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Várias inaugurações e assuntos KministratiYos: motivo da viagem

Seguiu às primeiras no- o Governador estarâ pre ..------------
_

rus de hoje para Blume- sente à .rolenidade de en-

nau, devendo ainda visitar cerramento do Curso de
Arro::eirll e Luiz Alves, o rroteseôres Rurais. As 18
Govenwdor Celso Ramos. horas, na 'sede �aa Associa ..

acul/lIJunhado de seus au.. ção Comercial ��e Blume ..

xiliarcs mais diretos. a nau, será "jeitata aaSinb.tuJ.
fim de preceder à i1luugu- Ta do contrato da conBtTu,:;
ração uc vúrius obras de (l(io da Estradn CUrUilia
real il/tvorláncirt c tratar nos-ltniai, trecho Ascurr�-
de us:;unlos admittf.strati- Blwnenau.
vos. junto às lw7mlaçõcs Pwa secta-teíra, às 10
da(fuela vusla região agri- homs, está ml/rcada lt

cola e indulitriltl, iwtllfjumç:ão lia CrI/pu t:.�-
O lJI'ogra1lla de viage/IL colar lle Arrozeira, devendo

1IIIIl"t(( l)al'a a�' 9.30 hora:> li o Governador e comitiva se

i7Utuyurw;âo ça Ponte L;tiz ícconumerem até atj1têlc
Álvcli, D(1)oili tio ãlmõço, nnnucímo, de mannã cedo,
çue deverá ser realizado a1JÓS pernoítor em Blum!;-
em Blumenau, terá lugar a nau. Após essa solenidade,
cerimunirl de inaltgurflçào dar-se-á o retorno a B!u-
do Grupo E'scolal' Garcia mena-i e, dai, novamente, a

Alto, à� 14,30. As 16 horas Flol'ianópolis.

ioverna

GUANABARA: Professores
Ameaçam Greve

RIO, 27 (DE) - O dire
tor do Departamentg Na
cional do 'I'rnbalho Sr. Lu
cia Gusmão Lobo, solicitou
aos representantes dos pro
reeeõre, e dos alunos de

cotégtos da G,uanabara,
seus comparecimento a

uma reunião marcada para

amanhã as 14 e 30 em seu

gabinete. Na ocasião apre
sentará as partes em hti

glD, proposta de aumento

salarial em termos conci

liatórios, capaz de evitar fi.

deflagração de gréve dos

proressõres marcado em

princípio para o início do

próximo mês de abril.

URSS
Navjo

Proteste:•
Soviétic.o atGcado

MOSCOU, 27 (OE) _ A União Soviética enviou um protesto aos EE,UU. pelo
ataque pirata a um navio

soviético, ocorrido no di.r
17 do corrente. num porto
de Cuba. O ataque ocorreu

quando o navio sovíéuec se

americana em Moscou, diz

que o govérno da União
Soviética, espera que 'os
EE.UU. tornam medidas de
cisivas

.

para evitar semc

lhanles atos de provoca-
encontrava no porto cuba- cão 11:) futuro. Acrescenta
no saione. Inimigos do que

Seria proposta a intervenção
Na GUANABARA

I eenaação do Congresso
Continental de Solidarie
dade á Cuba. O chefe d')

executivo cartóca . iria, fe
rir assim, preceitos 'constí
tucionajs que garantem o

livre direito de reunião e

manif.estação do pensa-

BRASíLIA, 27 (OE) _

Anuncia-se que u Ministro
du Justiça vai propor hoje
ao Presidente João Gou.
larb. " intervenção fed�ral
no Estado da Guanabam,
por nav-er o governado:,
Carlos Lacerda prOibido ?

regime de Cuba, que via

jnvam numa lancha 'Pro
cedente de alto mar apro
ximaram-se do navio e dis
pararam com metralhado
ras pesadas, A nota envia
da a embaixada nort�-mento,

Arte Mra8i1eira em' N�fI Y�8K

Inaugurou-se em NO'1a to Brasileiro do Café, e da
York, na Federação Amerl-

•

revista norte-americana
cana de Galerias de Arte, "Show". Na foto. tom:lda
uma exposição de arte bra- por ocasião da inaugura
sileira contemporânea. A ção, aparecem o' Cônsul
exposição contou com o Geral do Brasil, Sra, Dona

patrocínio do Consulado Vasconcellos, segunda à es

Geral do Brasil, do Institll- querda, ladeada pela pinto-
,

ra Art.!!mls Marques Fer

rana, pela Srta. Andrea
Vasconcelos de Oliveira,
"Rainha do Café", e pela
Sra. Gisela de Faria Castro,
sua irmã. O quadro da pa
rede'é de autoria de Can

dito Portinarl e se Instltula
. Mulher Chorando".

Papa dirigirá mensagem
a todo o mundo

Ao desembarcar esta ma
'hã no aeroporto de Bra
silia, o minjatro San Thia
go Dantas declarou que
foram satisratcna, as ne

gociacôes que manteve nos

Estau<.ls Unidos. Disse o dr.
camas que não se discu
tiu p-r.iziea, limitