sal' algum dll
pr10 do Vate bahiano que longe dcsta Cllfori!"! tão fu- �"ria hl1p""doih'el pertnr- d:!s C'.')'tma, d,) jDrnnl cm
Lt'lnto aprecias, Tua bonda- gaz :mte a rcalldade da vi- bar po\' mais tempo tll:\� Oll" {'(l1�b1rf). �)i1.ra :,� pÚI!I-
de se excede sem limitcs di! de todos os dia:;. Só en- divagaçÕ0s 11'lUti('I1�. t>mh'l- n'l� d(' um Ll"RO DE RE-

.

COlilUlllco a Quem interessar possa que. a Caixa E::o- para fazer brotar em pri- t�o me foi dado concluir 01 l"d� POr tal lll:-mlf('�l '\(:5.(1 d:,: F'LE�:õE� SOBRE A VIR-
nÔmlca Federal de Santa Catarina, está publicund() t'd:- morosos ornamentes de leJtu,'u d,e S. Jorge dos 1- arte e beleza TTiOE
tal no DIário Oficial do Estado para venda de materi:lls estilo .epistolar, frases aln- lhêus, obra do talentoso J. Deixo-te 3. f'xpressão do Anu.:/<lf) S. ThiWl0
usados, retirados do edifício La Porta. sito â Prnçn 15 (1(' sivas a minha modesta peso ;�Il����/ ��;:toco!eo l:���� _.

��•.
__

•
.

_

NOV����;��:���:� serão prestadas pÉ-11l Secr�t['r!�
.. -j�o�l:,ontas vÍl'tude-s e mêr> f

Geral da Caixa Econômica Federal' de Santa Catarina 11. tos, ao me fazeres o tm,::J ;��o���� ��l�� f�'Ul�Ol��OmQ:ae��
'T

-\ I
�. ::.Jrua Conselheircr Mafra, 60-62, no horário das 10 às I:! f' �sicológico, �os qunis ta:- tela e prudência, rec"eioso ruo f ..rnondo rnoehoo 6

*- RIO Ift,]'j'hll'idns �io��a�:p��s�s2:�ct�aar�� �:���.e domingos, ���I:n;��S s��:aisll���:csed��'. �� �n���:���rc��:uS;t�ram�� I iO Lndor ron� Z4 13
__ .L. f. '_

ARY SILVA. mos a nos eenduzir pel)s sua pureza. ...
�

o
l. FIIRJANÓI'IIL'C' !

Secretário Geral Subst. caminhos da vida. rilas se.a Em assim procedend:J, lul i PE.�ftl"AO - RA'Pt9EZ

!a me�ma furtificaçiio de nos g0 ter separado o jôio da
-�-- 1 I!IIfHTI•.29/3'61 sas bases morais j:lmais nos l:·ig:o. E confC<'�o haver ",=-- •

I

Mecanização aumenta capacidade
8 �

PJ04·JJlNBQD (

Agenle Oficial da Propriedade Industrial

b
·

f E
' ·

fi:l>y1stro de marcas, patentes de 'nvençdo, nomes co car onl era uropel8''''''.'', "tu'" ••.. ,abelecim.n,o, 'n';oni." "a", ••
propaganda e marc(Ut de exportaçdo.

Rua Tenente SilveIra. 29 - l° andar - GENEBRA - l.ord R�- Carvão dirigindo--se a pe- comitê de Carvão d:l. C:>mls que a produtividade das l1:i

SALA 8 _ (ÂloTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'. bens, Presidentc da C01111..,- riodlstas nesta cidade, apos sào Económica de Naçôes nas de carvão brltúllicas ...

P_:O:.:L:::15:...__C:::":::I:::X:::":...'_:O::5:::T:.,:":::L:::9_7 F:::O:::N:::E:::3_9_12__,_ão_N_"_io_n_.I_b_'_lt_ân_IC_"_de presenciar uma reunião . .1,.) .Unidas para a Eu!oJ)n dis"e ��e8 :a�'oc:��o ��:!�d�t� c�
por cento mais alta nas. pri-
meiras oito semanas des
te ano,

A mecanização h:lvia cor-

tado a mão-de-obra em

cêrcâ de 20 mil no ultimo
ano e afirmou que esta re

dução iria continuar.
A mecanização iria alcan-

���taO ;:v��6�a�� 1���. po� _

'""o "nu,1 "" d, 85 mi- Dra. IARA ODlLA NOCETI AMMONlhões de esterlinos,
Uma nova maquina ele

tJ'ónica, que extrai carvJ,o

pj\- um novlssimo processo
na região leste do Midlands,
aumentou a prOdução hu
mana 13 vezes em relação à'

máqUinas convencionais.

De acôrdo com números
dados esta se�ana â. luz, :-i

produtividade nas minas

britãnicas era a segunda d:l

Europa, ultrapassada so
mente pela da Alemanha

Ocidental.
A produção por turmas

na Grã-Bretanha aumen

tou no último ano para .

2.211 toneladas (2,057 to
neladas em 1961). O aumen

to em relação à Alemanha
Ocidental foi para 2.377 to
neladas (2.307 em 1961) e

para a França 1921 tonela

das 0877 em 1961).
Durante o mesmo períodO

a capacida� de mão-de-o

bra subterrânea declinou

nas minas britânicas de

454.000 P\lfil 437.000 n'l. Alc

mr.nh� OC'identnl de

28!l.flOO par 2§4;.OO.0 e l�a

Fl'a�ça, dC'· 12}:CQO para
.117.00�.

NOVA "!iORK, - o, tl!),!_
grafos grevista� eecídtr-u-t
ontem em votação �Indlc�'l

encerr�r a greve de 107 di.3.$
que afetou "s principni� [nr
nals desta çldad.e. RI vova

ç50, que anulou a dcctvao
contrária, de domlngo .ta

semana atrasada, t"i, c

2.562 a favo!' e d� 1763 con

tra. Fica assim Kuperad, "

maior ebstàcurc para n 5 •

Iucâc da prolongada e eu ,

tosa greve. Calcula-Me '-IU�
os prejuizos �oIrldo� pelo.�
jornais c seua emprefp,t \�
e a �conomia da cldadp <!.'l

geral em virtude do m'vl.
mento foi supel'ior a !?(l0
,:lllhõcs de dólares. Ou' ,'o
sindicato mai�, o do� f lt,i_

grnfl!s, ainda e�tá �m 'It.

gociaçõc, com os edltor�� ..

há poucas per$peeTIvas :1,'

que o� oito jornai� atiagl! ,�

possam r�aIlarcc�!' ant�� ·l·!
amnnhã.

No dom;ngo, dia 17, ',U�\

trê� mil asS�ciado� loe \.�

do Sindicato. Int�ma,ci,'nr 1

de Tipógraf�� lotaram in

teiramente a pequ�na Haia

onde se efet.uou n I'-e'uni.·\'l.

A reunião de ontem hi efe
tuada no grnnde eilt adio tio

lI,'[adiSQn Square Ganl ...n, [lO

qual compa l'eceram j 600

�.�sociados, En'quanto a "e�

�ão do domingo anferl,r

fÕra agita(!a, �endo vaia;!" u

Prf'Sideste do sÍ!l,!icato, Ei

mer B�own e " pl'esld�n�e
da Local 6: Belrnm P>!Vl1

a reunião de ont�m s� J)�"

ee�flou em ol'd�m. Ehtret,l,n
to Brown ainda f[)i al\'o <1e

a{guns assobj.o� ontem, qUall
d.., d�clarou: "Vocês der�,,

taram os edi,to!'�S e e�t:i"

Imp..,nd[) a Pl'opria s<>luç&",
Votem pelo C(ll1trsto. E' um'!

grande vitó1'la para o �ir.
dicato" . Na reunião do d;a

17, a ratificnção do con'.r;�

to ,proposto fõl's del'J'otaua
pela eBca�sa mn)'gem de G-l

votos st'ndo 1.621 a favo,' c

1.557' contrfl,
Entrementes, os repre"t�ll_

tantes do., fotngratoll (l ,'� ..

editor"" e�tiv�ra'l1 em �cs

são durant� 14 horas at.. �

madruga<la de ont�m I)' 1:'1

�::;a�ã,o a p�:�:!;nt/�i ,;;��:l�
slndicato, Franl: McGw''IJ1

d�cl!lr<.>U que o único pj_'�- outras vantagens num "''':1-

blema pend ..nte é .., de um'\ trato de c'ois ano!!. Os· �<lI·

-emana nlais curta. de tra- tores calcularam que "SS:JS

balho exígmde-se a redu exigências represcntad"rl
cêe de 36 para 35 hOT'H. aume.tJlto de 37 dólares [J.1I
McGowan disse que ,embpt:J. semana para cada. operlll;'),
se tívesee chegado ontem a O HlIlâr!n dos tip6ógr<tro�,
ncórdo. ê�le só poderá gl,r entes da grove, ('ra do 14'l,

ratificado "elos associado� a dólares por semana. O�

partir de hoje. edítoros acham que o ar5"-
� tipógrafos !Se decla- do alcançado agora represe-r

raram em greve a 8 de àe- ta custo adicional de 1�

zembro último afct-anêo milhões e meio do dGIll\'(s

grandts Jornais como o "N�\7 no p�ríodo de dob anos.

York TimM". o' "Daily J\ A�socinçào de Edit",r"s

N{'w�" o -Jeurnal eme-' - ..

enn'' / o "W..,r!J Tel�gran:". expediu ontem um cemuut

Por �ua própria vonta,'" cad.." indicando Que on pr ..

s:J'<ptnderam a publíca{,:).o juizos co� a greve Ilod�rão
ti. direção do "Mirro r" • "He. "ntlnglr nlai� de 200 mllhêc.,,
rnld Tribune", "Post" � dd;; de �h�l'''�. Dês�e total, .

;ornat� d� Long Iglan,-t, 101.125:000 de dôlares rc�r"
total de exemplares diE'riug sentam os �nlário� perd�d,,')
dOH r!'ferid.o�· ôrgão� de jn',- pelos grevistas � a publid
p"�nSa é de 5.500.000. Ai- dade paga p�rdirll1 pt'los j' I'
guns continuam pub1icQ,"o nai�, Os p.diIOl"C� c'nlculan

metl,,,,p'l.itana de Nova YC,r:.
O "Post" "fHIPa!'C!!eu ,a 4 ;1,:,

março, qhando, sua propti�
táda, a �ra. Dorothy Sch\ff
enunciou. ·ao cargo na Ar,.:;�

(folare!! 'em �nh'irio� mb (.'"

brados, �OlIuant" o g!l�él'110
federal e. o eM1a,J.ual per:l,'
ram" 11 mi]hô�s do. dÓb'cs6ação d()_� Editores de N�Vli

Yor!<. Tsl ji"nnl estava em

n�g()c!açõe� à· pa'rte. .com

os tipógrafos.

Caixa Economica Federal
De Santa Catarina

SECRETARIA GERAI
EDITAL

REI·MARCAS E PATENTES

PORQUÊ FLORI ANÓPOLlS MUNiCíPIO POBREUME

IMPOSTOS MUNícIpESPAGOS eEhQ_S

UNIÃO,." .. ", ., .49,9·'.

AO ESTADO"",., . .,43,6·'.

AO MUNI cíPIO., ..... 6,5-'.

o impôsto arrec.adado pelO Muni

cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços' à População: em es

colas, Ruas·e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCia Social, Ite.

PARA TUA "AoQUE OIDADE

FIQUE PAGA nu

IMPÕSTO

fOrlf8tJ If!dvzidag

FLOIJIIIIVdPfJu{]. trAJAi JOINVILE,
ClJfiITlBA, PllfiANIISfJI(. CANTlXi • /ltO

I JAC·CRUZEIRO do SUL
I (XMPflf fJMA BOA VIAGEM

CIRURGIÃO - DEtiTIS1 A

Atende aros e crjanças
Méto�o psicológico modema - especializad:;>
poro crianÇflS .L. ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópica do' flúc.'r
Atende dos 10 às 12 e da, 15 às 18 Horas

Ruo São !orQ. n,o .30

GlNfSlO EM UM ANO
Agora com Moi�res probabilidades - Foça o

sua inscrição à Rua CI'. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

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

a todos os interessados que já estão abertas 0
..
ma

trículas para o CURSO DE CONVERSA<;ÃO EM
INGUS poro quaisquer do três EstógIos, oferecen":o
horórios adequados nos períodos da monh8 tarde e

à noite
•

Outrossim, cQmurüca dos alunos viger,tes que o

fl?inicio das aulOlS se-ró no semana em curso, obede�
Cf'ndo (lC'S hr)rórios já estabeleCidos.

Ml1'rhol"f''i informnc� na SecretoriOl do Institu"
tn n'" h,..>,círio � .... " 9 05 1 r horas e dos 15 às 20,45
I-.""...,� ,-I ... �""\!nrlo à !,(>;.:to feÍlaa e aOS sópados dai
9 às 10,3-0 horas. .',

.

Florianópols, 4 de· feyereiro de 1963
A DIREÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e os UDIClp... s=

Noticias �e Mafra
Informações coligid�s n,l

Delegacia de Policia revelam

que o novo Delegado Re

gional de Policia de Mafra,
Dr. Tupy Barreto ainda se

encontra respondendo pe

la mesma função na cida

de de Joinville. Talvez aSSlI

mirá a nossa DRP no rnn

da próxima semana

x x x

Seguiu com destino à Bl''l.

silla. cuerte-retra. o candr

dato à prufcituru de Rio N �

pnrt.ivn Bandclr.mtes. Nel

son Scheide foi contempla
(!-, (um um Equidificador
wante. Os mafrenses não

se contentam C:.Jll1 as rifas

d'HIUI: vão �:lr.t!�!_- as de ou
tr .. s paróquias.
x---x---x

Noticjas nao conf rmadas

.mormam QUi:! ," Sr. Aníbal

Pinto CordeIro não será can

rüccto :1 VeI'C·.I(�ú· nas pró
x-uras eteicõe-.
x---x---x

Na manhã de runta-ret-

C;(" G�:lÇ:IS a rap.na inter
vcnçàu de populares (I stnjs .

1"1) mi.e atingiu malares pro
co.t ões, tendo c estrutão

Departamento Central de Compra;
Edital de Concorrência

'Pública n.o 63-- 03 - 004
o Departamento Central

de Compras, torna público
Que falá realiZar, no dia

15-4-1963" ás quinze horas,
na sua séde, à Praça Lauro
Muller n. 2, CONCORREN-

VENDA

de � UD', quantidade � 1.

OBS; O referido JEEl'.

encont:a-se na Diretor:!l

q .. V�iculos f' Trânsito P'I"

blico. nesta Cap:tal, ')�

mau c!'tado de. con<ervaça·)

II � FORMALlDADF.S

1 - Os il'tcrc,·:nd s o,,·

ve' 'lO ;)trnrll'ol' :l� s!)::',lllnt '

formal:ds.des·

a ap!"'�rnt:'\l' ct('l�)!I.\'a-

ção de conhccimento e SUl}
mbsiL> à� nOl'lllilS do Edih\1

n. 01l1-2B-1-HI62. publicndo
no D:árifJ (l"I�lal n. 7,221'>

de 6 j� fp'.·f'''!'il''' dI' 1")(l�:
b _, O� "nv"i p"s. ('{'\1','11

do pr-po":a,, e d"!rllnlf'llto.'i,
àel'p:'fio !'f'� ....llln'It\lr� 11')

Depart 'mf'n;" C' nlrfll 1'1"

Comp;',,;s Rt" ;'IS Irf'ze h-:;-

III - JULGAMENTO

A concorrência p-dt..rá se)'

anulada, uma vez que �e
nha sido preterida formal;
d:lde expressamente exig:da
p21as Leis e a omissão lm�

porte em prcjuizQ aos con

correntes. a� Estaoo ou à
Plora!iriade ria C.>uco:ren-
cia
O Oep�l'tam("ntr. C'ntr:�:

de Compras, POT .�'la Com:'
são Julg<ldora.' re�erva-se J

direito de anular a Cone,)!'

rencia. caso as propost.as ll.

presenb�óa� n;lo rorrespcn
dam fiOS ir.terês�es dn Es

tado.

FI('ri!'ln0!'fJli�. em 15 dry

m:llç" de 1!'l63

(Rllb·�n� Virtor da Si]V'l)
Pres:dente

28-3-63

CASAS
VENDA'

Rua Tiradentes esquina com a Av H. Luz - 3
qU:Jrtas demais dependencias _

.

Ruo Cooselheira Mafra - Duas cosas- no 109
e 11 1 otIma oportunidade.

.

Ruo Mans. Tapp. Magnifico Edificia novo cóm
2 opnrtalT'. ntuo� em terreno de esquino.

Coqueiros - Rua São Cristovão 00 Iodo ca 1-

g"ejo - cosa de -4 quartos, 3 salas, cozinha. Terreno
de 11 550 OOm2.

htreito - Vila Florida ruo n.o. 1 fundo da F.
Neves- com 3 quartos - sola - cozinho - banheiro
ógua e luz

Rua 14 de Julho 953 - Estreito saído da 'ponte
quem .'"cgue para Coqueiro::;. Caso e "lIerrena Com

7d2 m2.

apenas parte do tícpóstto.
X---x x

Segunda-feira. às 10,25

horas, uma caçamba do B,1
talhão Mauá carregada de

areia, destruiu a oe-te rron
,tal do escritório dn Uníâ-,
Catarinense dos Serradores
O acidente causou danos de

pouca monta que estão sen
do reparudo- pelo nu�alhii:J
Não houve renoos.

e r Estão previstes. pn
r:t o presente exercícjc r;-
nanceiro, recursos para pro

seguimento da pavimenta
ção asrétuca do trecho d �

Rodovia BR-36 situado en-

tre a Avenida Duque de
Oaxtns e a nova BR-2,

b) Foram previstos, no

presente exercício nnancer-

que não passou de 12 para
17.000 pessoas, no mesmo

periodo.
Agora surgiu um plano,

muito progressista. por si
nal de ;!prov.eltamento de

parte dos terrenos do anti

go Parque Centenário qne
poderá transformar, com

pletamente. a flsifJnomla da

cidade

Pretende�Se con�truir ali,
segundo noticiali recentes,
um Centro Socla I para o SS
SI - um grand!'! edifício
com instalações modernas

pJ::.ra tód!! sorte cle asslstên
cia e distração para as fn

ntilias dos trabalhadores _

Se vitoriosa a Ideia de :l

proveitamento de parte do..;
terrenos do Parflue Cente

nário. ii população c!e Bru�

fJ1!e só terá a iucrar com Is-

e Rio Negro
1'0, recursos de 20 munõe., compreendido entre Sant I

de cruzeiros para restaura- Cecília (Estaca Zero) e La

cão da pavnnemtacãc as- jes.
fáltlca na BR. subtrecho

Noticias de Itajaí
Mais dois médicos ara- para com os alunos.

uam de tn.egrar a equipe "Há no ernanto c Isso no .

médica de nossa cidade, ta-se a olhos vivos que o

tendo aqui chegado, a pc . ensino púc.tco munictpa}
otoo do dr. Juarez de cuei- pràttcamente não exis,e.
roz Campos diretor do nos- pois apesar de algumas e;>

so hospital. colas e ótlrnas p oressóras,
São eles o dr. Wl!SOIl Re- o número de alunos, que li·

bUm especialista em abreu- cam sem escola ainda e

grafia e doenças em geral
do pulmão, e o dr. Lucia xa ncssn cptnrão. após re

cavnrcenu Lins, especta- sotv.uos os prub'emaa mais

Hsta em doenç: do C0- cruciantes do momento ali

nO:SR<õ autortdades Iegtslu-ruçác, cores reumátícas e

eletrocardiograma.
O Dr. Wilson Reblim, as

sumirá a dírecâo do Centro

de Saude de nossa cidade,
devendo atender naquela
repartição. das 9 às 12 ho

ras e também contribuirá
com seus conhecimentos, no
Sanatôrio Santa Beatriz.

Enquanto ,isso o dr. Lucio

Cavalcanti Lins, integrará
a equipe do Hospit.al, deven·
do atender no Marieta KOll

der Bomhausen. nos horá

rios das 9 às 12 e das 14 às

18 horas.

Foi boa a inici:ltiva ao

Dr. Juarez. que fortificou a

equipe medica com dois e.,.

pecl"li�tas exatamen.e aGue

:es que que estavam faltan
do. •

A rpportagem visitou hJ'

je alguu,as escola; do mu

nicípio. e notamos que em

bora as professoras enfren

tem a�gu:nas dificuldades
d�'ido ao escasso e::paço o

excessc de alunos e a dei�

ciênCia de materiaL essas

mostram-se sa�is!eitas com

o seu t.i.lbulho e d.edicada!>

tlv:\:'l (' oxceuuvo deveriurn

se Interessar pela ensina

publico municipal. que ain

da está na estaca ae.o.

Sentimos boas »roressoras
dedicadas no sacerdúdo d�

ensinar, justo seria que se
,,,,t !:!�ClJl_I�]1<1

ra ensinar' os itajaienses,

,

ção do curso do Rio Itajai
Mirim continuam em ri:

mo acelerado, Isto na mp

dlda que foi atacado. fun·

cionando uma máqUina e

A b:Jse pn:vis1a ser'a de
qu,lrenta metros lineares
p:;,r dia, porem jamais e�sa

medida será alcançada no

p'ntfJ e!)1 que os trabalhos
andam.
Há outro grande proble

ma que ê o da terra extrai
da do nO'IO canaL
Montanhas de areia e bar

:0 S{'iJre as marg'ens. e a'i
certamt:n te não poderão
ficar.

rias o que Interessa me�·

mo ê que o rio sala, sem que
dem0re.

de
.

Lajli:s
cl A pavimoltaç[.c asfal_

tica do Acesso Nurte de La

jes ii. Rodovia :CH-2 trech.')

que vai do bai:'re Cor;ll aJ

marco comemorativG do Km

344, sã, ·será atacada quan
do forem pre�'lstos recurso;

financeiros especif:cos n;,

Orçamento da Ul,ião.
x---x---x

Em jantilr intimo. bastan
te concorrido. despediu-,>e
da familia rodo-ferrovlârio

do 20 BRv o Ca9. F.crnan

do O�-::.ar Lopes, uitilr.amen
te transferiria p'l.ra 9. viZI
nha cidade de Vacar:a. on
de cUr!rina31'Á emprestando
seu emusiastiC'o apÓiO acs

trabalhos ferroviários. Na

x---x x

Encontra-se em fase adi
�m!ada os trabalhos de !l

nallzllc:ão da construção 1<"
C:ube 14 de Junho. Cong"a
tulamo-nos com a atua! Di
retorL', à fr.ente da qual se

encoptra o dinâmico Pn�

sidente Tenente Coron,�1

Se�gio Schmidt Nevoes, pel,).
efetivação dessa obra.
x x x

O trem já tem data mar

cada para chegar a Lajes.
Se tudo correr bem, espera
o 20 Bat,alhão Rodoviário

que· o "maria fumaça" ve·

nha festej;lr o transcurso do

1970 aniversário, da chegll
da de Correia Plnt.o a estas

Note-se que aqueles ter

l'en:JS �e prestam, às mara·

vilhas. ao fim a .que se pn�
tencle destina-los. p,dendo
trazer, a tem de benefícios
evident,e� de o:df'!)1 soda) e

cultural notÁ.vrJ !mpulso ao

pro'g'!'esso da cidade
De outro jeito, aquele 1'<)

canto de Bru�(\ue verdadei
ra joill da natureza que :l

IPRO Cf' Deu� co'ocC'u bem

no centro da cidade. não

pr:de�á .i'er, tã') cr10 aprovi!i
tado .� 1l1.pidado.
E' n';'iul'al, con\'enhamo�,

que seus proprietários se-
---------------

j;lm, desde logo, justa e CO,l

venientemente. indenizado,:;,

p:)is (j onus da obra preci
sa recair sóbre toda popu�
lação l' não sóbre parte de

la apenas,
x x x

Que é que há com o SAM
DU?

Ultimamente, tezr.
.
nOJS

chegado as mais amargas

queixas contra o atendimen
to dn SAMOU. especia'men\
te qua'lJO �e trata dI" pes
soas pobres, quc vâo bater

�fjuel J, �'flS3 t'n, busca ele

socor:-o urgente,
Ora nilo há pessoal dl�

p"níve! (lra fa!�<, condução,
eutras "C?E-:> \."'�sou um mi

nuto dll ,!{lI'. :'10 habitual.

E' assll:' p-.l' di:'i!te

A id,':'a de l'l'jação d,)

SAMDU_ a1 temp'l do sal;

doso Presidente Vargas, foi
exatamente outra: preten
di(t.-se levar asslstênciH mr

dica gratuita, rápIda e efi

ciente às pessons que. não

di:;pondo de rectu'sos, ne

cessitassem de ser atendl·

das com urgencla, para nfio
morrerem ii mingua.
Infellzm�nte. o SAMDU

f'lll Br'lsquc CHá: fU!!:ind".
Ci<tlUUroMllllClllC. �I c�s;, l'C-

,6.U S C H � E & .. L E P. P E R S
�
A,. '

!��i�,n·:�s aqL��d:�I�!o(�;�(a� �,
Blumenau • Curitiba

...

malO os s-crvICO"õ.

me·<;mn ocasião foi recebido pa:agens. no prõ:-'lmo dia ..2
p�la citada família. o Cap:· de nO\'embro.
tão Carlos Albel'tc QuijanJ _

f!ue P' oveniente cla Acade·

mia Militar das A<mlhas Ne

gras, onde foi instr�t�r d'l-IC�FEZI�HO. NÃO!
rante all!\lns :mos. vIra subs

���!�oo d�a��.L��:s a��n��- � _

? i,T fi !

nada em Cachoeirinha.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. tLETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
SaC'H muhifo!haJ (Papel e Plóstico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
Coixas de papelão com 24 pocolu ptáslicos de 1 1/'2 :b

Represenlanles pora OI

Eslac!cu de �qnta Catarina e ,!&rQI'L6

Flr-nanópclis 27 /3/1963

A Associàção Helênica São Nicolau Comemorou ..

As "Dez Mais Bonitas Bancár;as" do Brasii Em
Belo Horizonte ..

tJKUSQUE
em evidência com duas candid.,

tas poro os cortcursos de MisS' ParCl
nó e Miss Santo Catarina - Srtas:

O ACADEMICO Leurclete Bcnomini "' Esther Graf.
X'lCS ':'r-��1rlo, encerr'OL" usandJ�

do palavra, fazendo um histórico da EM HOMF.NAGEM
Independência da GréCia, com bri- o Da"Q Nocicnol do Grécia, Que �

Ih:::.ntismo. Um jantar foi oferecido) cOnteceu ne segunda feira, foi trans

aos presentes. mitido na Ródio Diório da Manhã no

prcgroma Tele- D;sco de Antunes Se
verO uma gravação do programa "ei
dodes· d? Mundo" que 'r3u opresenta�
va em 1958, naquela emissora aos do
mingas COm os locutores: Carlos Dei

. Rio, /.:m Espanhol; Atos Jacinto em

inglês e Souza Mirando em português
Apenas, com musicas gregas foi õ
programo gravado que aprO\J9itqcnoi
o oportuni&:le parà retransmitir. No'
mesmo dia à noite foi transmitido pe
la Ródio Santo Catarina, por inter
médio de Mello Prats Com umo ho·
menagem à colonia g'rego da "FIo-
riocap"

QUARTOS
Para alugar - tral:,ar a

Rua Estevc� Junior, �1-

Dr. Alo;sio
Monquilholl
CLíNWA DENTARIA

1 ratamento das afecções
da bõca eHI ad!.iltos e

cridnças pelos metodos cli

nl:'J e cirurgico. Confecção
de proteses parciais e to

tais.

Atende de 20. a 6e. feira
das 8 às 12 heras e da.s 15

as 19 horas aos sabados

peta lllanhã.
Exclusivamente com ho

ra marcada.
Consultôrío: Edifício Ju-'

lieta - sala 104 - rua Je

ronimo Coelho.

Sa r» Re!;llla Ramalho anve.

ou-cta Ra,lar dI' FI',ri'::Il�(.-

��'��:, ;.��r��n���á �:z,� ,,:::
tal, llQ cuncurso (I<- ll.·l;s�

Ra,lar no C,ube J2 de Ag(,,·
to.

/' ASSOCI6.ÇÃO
Helênica "São Nicolau" comernu

rou o D,ita Nacional do Gréc!o. no se

gundo feiro. Foi celebraca um .... ml�-:<'

no Igreja Ortcdcxo pelo Pao.« Mi!Ju..!1
Mich<llopulos. Logo após no sede J')
. ��L 'L"", fei Cill1·,!�, ',J,) um proqrn
ma etoborudo Peia Dt.eto-ta. lnic.ou
os f.:::�t viu. o-s LI /J,e .. -dentc !c·ln.HJ1)S
Areríoo, fazendo uma scudaçôc o Do
to e aos G,eg .. v! _('::'�l:!mJent,;s, oe.J.«
um minul

..... de � lcnc.c tuzendo umn

ht.mln�<Jl'nl posrunto rcvereoctando 'I

mef1ll)llc du Ccnsul Ca�,tóu Soves
pj"llci,o ria helcn srnc ' m San ..o Coto
t-ina. O Sr. Miguel Savcs. filho do hc
fY''- n qeod- uo; iu da palavra ogrHd�
cendo muito f.mcclonado o man.fesra
çcc rembr c.d .... pelo �(;U te. I cida gerl:
toro Falou também o Secretól'io Sr. E"
mOia Jann1s.

ELEG.4NTES
da "rior :iC::p" e�tào preocupada,>

ccm os guardo roupas paro o i!werno
que não vo i demorar dar o sino I.

ESTOU
articuland� o Festa daS' Garotos

Rodar do Rio do Gran,�; do Sul, Po
ronó e S:Jnta Catarina que seró 'rea
lizado no dia onze de 'moio no Clube
12 de Agôsto, quando vocês assisti
rão um desfile de beleza luxo, gl'a�
ça e t� lezo do mulher gaucha �ora"
nôense e catorinense, As mesas jó po
dem ser adquiridos no Secretaria do
Clube.

gro, Sr. Ary de Souza fi fim

de entra!' em coutnto com ra irrompeu um Incêndín no

o Sr. .roão ooutmt. A repor dopéstto de betncas da oe

tagem não conseguiu apu- :;a ;\1aidl, no camoc do Ga

rar oua: o objetivo cio con

tato 'com o Prestdr-ute

Máximo Di Giórglo con

fiou ti. reportagem em RI\!

Negro, que sertu candidato

::J��:::::���� ���os��,; I Hul"lel"as de 8RUSQIIEPf,"" retirou 'lia ,nudi-
•

lU
datura, senão ot1cialmente. Uma das causos --,- entre nos últimos dez anos, de Ir.

pelo m�nú:-; parUculnrmente. tantas - do lentoo e vaga- para 27.000 habItantes. Brus
O tir. Maximo Di Giorgio rosa crescimento de Brus

."aia do Ba,r �venida com o que e, sem dúvida, a exis�

Dr Acarv LI(:sL�,·.�ado pró- tencia de grandes extensões

cer' ped�l�t<,.. de terrenos baldios no cen-

x x--_x tl'O da Cidade, que seus pro-
Luiz Ary Ra.Ij,'Jns. Dlretol prietarios, via de regra, não

Presidente d') A1..to Posto vendem nem constroem.

Faxinai S. A, foi contem- Esta situação se agrava

I:Jado domingo r:lssf\do com a oihos vistos para o lado
um jogo esbfD.c() numa ri - Norte da cidade,

i'a em S. Be'_!'.:o do Sul em Enquanto Criciúma tev�
teneficio da Sc.l,';;edade Des� sua população aumentada,

ras cio dia 15 de abril de., com uma invers?o de

.1!l63, mediante rccibc, €m C:$ 20.000.COO.OO.

que mencionará data e hJ·
ra do recebimento, assina- Por outro lado. ha no 0:'

do por funcionaria do De- çamento da República uma

pal'tamento Central de CO�11 verba, já aprovada, de lO

ClA P',_;BLlCA, nas condi- pr:.!.s, " mHhiies de cruzell'!)s para fi. ----.---'-

ÇÓBS seguintes: c � As propcstas serã,:.:;, �op,s,trlJção - lníclo - de·

NQtl"c,"asabertas às 15.hqrp.s do .tBB!IJ.,�m,:rampo de educação fi�

����JtTO DA CONCOR,,- t���������e�:::�;��p��� �!���sc�: ::�::te�Sc���d���
scntantes legaís. taç.ão orçamentária poderá

repetir-se anualmente, des

de que a obra seja começa·
1 _ JEPP, marca NIS- No julgamento da ron- da.

SAN, modelo 1955 motor n, conencia serã� observ:ld<-�

:'�e-ç�O��sec�re ����',OÚ �:�� �::��;':!��:s a�',��:d:3�:� baH�e i;C���:;õees l�:\ru�:::�
s.,;nla n,i1 cru�eiro�). Unid'l Decreto n, SF-25-03-61/3E2 !"Os ç':tra Inicio de um Par

.

que Infantil.

PROSSEGUINDO
com o prOgramo, o Podre Miguel,

CCI':"':ncJc ... o 1"€.�r:10, êlpi'esentando us

c!'� Jrcos e brot:nhos que apresenla
�om d:ó1agcs alusivos a Dato Ano O:
M.ntes N,�(I ; Evongeli� Aterino
entre ('s b -dinhws.

.

DANÇAS
do to'clQre gr�go aconteceu c,')1';1

sucesso arresen .•.do· pelo brotolând'll
óEsccmj r,t� cie gregos.

ONTEM.
na I siciência do casal Dr. Stravos

(Mario) Ketzios aconteceu um "Lun

ch". pró A-H.SC.

REI

De comissão do Mesa Administrativo desta Ir
mandode e Hospital de Caridade. faço público que,

sábado. 30 de março cnrrente às 20 horas', deScerá
de sua opelo no Igreja do M:onino Deus paro a

Catedral Metropolitano, o veneranda imagem do
Senhor Jesus dos Passos, o qual retornará domingo
às 16,30 horas em procissão solene,

'

Convido, pois os Irmãos e Irmãs o compare
cerem o êsses atos, de\l:õnda os mesmos apreSentar'
se no Cans;stõrio do Irmand::Jde sábado e no domln
go, no Sacristia da Catedral a fim de' revestido!;
de balondrous e fit::.s, tomarem porte nas mencio'
nadas P::OCillS�S.

Aviso aos Irmãos que, até O dia 29' de março
corrente, eS·.tIrei com o Irmão Tesoureiro na Secre'
tario desta Irmandade, e no dia 31 na Sacristia da
Catedral das 9 6s 12 horas para o recebirrento
das anuidades,

'

Solicito aos I rmãos e I rmãs, quando compore
cerem a essas- solenidades, fazerem-no. se possível,
com trajes escuros.

FinallT(nte, fuço públ!co que, na dia Imediato

is:g�rh�ra:�i�O� �gO e��s d�st���1:�. DS:�� c�l;���o��
aç� de graças por todos os fiéis qUI:! cooperarem
paro o brilhan!osmo dos solenidades do nosSo Oro
go,/

Consitório da Irmandade ,em Florionópalis-, 201
de março de 1963.

dos Reis- é a pê:ÇO que vai acontp,-

I
, ..I;el � Te!itro "Alvaro de Carvalho",

�
nos dias

10.'
11 e 12 de abril próxim�

. \
C!RCULANDO

. no "Flonocop" o cronista Social
Antero C't Alenc::r, da Fôlho de M'-

nas Gerais; acompanhado do Sro Lé
lia Pillto Ccelho - Coordenando o

Ccncursa d::� Dez Ma's BonItas Bnn'
cór'as do B: asil - Promoção do Po

;ois' Amanhã dOlei de.blhes à res

ncir do Brasil e Folha de M1r,lJs GI:!

pe:to

OS ESTUDANTES
Ilõstõo no componha paro a eleição

do UFE, Antonio Carlos Mafra. é o

candide,to a Presidente do c��o "A

.
Lança Demecrótico Estudantil"

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridad·e

Procissão do Senhor dos Panos

Americo Vespúcio Protes

Secretório em Exercício.
29-3-63

.MUSIC�L BÃR.
'rARA UM B')M PASSA 'rEMPO COM SUA FAM.J:LII\ - R�UdIOEB SO'Cl.AUi

DANI';:I\NTEF\ COQUITEIS - FESTAS DE A)'I'!VERS/.tUOS _ CRA
OANÇAJol"l"Ea - ETC.

AJfD.AB TmBI:o D"iIo OYAL lJO'rIL _ "'1j1. 2�' II. \J1' Ul'"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ini[i�iiYa IHfli[u ar ini�n�i i[1 o [om�f[io � � in
De alguns anos para mi. periodo, um aumento malar mê, reduzira o solde-ativo se recejavam, quanto às ítn presentam, as quais por cias regulares. bem como o uvas das Indústrias. Eis a

que as relações comerciais de venda por parte da Ate- da República Rederal com portações através do mer- sinal que, quanto mais es- levantamento de uma ena- razão porque. de quando em

entre a Repúbhea Federal manha. os países tatínc-amerícanos cada europeu conjunto, não c.etrus. tanto melhor. Além lise exata relativa aos uu- quando, ela aparece como

da Alemanha e Os países 0<1 No que concerne à impor- de 131 ml1hões de dólares> se deram. Por ocasião do do mais, acentuara também xíuos técnicos. companbeira, assumindo u

Amer.ca Latina se desloca- tacão dos países ibero-ame enquanto que, constderan- ence: rament., do "Forum o cara ter francamente Intel' Na República Federal. '1 ma parcela de risco. Pensa

ram rcrtemente para o cam ricanos por parte da ate- do-se o movimento de mer- Europeu dedicado à Amért- nactcnet daquela ccmunída "Socledade Alemã para co- se sobretudo em créditos

po de contatos dIretos eu- manha Ocidental, verlficou- cadonas eretuado aôbre ter ca Latina"; realizado em de. Em breve serão organiza laboração econômica" se para cesemoívímento, as

tre firmas «temêe e Ibero- se um aumento crescente ceiros países, o soldo-pás- fins do ano passado. a Pro- das então propostas concre encarregará, daqui por di- quula deverão ser concedidos

americanas. O c osctmento da quota do movimento co- sivo da Alemanha Oc1.den- ressor Hallstein - presi- tas para a consolldação das ante. de estimular as lnic!..l. em ligação com os projetos,
verificado com a Inícíuttv-, merctat feito sôbre tercetros . tai aumentara de 40 milhões dente do referido mercado dilas re'acões, qUE:. deverãc permitindo assim evitar in

partíouíar no comércio ex, pail;.cs, nos anos passados. no ano de l{l61, para 1M I,�\ _ salientara o valor que es abranger a const!'Ução de vestimentas errôneos, dada sive para o futuro, uma per

tenor conduziram a que O� Isso se explica pelo acres- lhões de oólar.es. sas re.aeões entre a Euro- "bureuux' de ligação, c ,�II a malar tacllldade que ore- man.ente expansão do mo-·

���:.�(�e�l���:� 1�1���0 1�0��;� �::���:�:;::�n��n��:era�sela: ml�e �.:��:�o:;!�e;�ome��.; pu e a América Latina 1'e- planejamento de conrerên- ATERÇAO ���:Il�z�r,�:a ��P���!�;i;! �:����caco�e��I�::' :�tr:le�
manha Ocidental e Arnért . por uma quota decrescente tempo, que as rest.riç�cs que TransporJes de mu. particulares é especialmente manha e Os países latino-

��od.:)p!�� ;.;�������;�.��� �n��:a���:t:,:��u:si;:; Socfeda�a Ia�'moe'é'rica de danças
Importante para a prosse- americ_a_no_'" _

;:��m�:�r�:I�'lm�:I:�e���� :;;:: d:i;:�e�::V!:::m:;� Instituto de (apivarí -- SOTELCA ra����::aseid�::�� O�e:��:
slderável. No movimento co do ano de 1962 cresceram, Beleza ASSr::MBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. eos de mudanças.
rue -ra I tndtrctu. 11'1 que ua cem relação ao mesmo pc Não é necessário /0 en-

refere às exportuçôes d<l rlodo de 1961. de uma di- Vende-SI! um. Prêçc de - CONVOCAÇÃO _ j€rad:Jmento dos mófe!s,
Alemanha Octdentat para ferença superior a 71 milhõe eaetãe. Tratar com 01\1:'10 Informações à rua Fr?D-

a América do Sul, recatram. de dólar.e_s. O m?ntante, das nesta Redação ou tel: .'lOu. São convidados os srs. acionistas des-ta Soctedo- cisco Tolentlno, nO 14 -

�,��,Ol��� ���l�'el��: ap���: ��rs�:t:�::nt�:lt:: 13�e:�� I 22 - 3 - .�3 d�á�:Oa �r:���::�:emàse; O�ss�:��é�o ��:a�;x�:a�b�:� .lo_n_'_-_380_' _

meses da 1962 e nos rornec.. tnôes para 790 milhões de de 196�, .ern sua sede soci<!. em Coptvorl de Baixo
mentes para a América cen dólares. A� importações rei

V Ik munícfpío de Tubarão paro deliberarem' �e' a 'se-
trai em �.U% da Importún . tas do Brasil, México e Vf!- O sw.gen gumte ,��i���llO:o��er�:r�Z�or��.� .�:�e�:n��::�!��::e�am- tnt'rea súrio 1962. Em ORDEM DO DIA

México e do Uruguai é que Esse rorte aumento ocor-
tadc de nvvc, equípado, evri

se poude assinalar rido com a Importação ate- �oe��;� iUI�oi���ra�::. pro.;).
Tratar nes telefon�s. 24tl7 c

3407.

Soc1edade Telmoelétrica de
Capiy&rí - SOmCA

A55EMBLtlA GERAL ORDINÁRIA

- CONVOCAÇ"O _

São convidados os srs. acionistas desta socieda
,., para se reunirem em assembléia geral ordinária a

rea1iz::H'se ó!, 16 hs. do dia 25 de abril � 1963 em

suo sede social em Capivorí de Baixo, município' de
Tuborão poro deliberarem sôbre a seguInte

ORDEM DO PIA

o) Apresentação, dicussão te deliberação sôbr�
o Relotório do Diretoria, BaJanço Geral encer

rado em 31 de Dezembro de 1962 Parecer do

Conselho Fiscal re dos demais atOs 'da Diretoria
relotlvos ao exercício de 1962.
b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e

Consultivo e fixaçõo dOs �u>-honc>fários
c) FixaçãO -d09 honorórios do Diretbrio
d) Assunto/de inte.ressJ: social.

Tubarão, 20 de março de 1963.

(a) EngO Jose Corrêa Hülse - Presidente
(a) EngO Paulo Santos Mello - Dir. Industrial
(a) Jaime Só - Dir, Comerciai

"29/3/63

PETROBRA'S
Preferência para Subscrição

de Ações
"

PETRóLEO BRASILEIRO S.A. - "PETROBRAS"
comunica aos seus Acionistas que, durante 30 dias, a

contar de 1 de abrll. poderão exercer'o direito de pre

ferêncIa, para a subscrição de novas ações até o limite
das então pos�uidas.

O valor das ações subscritas deverá ser integralmen
te realizado no ato da subscrição, em dinhei-ro ou em

obrigaçóes ao portador de emissão da Emprêsa, aceitas
est,as 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 Escritório da Capital do Estado de São Paulo (Rua
Barão de Itapetlnlnga, 151>. Os acionistas residentes nas

demais cidades do país poderão dirigir-se, por carta, a

PETROBRÁS (Caixa Post.al nO 809-ZC-OO Rio de Janeiro
_ GBJ. indicando o número de su •• inscrição e a quan

tidade de ações desejada, até o limite acima referlâo.

Curso Pr-eparatório Continente"
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GI NA'SIO EM UM ANO,
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

I
I,

- Bosead" nos mais modernos processos pede-
gógicos.

- Dirigido pelo:
- PROF" VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com móquinas novos,

HORA'RIOS, DIURNOS , NOTURNOS
Faço sua inscrição ó Ruo Dr. Fúlvio Aducci anti

go 24 de Maio, 748 - 1. andar.
ESTREITO FPOLlS

cução do desenvolvimento
das relações econômicas.

Nessas condições, os ccnhe
cimentos do ramo assim co

mo as experiéncias adquiri
das e. reunidas pelos Inves
tidores alemães, reverterão

amplamente em favor dos

diferentes países. Uma tal
medida possíbnítará, mctu-

Universidade de Santa Catarina
DIVISA0 DE �1ATERIAl

EDITAL N.o 6/63

24-3.

a) Autortzoçõo poro controtamentp de flnan-'
elementos em entidades bancá fias 'nccionais e

internacionais
b) Auturlzoçdo poro cobsrttuíçõo de hipotecas
e penhores mercantis dos bens, do Sociedade às
entidades ·�rjinciadoras-

'

c) Assuntos 'de interesse social.

Proposto para o dia 8 de abril dIe 1963
Concorrênctc Público n.o 6/63 - 20/3/63 à

8/4/63, paro construção de um prédio sito à r�la Dr.
Ferreiro Limo n.o 26, de propriedade do Faculdade de

MedicIna. da Uníversídcde de Santo Catarina,' reste
Copítol.

De ordem superior comunico aos inter�ssadQ';j
que se acha aberta Concorrência Público paro cons

trução de um (1) prédio, q� dois (2) cndàres, com ó
reo de 668.00 metros qucdrcdos.

Divisão de Material, em 20 de Março de 1963.

Coz�nheira
.1OI.,A .... fI!IIIFtrI&DOIMIL Joeoé Forekcmp - DIretor

Tubarõo, 20 de março de 1963
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_ I � senhor Gerhardsen achava 5€1'
• R�EGA: A; s)TUAÇAO EUROPElt, r,:?llsto supor que o expansão (€conô-'
,

NAO sER� BEM '::-- MESMA _ Nu- mico da Noruega não a1conçasS-e maiS'
�a entrevista coletIvo', ° Pri�iro "'.: o mesn:'� vult? que teria se ela se ti'lI, nlstro do Noruega. sehhor Elnar Ge· v�sse fJlla�o a C.E. E. mas- que não

, rhardsen. declarou qye. nõo importa' hevia, motivos paro dr<lmatizor a si-'
, : dU;r���s-::s�� �f���a:;e:raret:��: j

tuação. .!
;;.;.L .'.

'J ;·t,!';,Itnar·_se membro do C.E.E No 'reaJidó'" ,MINISTRO DO EXTERIOR HAL�.
-...,. F

.. de," essa' pfoposta passará a ser nuiõ V"ARD LANGE, AGORA 'EXPAN· ...
e inócua depois do fracasso das rw SÃO DA COOPÊRAÇÃO .DA E.FTAlf
gociações .entre o c..E:E e o Grã Bre· - "Não podemos rencontl"ar senão'
�;r::'ri� :�oc�r�:d�e���� �:,ci�u�� ;,o�v��� =a��!���d:mo��;l:e����'
dos acontecirryentos relacionados <om de tarifas paralelos aos que se flze-'
�a�i;uC�:u��tônico em face do Mer-

, ��s�e :0����s�: d���:�r ���uo��,
O Primeiro Ministro acreditava ga senhor- HaIvard Longe num dis-'

-que, houvesse o que houvesse no fu· curso pronunciado em Beigen. Depols.I.
turo. o situaçõo nunca mais- seria bem da Conferência de Bruxelas, há 'ge-,o mesma {�� antes da Conferência de Ihores razões. para debo�r-se uma

Bruxelas e de suo porte não conside- expansão :do 'EP;'J;A, d1sse o senhor'
rava real�s-to_ esperar novas. 'iniciativas. Lange;�p Çj�e I?reciso �goro ser leva-,
de negoCloçoes, Com referencio à si do em ·')lio�'h�i"�. uma dt'Jijlptiàção da IIiludção i�terna do Non�ga, não ha' variedade ,de �rcodorias que gozam
verio mais o plebiscito e tinham sido do' benefício da redução dos barreiros'

,I.
eliminados a� bases paro �ontin,:-,ação tarifá:ios. A Dinamarc�. levantará a,do debat� pro Ou contra. DIsse ainda, ques.tao de serem incluldos ,os produ

, o propósi.to, que o Partido Trabalhis- lIos o'grícolos. paro. compensá-Ia da'
, t� e o Fe�açã� de Sindicatos

.. h,?' pê�dó de suas exportéj.ç.ões poro. o�,
vl�m r��lvI�o ,�Iss.?hr�r sue :omlsseo palses dO,�ercodo Comum e' o No-., mlxto ad hoc sobre questoes rela- ruega esta mteressado no iDclusõo do

, cionodas com a C.E.E. peixe. ,

ti .En.tretanto. nõo delxavo po� is�o de Di� a�nda o �(�nho.r Longe que ou,

, �:I�C��O�o�����:� E�;op;on��uld�� ;��oq�e::Q� ���:�v���e s�� r.��ns���=,
,

nlão do Prjmeiro Ministro, Os países mover entendimentos �rr�=lhante5 a03'
, ��::�in�:r�e��ar�s�av��it�od!o·in�; ���i;��:i:" di:!i��� :o��:�fe:� e!�'
, ressados em tornar o mojs eficIente prêsas, ,

êitiEMfts-�càrtaies-dõ-õlã'

precisa-se de uma (ille

dUI'ma no emprêgo. PaJ.{',I.·
se bem. Rua Feliciano N.t

nes Pires, 17. Nesta.
27 - 3 _ 6:'

- y�slira: até 18 anos -

(iDe !!AO JOSF. -BAIJ lOS

ti"p. CURIA
às 8 horas

às 3 e 8 horas
Er

Efrem Zimbalist Jr.
Ang'ie Dicki:Dson

ESCÁNPALOS OCULTOS Dona Andrews
Rhondo Fleming

CE'U DE AGONIA
-- WornerColor -

- Cel"lsura: o�'é 14 anos -

C',,- 'IIIPt_III
às 8 horas

eu Ih. Odnmto ... mufto dtm::. cspret1Cfer " dftdar "à ';;;ilha
Idade••• Os mdscu!ol não obedecem. Só com muito esfOrço
'conseguimos mover as pemaa. Damos alguns passos com ati·
mismo � d. repente, as f6rças nos faltam o nós calmos. Ma.
nos levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vlz.
o gente chora ••• Assim dif!ceis são quase todos os nossos exaro

dçiOl • estudos. Mas u :;acriflcio tompensa: eu, par exemplo. jd
melhorei muno e estou certa do melhorar ainda mais. No fuluro
espero .... como Voei. Para prosseguir minha recupera;ào e d.
tantas crianças como eu - para atender a mirhares d. outrOI

qUI sofrem o que eu sofri - preci�mos d. ceu auxtlio. Ajude
_lOque' poUCO pala Você serd qvaso ludo paro 060 I

CiD. IITJ
às 5 e 8 horas

William Holden
Nancy kwan - em

Edmund Purdon
Isabelle COIt>y

EM

O ULTIMO DOS VIKINGS
- CinemoscOPe - EastlTl!lnColor _

- Censuro: .a'.. 'É! } 4 anos -

O MUNDO DE SUZIE WONG

Tecnicolor
Censura até 18 anos

às B horas
Rock Hudson - Kirk Douglas

Dorathy Malene - C01"ol Linle_.."._....
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RIO-SÃO PAULO

Q'��GO X SANTOS, ti Gigantes�a Pugna
I •

ste Noite no Maracanã
Flamengo x Santos é o jôgo-atração de

hoje, pelo Torneio Rio-São Paulo, devendo o

Colosso do Maracanã começar a encher ás
últimas horas da tarde para superlotar-se
minutos antes do jôgo· Prevê-se um recorde
de bilheteria nos jogos do Rio-São Paulo.

E
A ,

O °b de S
-

P lo Vencendo, u Santos será proclamado cam-

"�.'i,'-"""/";':.;-,,'!.•.é.'.".-,;.:I mpresa�, n� DI US aD .. au �:��:::�:ol�:���;oa:�:r�: j:!�a{3�eO�c-;'Ã�. rm' .,1

J P Enquanto isso, em São Paulo, estarão

"'"i"�:!':- � re: I ��',' ,1 'G� ��JnS_ anam�ncanos :;t::!:o:t::!�!�taf;:r�o:aC::in��t��a�e���;
ca-em para os pcrtuárto c n- Sã, Paul, 26 IV, A,) - reunidos na séde da enu- "l",., no,ta CamtaL Acontribuíçâc da em- como da queda do líder hoje no Rio, se qUl-
quanto Norberto Hoppe a. �;rt�:��;!:�I;�li::OIl :�l"�'i�� !:e, :;::��:;nat�o�pr;��d�: Si�:.��to��:�;;: uf�ia��i!)�: �:iê:a:d:i��d:�e��ã�l:�i �d;: ser aspirar o cetro.

��;�;r���'a ti:SAjr��n����.l: ct..a to das Bmprêsaa de l�a;i�ação dos Jogos Pan- com respectivo motorbta., lo da diretor;a da cxrrc"
ada de ces 244.790,00. Transporte! 01(' PaSl8agf"!·"�. Amer.naroe. Que se deson- Inteiramente ã diSl,osiçâo ri" Que também contribld'�

Comitê de Organização :!<>:' com veículos para a r�<li�-
Jogos, desde o dia 10 oc aaçâc dos Jogos pan-An1l'ri

atmt 'Ité o final ca ccmpc- canos. Resta agora a re s

tição. Resta agora sómente posta das demais empee-as
uma wuníâc geral dos em- particulares, filiadll.lO a A�·
'presários com o Ccmrtê, I'oi scciaçâc, Que também m-

49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO, ESPORTES

FL

O Campc on

se de Futebol t
no encer-ado n

domingo co mr

quatro 'j"go�
marcado p r,1

Almirante B'

mengo não 9

ter o clube

entr�gll de »cnt 5, n

da·

Em Tulnrão, foi rea1!zlldo
o encontre entre as 'h!:lS
equipes sulinas, Atlético O

p"'ário de Criciuma e n':"

cu Luz de Tubarão, em

pI) que teve por cená-tc
No prébc n.n ro

vemos em C 'c U

tádio Euve!do' ,

entre as L�r

Metropol e ,lu Ar

ceu a cquírw lí ,

ea acerta- pormenores c 1

centrlbutçác pana o tl'am
porte doS aMét!H' aos t.rel nvs
e aos iogos.

" e .tác!c dr. Anibat CQ$�1..

Empate de lx1, premiando
.m os t rabathos das G\laS

equines, "nós um primei-o
tempo em branco. Mad'lT<"!i
Ta marcou aos 7 minutos

r-ara o clube ci-íctumen-c
ma" Galego aos 18 igualo". •
a ����l;e!e d�rSU;i:O�����!�: "
Em Lajes o Carlos R ,_ II

nnux, colheu mais um -x- •
pres�lVo resultado ali <ill- •
���n�,�, �u��ara�ovah�:�� i1
conteste de seu maior 1)'-_
��ri;U�i�c:�co'eN�:;�ri�:�\:� II
marcaram para os br !);o- [I
��::�s oenq�:;:: ��I) b��:'r� ,
Arbitragem de Osní Ra.'"z 81
C M -�., '" -I .. �.<; 70.000 00

anToximadamente,
desta forma estruturada:
PRESIDENTES DE HOH_

eebe-am idêntico apelo "-li.

diretQ.ria da CMTC. As em

presaS paulistanas de;..7lr:to
contribuir com cem õnil.:'-l$
no total.

Recebemos e agradecemr,S

me por 2);"0, com

naledoe por Int emé lio tlJ

Waldir ac« n r'

46, pnl"lanto, um

lém do 1'lTl"ln

O préllc Io

A Nova Diretor1a do MelropolARBITRAG�M PERFEITA
NÃO EXISTE,! �

tJ !> seguinte oficio,

• "c-rctuma jan�iro de 196J

II
.

Prcaadc S�nhor:
Apraz-nos comunicar a

• V.Sa. a eleição ij pos�e <la

• nova. Diret.oria 'do ESPORTE

• ����O��i�;��r�' de;�;�=
II
ti
,
..

CQn_;;tantemer,te surgem conflrtcs
em n,,;,SOs gramados proporcronaoos
por a riçentes- Inescrupulo:,l::ls qUA,desccnnecendo totalm�;:nte as lers es

p�t,VGS que reãem o nosso desportedoo provas cabíveis. de, má educação
ccuscnoo o pobre do órbítro que, �'TI

mu,tas oportun:dades acaba servindo
(� caixa de pancadão A propósi.o,
que, emas d'zer o êssee senhores des
pcrt.stcs qUe dtficümente veremos no

Brasil. ou mesm� no exterlor um ár
bItlo ql� chegue pelo menos o ter
umo atuação correta. Isso porque se

aparece!' um juiz que o faça, temos
certeza que defxorá a gramado de
maca, porque cs tOrcedols e dir,gen
les não Perm i�õo que abandan� o

campo com suas- plóprros pernas. �
sabem 05 senhores pOr que? Inicial�
menJe porque ao adentrar o campo
POl'Q dar início a uma partIda de fu·
tebal. deve a apitador constatar o po
lic 'on:ento é realmente suf;ciente pa
ra o inicio da mesmo, nãa o fazendo
se o mesmo não fô, de seu inteiro o�

grada. Depois deve�ó cOnstar as me'
didas no campo com as da regra exi�
gi ndo que o I� rreno seja de d;'men-
sões I�gulamentares e devidamente
fixado pela Federação Internacional
de Futebol "Associa!on" (FIFA) em
comum acârda com a Internacional
Board". Tambem a marcaçõo do cam
po será erigIdo com linhas bem visi
veis que nõo deverão ultrapassar a ! 2
milímetros de largura. O m::lterlol a
ser �s<l,do pelos jogadon:s sera previc
mente examinado e os cons"idemdos
per'gcsos serão H!Cusados pelo árbitro
du pugno. A bolo deverá ser esférlÇ).
.h seu envólucro de couro, sendo qu,."
suo cirCunferência não dever.:] ter
mais de 71 mjlímetros nem menos de
68, Seu pêso, por outro lado, será de
396 o 453 gramas.
Ccncluída o acima determinado

RA _ Deputado Fl)deral ::;:.
Diomício Fl'eitas e Sr. -:;'\n
tos Guglielmi
PATRONO '_ Sr. :��é

Francioni de Freitas (DITE)
PRESTDENTE - Eng. Le

land CQelho Gonçalves
1.0 VICE�PRESIDENTE _

Sr. Silvio Pereira

2.0 VICE-PRESIDENTE -

Re ...1d'l S'Intos Gug'lielmi
3.° VICE-PRESIDENTE _

Sr. MIguel Nápoli
4.0 VICE-PRESIDENTE _

Sr. Andrômico Câmara A'vi
"

SECRETARIO GERAL _

Sr. Alvaro Cãmara A'vila
1.° SeCretário - Sr. GJ

berto João de Oliveira
2.0 Secretário - Sr. Már;'.)

Bustamante
TESOUREIRO GERAL __

Sr. Waldir Gomes
1.0 TesoUreiro _ Sr. B�n

jamim Berti
2.0 Tesou"eiro _ Sr. R'lu

lino Campos
DEPARTAlAENTO JUR!'_

DICO - D,'. Genedito Na"
cJzo da Rocha
Dr. Manoel Dllõr de Fre't IS
DEPARTAMENTO ME'Dl

CO - Dr. EVerahlo Sabo .. -

tini. Dr. "Adolfo Arns e Li:.
J08P C,,>"!os Corrêa
DIRETORES DE FUTE-

atrnw'u e

c-m« "n'

gistrou- ,

Tite l'or df'�re

tro,

bro último e l.0 do corr�!1;:",
No <mtro en";

maior Import"n 'a d

taram-se no (' ã'l

Edgard Schnddcl' c 1

ville 11.$ fC!uip"s (I'.) Am

.local a do P 1

Depois .Ie um

tempo medioc" a.

Marcilio agig' n+
gl·?mado" r

vilôria, ('.'ppt ,
Convém fri.!ll"

gadore!'! do Cri"
ram I)m m,lit, ..

marcilistc. poi:-l 1111. pr'.,., _

ra etapa quando m '")Ij,(, n

totalmente no I � '�,
deram-se ao luxO) ril] TI

prezar ao advN. '1'0,11.:1. n

do doi (I ca�tigo,

reerecuvamenre.
A Diretoria, que rege:'á ,�

destinos desta agremia,!.'i.o
durante o ano de 1963, Eco::

A.pós estes resultado.� )d.'
!>ou a fiel' a seguinte a. \.-Q

locação dos clubes:

1.0 lugar: Metropol, 3 ').p.
2.0 ll!g�1": Barroso, 6
3.0 lugar: MarciliQ Dia�, '1
4.° IU!!:f!r: Ami>rica H.

Luz e C. Renaux, 8
5.0 lugar: Caxias e A:!.§

tico,9
6,0 lugar. Guarany, 1.3
7.° lugar:' Flamengo

!8 P. p�rdidos.

acha;o���.C!l� o s ..

��r�e�:��i�!O�:��Ub:�'
, T r'-cio Interno de Dominó" ,

.

'(j para o próximo dia I� 51
I 'ece-ão o "Regulamento" aH- ;J

UI 1:- d Clube r= serão encerradas im- •
preterivelm , no d;a 31 do corrente mês.

!
�

a!õ inscriçõ(
que .tem seu

de Abril
As

xodo no R

Florionópclis, 'I de Março de 1963.

A DIRETORIA

Ruo Tilo ,.,1 'i1 _ Florian6pl)lj�
VI: 11"H'�r:

VárIos Iof 'S próximos ao G:'upGo lrineu Barnhau
sen - Estreito. .

1 - lote 28x22 - Jardim Atlântico - Bar.
reiros, (Bem prÓl(mr: a E!.trada federa!).

1 �te 12x'Q no zona bolneór:o de CcomburitJ
próxilT'o Ó .-I" lote Clube

1 _ I !" I'l .')('1 no UlnO balneória de Cambo
riú pr6x;m, -rírimo' do lote Clube

1 'lHo P"mnéla - Cu'rtil:,._,
1 lot .. �n 'Cl dp 700 mt:s2 júnto ao Hu<,

pltal P" t"', ,Iumenau'
I Jot 1 O o à I='undição Tupy, Joinvilla,
\ l'otl 1 (' Piforzjnho, Curitiba.

CASA �'O rENTI?O

BOL - Dr. êvcrardc Sabb a

tini e Dr. Manoel Dilõr de

Freitas
DEPARTAMENTO

CIAL - Srs. Joct Pere;";l,
Luiz Cnrlos Amorim, Elp'.dio
Stopassoli, e Antônio Mazzu

c'

DIRETORES DO PATR!_

MONTO _ s-e. Waldr Fre'

tas. Domíngos Bs rchtnsk! e
,-'

Manoel Ataíde Cardcec

DIRETORES SERVIÇOS
ESPECIAIS _ Su, Ped:Q

Bratti, Ahtirn Michels, W'!_

�on Coral e Man!>el Ag,,;,l_
nho da Silva

REPRESENTANTE N-\

L.A.R.M. - S,·s. Gilbo!r'.;o

Jqão de Oliveira e Air�{l!1

Guidi
-

SUPERVISORES DO "EC)
TADIO - Srs. 01ãvio Pr�l·

dencio Via,na e Ansdmo

Colombo

ORADOR _ Dr, José P,

mentel
, CONSELHO FrSCAL

EFETIVOS

Sr, Silvio Silva
Sr, Dj-alma de Camp"s
Sr. Alllõnlo Thomé Pc_

reirtl

SUPLENTES
Sr. Miguel Medeiros E'·

meraldino
Sr. Vitorino João Jos�

Sr. Alcides Milanez
Na expectativa de c,1nt;�

nua.rmos merecendo a. mes

ma atenção dispensado, à

anterior, apresentamos os
nossos Protestos de elcvarin.
estima e distinta consi1.1"r,' ..

_ção.
Cordialmente

Eng. L�13D<1 Coelho GOIlÇill
ves - PRESIDENTE

,
AIVnTO Câmara A'vnõl
SECRETA'RIO GERAL

Procuro para alugar ou comorar.
Tratar com Osmar nésta Redação.

------

VENDE-SE
D(H� L()TES N() BAIRR() BOM ABRIGO,
,cnM IJMA cnl\.IC:TRllrÃO INICIADA.
TRATAR PELO TELEFONE - 2536

FLAMULAS
Contecciono-se qualquer quantidade, na melhm

fluaJinndp e ".,enor oreco
t=rl 7"hin _ 7 n ondnr onto 701 t= ....ne ';:49�COMPRA-SE

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GI LBERTO NAHAS

COLABORADORE$
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

50-

PELE, que poderá dor hoje 00 S:\ntoo:.
ma1S um tL'.Jla

Figueirense e Avaí triun
faram na Terceira Todad I

do Campeonato da. cidad';',
conservandO) <l segundo "

co-Ji�rança e o pr;meiro a

co-lIdl)runçá e o pt'imeirJ A.

Tamandaré e Po�tnl, respc'!
tlvamente, em dois jogos QU�
ao primeiro asgust'iU no prin
ciph, e no segull<lo no final,
�elldo ambos OH ellcores (2x4J
c 4x2) reflexo;; do andalllf'n
to das duas pugna�.

cado o encontro AtléticO) e

Guarani. dois dos três ped.1!
dores

'

das duas prlmelra"
rodadas, Vinte e qüatro lv.

ras ante� ou seja na tard�
de !lábad�, estarão p,.elian_
do Paula Ramos e Sao Pa!.l-

10. Dois encontro!,! que o pú�
blico nao dévc })(',.<I('r, il·)i�
a palavra.de ordem é pre'
til:\"illro certame, o noSso'cer
tame, custe o que CUHtêl'·.

X x x

Foram muito boas as 01>;-

José Carlos Bezerra e Vir_ sistências dos encontros ,le
gilJo Jorge, um novato <: sábado e domingo pelo Cam
outro veterano' refl!riranl "s peonato rin ('··larie, tendo as
encontros. Andaram amb,'s bilheteria� d .. estlÍ.uio "Ad '1_

acertando muito, mas d.·is fo Konder" acusado celc'l.
errinhQs grav(\S deita "!'!.Iu de vinte e quarenta ml]
tud., a pl)l'der. O primeir·" cruzeiros, resp('ctivament�..

referindo sabado deu vali- E note--�e: jogadores pCr_
dnde aO gol obtido por Már:, tcncelltes ao;; clubos por�l.
qUI) fie encontrava em pJsi- cipantes do Campeonato.
ção irregular no instan'e sejam pl·ofissionais ou ju
em que Valério chutou n� venís. não 1>a1r9m imrr���o.
trave �c.rt. faze,' :l bola ;;1- assim COllto o sexo fl'acl) QU'"
bra\' Jlf.stamente para " há muito tem liv"c nc ....sso

player impetlido. O seg,.I1!. nas dcpendêncj�s do cstãtlio

rio, 3pitnndo domingo !1"iin praial1o. Isto mesmo! Pl"CS_
<leu gol <10 AVUí, decidindo tigiemos cada vez mais ()

qur Pere1'écn, SUl! autor, ,,�, cel'leme florillnopolitano 1l'"
tll.V1 em posicii.o rll) ill)",1"'. " ..eci,,,, voltar a cen"nt\l!r
dhlHI1tQ, quando na verda- uma at"ação vjgoro�ll.
de, no ato do passe ao ex- x x x

t�m .

"

nh p rr-en- O Metr.op.!1 pe"deu�__, ........,�
t .... !lols }�g�kr� coi1lir$j��s_ ;���1�-S:���:'���'óh�a��: ,�� .. :�>(. '(:

domingo <'stá mar- (CUI n:l 7." P!Í.E".)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



manifestacôes em Londres
,

creennccmente dosados, fornecidos em ter.
mulas especiais poro cuereotes culturas, de
acOrdo com o natureza dos laias. Diversos
tipos de adubas pcre 1)<11010, cano, mandl.
aco,lumo. nilho, arroz, feijão, trigo. poma
res, jurctns, ele

LONDRES, 26 (O ESTADO) -

Cêrca de 5 000 desempregados, fizera,

manifestação hoje em Londres diac
do palácio de Weinstminster, sede r

parlamento britânico.
.

Lançando gritos' hostís aos cons

vadores, A polícia entrou em ação.
prendeu alguns manifestantes.

Várias manifestantes e tantos

tos policiais. ficaram feridos.

Herbert Lp,vy:
A UDN tem dois csn-

datos em potencial
BUSCHLE & LEPPER SIA.
'J01NVllU. eu ... DO PP!NCIPE, IH
9LU\!EN.o.U: �u� 8ijUSQUf. 11�
CU�'lIB ... : D<SEMeUGADO� WES;PHAl�N .•• t'

--:.
l1hnre� M8galhâE'� Pina .• e

Cartc- Loceeae
,
mas l"�,,,

não "ign;!íca que h2.ja ,Ii_

ve-gênca- fundamentai'. A

odentaçáfl politica da UDN

devera 'Ser fixada em u,)

c"ll1'enção1 nect .• rrai. a ,-,.,,

Ijza]·-.�'" t m fins de ..10',)
cm cu-ttbs.

5 paute 26 (O E�td',"
_ O f'l"e<i,ít'IÜC nucl·mal (HI

UDN Ha-bv-t L,'\·Y, nu ':11-

barca- rcra grasíüc. tIN','a

ou n« ;1""'ll1>tn d,' CO)'?"

nhas que de "':u a. UDN

pceeue Co ,I. cnndi'!atu" '''.�

pot�m·;tll ti ll,·��idcncla 011

R�públi('a." que ;fI'· "��(' ---------------------------

__- f][ca -110 mil o�crmios Di'O�s��u�m em �reve
_.,- .:.,�� /' Br::eR!(�;� 26 1��'�1�)1l :;'el'�A ��)�n�t,�s S�(li������ �1��1�1�:� ve��'����icat.cs rejeitaram•

:'i',,;I!i-",.!.1..
�

,�,,��_::':IJ!lillI.�.t�.*·�"J nos das minas de crav.,o vtstn-s com os che.e., da urna orcrta de 8'� de au-

:: entrou hoje no 25.0 dia Indúãtri: carbon.rora na- rnr-nto a partir de 1.0 de
setn que se vislumbrem in- ctcnaüeadc tcruün '.U on- janetro vindouro, A pro-

t III dirias de acôrdo na mse c'e tem, sem acerco en're u,; pena' estipu'ada era de

J, ,IF'6T()G�AVUR.'l. ncaoctacões que se acham partes e nem se rmrccu 57"'� de aumento a, 1>,1rUr

'11/'1 ,;:�: JORI\4AL lntcrrnmpidas. prOIOmm��3._ta_'Çla_'_a_"_inic;o das con- lll�cs\:n�: a�:�d���:���n�eo
"�·II.I'.' O EST ':'DO
lill , }'-'

;10:Y+""---,-�
�,-=nw�.T"LIWIII �.

Deposite no

no Rio procedentes
J.K. 6 San Thiago

NOVA IORQUE, 26 'O ESTADO) -----------__

EUA
I N C o

e pague com c,equf

- O ex presidente do Brasil, Jucelino
Kubischesk e o Ministro da Fazenda
San Tbiago Dantas, regressarão esta
noite ao Rio de Janeiro, segundo atir
mam cs despachos das agências noti
ciosas.

Deverão embacar em Nova Iorque
às 24 heras GMT,
Um porta voz do ministro, disse qu- s,

sr. Santiago Dantas. está satisfeitissirr;o
com o resultado de suas negociações r':�1

lizadas em Washington.

CONGRESSO �f.Q' c.\:�.\:

Orr�nilildor s r.:;;
I, ,- ��r2nihs

RIO, 26 (O ESTADO\ - s.,:', .r;o ao povo cubu-

A Ilolbiç:iu\ <I" g"Yern ·1",'

Carlos Lac�rd). da vr.za
rã" do CUnBT(' " pró CH::'':';
surpreendeu n� "l"ga:-.iZola}
,\ 'rr& do c .. nr-leve. Nê�te mo

ment . em lu aar oculto. '>

GAl. ,I" r -scrva Oliveira Let
t.. ".tã dl�cutind'l o pr"l)b
ma com o� demaiq m ..n,Ti .H
da direção do Congre" 'e

p_'r li' '., 13<10, a polic'"1
r anoca ... t"mando t'ldSl,g
a s �'11,·j"'",ncL,s para, f":":"1"
'-"_>'1' ". . -u-m do gcvcr nn-,
d, r, E- í" :Fc:m!'nto dos .i;
i'�gente� 'c�ngtE'"';o. pedir

�����ti:;;i:�'r ;X!;�:�o �:�\�
- -I m�"cada para 9. '0;

I :;":1

GOrAS:

Secas

(onnnuem
o Humem mais Gordo de 5. Paulo:

preço doDOENTE
pernas. Os médicos dr. ',,�

p.tal c�tii." reclamando. y s

o� piJam"� E'''� chi \

nã" servem para pe(;ll<'
Para -nr"'lh,,)o.-lo l·"'d·n

eolccüdo- d"o;< norchôcs
cnêe para vvnar que 'l.

ma �,. qu .. b,·a.' "e.

Professores
Em Greve
RECIFE 26 10 ESTl\

Dal _ A' pinte, de zoe. L"

rI< de aman11&, entra"ao �:,:

gr�n� os pr<>[essore' seCll'l

"árin� de Pernambuco.
E�clarecem os djrig�J\tc<;

m n-a ,�", Ma:?:!11i \nfor�1 '1

qu eatnaa nn» pode ,li

quon-to ,�e"á po"iv.) a G'j'"

lIl1lrt\il dv PI ..... i"t"·'\e
ma agral'�a, enviad. l1,-"lo
executivo,

ACl'ntu"u que a,� lido.�;1'1

RIO. 26 (OEI - A corao
baix :1 n: vos preços para ;J
ce: ,

n. a medta simples,
média ccm pão simples e
média com pão e manter
ga, a vigorarem nos esta
d�s d:l Guanabara, Rb de
J:::n'1-:-0, S. Paulo, Distritf'

� t:. Santo, O cafê-

S. PAULO. 26 (O' ES.'A.

Dal _ Lcu-cncc Peche, ,1

homem rnais g"nlo d� s-.

PQtlJ';·il·�.��,�23�
f<ll ioterri,,-:jJ ente mna .;'.1

Casa M�ta Capital, ataca'o

d ... �quil!'lT\a em amba<

GO!-\�.\. 26 (O ES ft,

DO \ A� sceus no> sul .In

�.�t��nãt,:�:�mpl�,�l�'::�·�
'\"3.r�· I •

A ].r<ll"n!';ada ". tiag":ll ,.�

tá prt'·ju::!,ic .. n<lu a safl"l ,h

p,. •.dl:tõ': t� �n". (l_Ur �(> ;J

uma dn' 111!I.;()I·'" dJS '�,i':

m'" temI'"

Guanabara AmeaçadJ (�e Fim

Sem TElEFONES
RIO, 26 (O ESTAD01 _

inl�n"nn��lo� ,'m tfH-nO e-,

ref"l"m) C"�l"tituciúnal, '!\.'�

permitir!\. a tramit9.�l" .1)

projeto.

Z ,t-. ,:;';;é3,:-:.i a cruzeiros
Hé�:':. CDr!l pão sblples 20

: � mp�ia si�ples 13Ney Seria Presidente do PDC
S. PAULO. 26 Ia EST;'- ga, p'Jl'a pre,idente naci·,,�l

DO' _ PPareCl"'eS d:!. - da nt;I'�:l1laçãu.
A c"ne"nr�" ,I,> PDC ,'-

na Guanabara, a rCU:J1JO A "l'CU'a <1:1 proposta)'1'
de dirigentes e "mprega.t,,� p.nte da empI'fJs. emn"·"a

da companhia tcl�!õni a dúa, poderá determinar 1

hr�siIei1'a, l'a1'a decidir fi. Clagraç5.o de gr(.'v� nos ,;" -

NASA Reaiiza Reunião na GUilnab2ra '''p.i'' do p"po<ta "nci· viço, [,',< ••nlco ..

- . -

�J:2:��f::::':��fi,7�
"

CFi.ALn�T.if(JAY,/�sNa().'EípEaSI/-T,:4/sD'oU.SMADoDABS MR-�/.-AS\-p-s08-n/--'E.L-S.�nnuiica t' espaço, NASA tI;�

rIE�tado� Unidos, pa"a C3t.\

doS d<'sprojetos dlJ-" sat�:i

f
te" de cmunicaçãn tele B-I" j

�(' Rc1ey.
I ,

'!:��:da'i.,:·:·.n::�o:':�i;;; I RECEITA rRI8UTÁR�M RRfc.t�';J'\:.PDr. TPr� Candidáto Próprio SÃO PAULO ) 7 529 044 coe"" 1.,
'!ol','cl'a' da ��t�EHORIZONTE �

-' �� ê�� ggCci. '

� .) SALVADOR 903066COO (Y_;
PORTO ALEGRE 781 21 Q COO.OO

Mar�nha 'clT7fjgh �5��nggg:gg
BEL' 2',! 950 coco·:)

�?��IA ZA
O F:9 6d� ggg:�6

MACEIO' 136,24S.000,OO
ARACAJÚ 1 I 1479000.00

�gJAL .i? 1 �r;��ggggg
GO NIA' 63.740000,00

o LU 1 Z 62.649000,00
ANAUS 56300 0C;l,no
L o R I A N {j PO LI 5 51.698.00 ;0

/

da (')a-;;_�e, que () movim' '1-

to é Pncifico {' vi":! ap�"�"

cn; �
-

m excessão dc
B::':l. i_.a ('1" custarâ 15
(,fll�i>!�':J�, Mrdla com pão e4
11 .. teÜ'a 2.') cruzeiros.

m('!h<Hia �al(lrial.
--------.------_----

,.ã d" 23 il :'.0 ,lo C�r"t'!�te

"lll A�Il�l" da P"utíl.
mOCl'ata cri-;tà", consid!"ll
c{·''ta a C!<'lçÕ-" oi .. g"V:··'l1..,
,\,," d,' p:vanã SI' N�y 21.1"

Cooperação Americano·Solll·!'Cil
'viétlco nOl'te91T1el'ican", l'�·

WASHINGTONr 26 10;"., aliza,lo em R()nI". d(lS�lll"-

A a�"inatl.l"a ,I" a� 'o 'o l"u-�e numa atmoshl'Q l<,S

gU<'I'l'a f"ia
A declaração é do

�,lJunt" à" NASA

O< J{)go� PanDme\,icano�. Hã

mais voniadl' e ,]e::,:"!rmi'1)'"

cão no g3h>ão do que:..!o
(c ..nt. d" 6." pag.'

didu em Itain1, n9 teTt'.·;,:
.. ,,,laela. O bicampeã" ca� '1

;;:��::��i.E��;,��,��
J

f:,�
vúrios j"ga,!ore� que, na fl-

�:�:::�l ci';�;��UaI9�.��e:�:�.lL,;:�',
I aml",ã" b,\(�- ,1" Sant.a Cata"ina e do 8,','-

?�:I�����)��i�l��t,;'u " C��;1:1 si\.

órgão d� ju..;tica I\ ..�p",t:'" C"n\o,' est"onde de ::j.\:l_

que jUIgal'õ,n o ca�o. l!lI""7, n'nt9 mil tonelada� ,,,"

na p"óxima quinta.felr.l. T,N.T'r o Flumlnen�� Ilq�':
<]oU. sábado, a� pretens(.'·

I �o� �Q�;:::'_:�" g;���:. �n�'�,)
em pl(·no Pacaembú, l.�,"

t�ndo faltado inclu-i," o

""lê", HOie, '10 Rio, ,:� �

odVl'rsário� Flamengo ... .:;, .1

tO" que .ll·yer{L bater t ,rl. '

,,� recJr"'� ,Ic b;II1��H;3. ,!"

torneio. No Pac"�mbú s�,· lO ,.,

S. PAULO. 26 10EI - O

professor Quelróz Filho

confirmou as noticjl:l de

que o Partido Democrat'l

Cristão. apresentará em 65

candidato p�óprlo á presi
dl'.ncla da RepubUcn. O

p�esid('nt� dê! dlretorlo na·

clonai do PDC. acredita

que a. pes�ôn escolhida sI'·

jn o gDVCl"n:ldol" do Parn

ná, St·. Ney Braga.

rlub� rubron�g"o r
agora QU'

" I'résidl'nle Lau,·o S<>o.:::

ni afastou os p,.oblemas. fa
<:I"n"" r�tornar aos trc;,l/.<

<]" "olt,,·, os titulares E<l< ,1

Schmldt .. Ern .. sto Vahl F\�
O p�ssoal Inativo e pen

sionista do Mln'stêrio da

Mal'inh::t. vinculados ao Co

mand') do 50 Distrito Na-

lho. q\lC (">tl1p"eenderam 4'·"

v:t!. deverão comparecer 1.

p.ülir do dia 27 do. cor·

rente, na séde dê$te Co"

mando para tomarem C:"l

nheclmento de altertlçõe$
havidas no pagamento dox x x

O que vale ê (']\1(' " M,·t",

pulo dcrr"tandfl, dOlllmg".

:1" América. Jlor 2xO, 001 ''II'.

a meta,lc d" titulo. ,·,:1

\ln1 único p"ntú de dir .. ,''1-

ça "Ôbr .. " M':ll'cilio que 1' .. 1

um d,,� grandes �('rÓI� ;',

1'oda<.l::\ ['n'll do tu'·no ...... -

Tu'undo ao Caxia". cm ',i:l

viJl�. por 4x2, O C'lrlo� /1,

naux também v�nc�u :1

rodada, de nw,l" b,.:lhn�I·'

,IHI""tnndn :ln Ot)",",·ll. "",

4x1. n<lS d,'mini"� d" ,l'!,�,

<1,." bugrin". t'm Lnj�'. r�"

nutro �nl'''ntr,) da rudatl:t,.
Húrcilio Luz" Atletico em

patar"fll po,· lxl. em jog')
as�i�tid<l pcln,; lubarunf'n-

mês de março. 40607000.00
'16330.000,00

-GOVERNADOR DO MARANHAO
COMBATE O CONTRABANDO

S. LUIZ, 26 (O ESTADO) - O

governador NUton Belo do Maranhãu,
detenninou enérgicas medidas para im

pedir o contrabando de arêia monazíti

ca nas costas de seu Estado.
Reforços policiais, foram enviadús

para os municípios de Tupan e BarrCt
rinhas com a incumbência de apre�n
,�. rn;nlque �harco carregado de �re�a .',

i11:�(h Pf:á·:��'m�'J:U"'�,�:" ..t' ..'�;.

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARf<ECA AÇ
,FLORIANOPOLlS: TERE�INA E CUIAS

E

prntngoni"ttl, C�":ntia;v �

Botnff'lg". poderá a rodada
d" '"', ir· alt·)otal" O Sanf':o�

.. 111" Cnm,*ão.
X X X

A portuguêsa está eufó":'

ca. E com razão, pois:oe
constituiu a dor de cabe,':L

dos carlQcas. pudera: 11(\1

empaU! e três vitóriaS SÓ1F(!

guan�bariH '

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS 'UE SONEGAM

IMPOSTOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·prossegue
GENEBRA. 26 (V.A.) a problção de prBlyas nu- americano, Charl�3 SteIle,

Os Estados Unidos propu- 'cíeares sejam limitadas a declarou na conrerêncra

seram hoje que as Inspe- u� ,)náximo de seis aeme- desarmamentlsta entre 17

ções locais para fiscalizar nas. O embaixador norte- ,nações que a inspeçio pu-

fim de apurar -os· Q:

Stelle ainda disse que não

podia aceitar a atitude us

vtéttca de que existe ape
nas um assunto a dlscutl-;
o numero de Inspeções "in
loco" e o de auto-sismógra
fos.
Não tornou a repetqr, en

tretanto, a atual posição
ocidental de que no mlnitllJ
são necessárias sete Inspe
ções anualmente. Indlc-i-r
que o número está sujeito a

negociações. mas reiter�.l

que, de qualquer maneira a

oferta russa de tl'l!s msor-

a um ãxlmo de três ne

canzações locais. por ano,

Os Estados Unidos e a In

glaterra rejeitaram a con

dição.
Stelle declarou que as

negcctaçôee poderão ser

recomeçadas, se cada par
te tornar sua posição íntet
ramente clara. e então ne

gociar as questões maís

importantes, Stelle anrmou

que cada inspeção local de-

veria abranger vôos baixos
de helicópteros através da.

zona suspeita. Os Inspeto
res examinariam a zona.

visual e rctogrêücemente
para. coligIr provas de vio�
laçân nuclear.
Além do mais, deverão

ter acesso em terra a qual
quer ponto da zona e oc
vertam ser admitidos a

qualquer cavidade suoter
rânea. tais como minas, '1

vcs'' - disse na contcrôn
ela.
Novamente estêve em

contato com o embaixador
sovlétjcc, Scmyon 'psarap
kln para dar uma espécie
de resposta às propostas
americanas. Tsarapkin re

cusou entrar em qualquer
discussão sõbre os preces
soa de inspeção a não ser

que as potências ocídentats

primeiro se comprometam

derja ser prorrogada, em

caso de necessidade, "por
mútuo ecôrco-, entre os

inspetores e o país vl-ado.
Stelle apresentou posterio
res pormenores sõbre na

propostas de- inspeção nor

te-americanas que formu

lara no ccmêce do mês.
"Pretendemos seriamente

continuar as negocíações
até que se chegue a ucõrdo
sôbre a protbtçêo de pro-

Banquete em homenagem
ao ex e ao novo comandante

Professor Elpídio Barbosa:

hora da Redenção e da R�nDVaçãn"
Usando das palavras aci- Durante a sua oração senão tr rbalhnr com artn

::u;aç���I�rof�:SO�ast�I;� . ���:ro,a�ne�:a oO:%��i��� �� ����Ce��l��sc\e����:�:�� o'"
-

E-ST-JADOdia Barbosa, <cm seu gabl- de, felicitar ao governador tes para um Brasil melhor
_

cete, deu posse aos novo", ceíso Ramos, através do e u:na Santa Catarina

Diretores da Secretaria de seu representante Dr. Nel- mais progressista, prtncr-
Educação e Cultura, Pro- son Abreu, a feliz escôlha palmente no setor educa-' O PlAIS A/U!IiO 111.\11.10 0& SANTA CATABINA Co

fessor Cândido Abdon rjou- que acaba de fazer ao na- ciona!, mas pa;a isso é ne- FlorianÓpoJ.JS, tQuana-FeIH':'), "1.7 de Março de 1963

lart, Maria da Glôria mear Os dignos professôres, cessárro Que a nossa equipe
---'--- .. ' - ._. -- - ._._--� ---

Mattos e Maria Emiliana que tantos serviços têm esteja entrosada, unificada EiJTREGA DE DiPLOMA.
Simas cerdoso respectiva- prestado no setor educa- e consciente de suas reats
mente nos cargos de Dlre- cional ao chão catartnense: missões; concluindo disse:
tor .:1:) Departamento de é chegada a hora da re- Senhor Dou t o r Nelson

Educação, Diretor dos Se"- denção e da renovação, é Abreu, peen-Ihe que leve

viços de Extensão e Direto, PICCtSO que ninguém fique ao Governador Celso Ra-

do Departamento de Cul- de braços cruzados, pois a mos, a certeza de que a Se-

tura. nossa tarefa não é outra eretanu de Educação irá
entrar em novo ritmo de

trabalho, cuja finalidade c
colaborar com uma das

principais metas do seu go

vêmc, isto é, o ens_ino.
O ato de solenidade de

posse dos novos Diretores

contou além da presença
do representante do Gover

nador, de altas autortda

des e do corpo de runcíc
ná nos daquela Secreta-

ria. i

" E' cões por ano continua seu

do inteiramente macent-
vel.

Semana passada, o Oo-

vernador Celso Ramos re-

T riduo da Festa de passos
Terá inicio hoje. o triduo

da Festa do senhor dos

cebla em Palácio altas au-
com início às 19,30 horas.
sendo pregador o R. Frei
Ivo Stlva, OFM, e o ofician
te o R. Pe. Capelão da Ir

mandade do Senhor Jesus
dos Passos.

.

torldades federais. esta-
Passos, na igreja do Meni

no Deus.
duais e municIpais, para

o LnáUO será, assim. -_lOS

dias 27, 28 e 29 do corrente
um banquete em homena- o Dr. Juiz d" Direita do Rio do Sul, da' 2()11 Zona Eleitoral

entregando o diploma à Vereadora do P.S.D. dona Claudi_
nn Rodrigues, do município de Lontras, eS7JOI,a do nosso

prezado amigo sr. Cândido Salvador Rodriglle,�, ímsicrtan-;
te indusirinl naquela localidade. E.�tal)am nresetuos /10

ato os srs. �e(t�ldro Bertolli,. Osvaldo C�udi1lo dos Semlos,
Promotor Publico Dr. Frt11ICISCO Go!ardl -e muitas outras

pessoas que ilustra (t tóto

gem a duas personnüdades

POSSE DO PROVEDOR DA

I'RMANDADE DOS PASSOS

Em seguida o Secretário

fêz a apresentação oficial

dos l\{lvos Diretores aos

seus !\.IflClçmários.

da nossa marinha de guar-

ra: os atmtrantea Juran-

dir Muller Campos e Muri- Perante numerosa assis

tência de Mesár:jos e Ir

mãos, tomou posse domin.

go último no consistõrto

da Irmandade do Senhor

Jesus dos passos, do cargo
de Provedor, o sr. nes.

João MedeIros Filho. Loga
apôs Iido o compromisso.
vibrante salva de palmas
saudou o recem empos
sado Provedor �J. trmun-

dude. S.S. que se achava
licenciado desde algum
tempo, conforme explicou
aos presentes, não tornar-a

posse do cargo após as U1-

urnas eleições.
O retorno do Des. Medej

TOS às suas funções de
Provedor, causou geral CPP7
tentam.ento naquela vene

rever Irmandade.

VagaS
Direito

Preenchimento de
Faculdade de

lo Vasco do Vale e suvu. O

naprj'1'�::o vinha de deixar o

comando do V Distrito Na-

vai, passando o alto pOSGO

Xlde Fevereiro Tomará Posição Oficial Hoje
biela-Gerai Extraordinária vesübulur C3 e que pre
com o objetivo de fixar a tendem agora o preenchi
posição oficial do acadê- menta das trinta vagas
mico de dtrelto, frente a existentes na la série da

atual campanha encetada Faculdade de Direito.
por estudantes não apre- Esta asscmotéíu terá por
vedes nos recentes exames lacaio Salão Nobre da

a ser exercido pelo regun-
Convocado por dez pot

cento de associados, CO:1�

forme prevêem seus esta

tutos, o Centro Académico

XI de Fevereiro marcou

para hoje, às 20 horas. a

efetivação de uma Assem-

do. Na oportunidade foram

DOiN COilh! na Missão San Thiago
o Secretário da Fazenda "Povo catarinense acom-

de Santa Catarina, Dr. Eu- punha vivo ínterêsse Mis

gêniO Doín Vieira, em ca- são Vossêncla confiando
bograma enviado à Embal- êxito final entendimentos
xada do Brasil em W-:t- financeiros propjcíarão re�

shington, ao Ministro S:m cursos índispeneévet, re.xe

Thiago Dantas. expressou cução pro_gramas de.;er�
a confiança do povo cata� voivimentp económico nos-

tomados Os deis flagrantes

que Ilustram esta noticia.

Faculdade de Direito.

Seuetaria do Trabalho
Evita greve em Laguna

Contrato entre

preedimento
No último dia 18 foi as- Souza Santos, diretor ca�

sinado um contrato entre merclal da referida flrm<'"

o PLAMEG e a firma EIlI- representou a mesma. U

preendimento Ltda., vlsan- custo p;lra a execução di;s

do, leWlntamentos topográ- trabalhos é estimado glo�
ficas de díversas cidade.:; e balmente em Cr$
localidade de nosso Esta� 2.600.000,00 (dais milhões e

do. Os senhores Annes seiscentos mil cruZeirOs),
Gualberto e Ibrahim Felipe admitida uma variação pa-

ra mais ou menos vinte

Plameg e em·

DELTA LTDA
rinense na Mlssão Econo- sa terra Cordialmente, Eu
mica q'ue ora se desenvolve �énlo Doln Vieira. S2cretá�

Ao tomar conheclmeJ,to naquéle país. É o seguinr,e rio da Fazenda de Santa

�:t�u�o:m ��I����: o����:= _o_"_xbo_d_a_m_,_n,�a_g,_m_,_�_c_a_t"_"_na_'_·. _

n2il'(JS esLava preparàndo
mUVjl.icllto paredista, o

atua TItular da Pasta do

Trabalho, Dr. Roberto Tutli
Mattar, recem empossado
daquela Secretaria. deter
minou a ida àquela cidade
dos Assesmres Jonas Ra
mos Mart!ns. Diretor Sin
d!cal " Waldyr Prá Nettfl
Assessor Técnico, atim dt!:
como mediadores. desen
volverem trabalhos para
evitaI' a parede.
Tão logo cheg,ml.m a

L,lgunu, u'> dois funclont.·
rios entraram em contacto
com os membros da àlreto- nria do Sindicato e 'll:'etores �J::t:V�'l:aemcOl�ig���:, ���: �!
diversas gestões concilia- 1
ram Os interesses das par
tes. Tendo conseguido que

já nesta eegunda feira l

firma iniciasse o pHgamen�

to dos sal5.'·;os atrasado�.

evitando, a.�l:;im, fosse de�

flagrada a C'reve.
Na noite de segunda fei

ra, com a presença de qua
se a �.wll\cl�de dos associ:t

dos. realizou ·se uma as·

sembléja geral· do Sindicato
onde diversos oradol e" !ou�

"ar:lm o trab41ho desem�

penh'ldos por aqueles fun

cicnál'los e agradeceram o

pronto at!>ndlmentll P"I'
p:utf' rlo Sc�"etárlo Robe�
1.', H:'ttnr pror'urando as

S'm dar !ttalor ent:o.�amen
to entre a Secret�rla e os

trabalhadores :l evitandlJ
um colapso na "ldd da pa
ca.ta cidadc de !..nguna.

Parã. Paulo Lopes, Garopa
ba, São Ludgero, Santa

Rosa, Passo Redondo, Praia

Redonda, Tlmbê, Melelros,
CabeçudaS. Major, TljiPiõ
e Amónio Carlos.

A fisc,lilzação será feita

pela Comi�são de Energía
EJitric:l, como õrgão asses
sor do PLAMEG, não so
mente r!os serviços de cam

po, como também nos dê

escritõrio, de maneira :l

permitir uma real sôbre o

desenvolvimento dos mes-

Foi Reconhecida a Federacão
.

Nacioniil dos Radialistas
RIO, 26 (O ESTADO) _

Foi reconhecida a feder<içf,o
nacional dos radialista'>.
O ato, foi aMsinado pelo

ministro do trabaiho !Ir. AI
rino Afonso. A [ederaç<"�,,

tem duas metas iniciais. Lu
tal' peJa publicação do ü,,�

creto sõbre a propramaçáe
das emissoras de rádio" ,J,J

lei que ngulamcnta a p'o
flssâo de radialista.

'

Simão. respectivamente Se

cretário Ex.ecntlvo e Secre

tãrio sem Pasta, represen�
taram o PLAMEG: en

quanto o sr. Alencar de

cinco por cento.

São as seguint.es as loca
Udades Incluidas no .JlOn
trato:

Laguna, Gravatal, Treze
de Mala, Azambuja, GrãoPOSSES: Presidência Consultoria Jurídica e

Direção da Imprensa Oficial
---_----------MUNIClPIO: MASSARANDUBA - LOCALIDADE ALTO

GUAR.'\NI MIRIM - OUTRA DAS MIL

DE CORUPA UMA CARTA, DESSA CARTA ESTES
TóPICOS:

�O PTB, a UDN e o PRP aliaram-se por aqui. em

convenções, 1Jura formarel1� (I União Pomtlar Trabalhisl.a.
Que o PTB e a UDN se matrimoniem não ri de cspa1lo,..

tar 1nuito embora a ferrenha e illsultosa oposição d'l
ETERNA VIGlLANCIA ao Presidente João Coularl. lam
bem r:residente de honra do PTB catam.ense. Que sp

tmrnn, não é de estarrecer, embora a UDN trate (» PTB
(a pelegada do mar de lama, como ofende o governador
CarlOs Lacerda), par" efeitos teôricos, com um tl�.�prê::�
.de produzir até dor fisica. Que se aliem, porqlle estão '/(1

C7J01.1ção, da mesmo para compreender. Ja não foi dito
que o PTB parrl ser CARINHOSO TEM QUE APANHAR
COMO MULHER DE MALANDRO? Quem disse isso não
era do PSD.

O deputado Fernando Viegas, Integrante de uma

comissão de representantes ca�arlnenses ao Congrcs�
so das Municipalidades, em Curitiba, não disse se

gostou ou não gostou de ouvir do governador Nei

Braga algumas In�o:nlaçi'i�.'i �õbre a administra"ãn
udenista do governador Maga!hâes Pinto, de Minas
Gerais.

Por lá o funcionalismo não recebe hã cjnco r._lf·

ses! E por lá, prefeito qlj.e falar em cota munici>;tTl
nunca mais entra em Palácio!

.

Acredito que houvesse gostado, pois é lacerdis�3..
Do que sei que não gostou foi das referências, all-;)�

mente expl'essivas, do governador paranaense à �i·

tuação social, politica. 'economica e financeira de

Santa Catarin;l.
A saida, cohsta, o ilustre lideI' da oposição, dp�

consolado com o que ouvira, confesml\:
- Foi uma prnga eu vir ao Braga!

Mas o PRP?

NO último pleito, por causa dos desaguisados l1tl1nici ..

Ramos. dentro. do protocolo. pais, nem o PSD nem o PTB puderam dar suftciéncia
assinado. eleitor"l ti candidatura do vice:governador ao Senado.
Nosso flagrante foi to- E se o PRP começa no JÃ COMEÇA, nos munici1Jios.

mado ••a ocasião. vendo�se como ficara amanhã, como partido de situação, partiCipe
o secretário do Interior e do governo?

Perante o titular da Pas
ta do Interior e Justiça,
Dr. 'Mário Tavat'es da.
Cunha Melo, presentes ou�

tras autoridades, lideres do

PDC, correligionários e

tlvamente, o Dr. Fernando
Caldeira Bastos e o CeI.
Orion Platt.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


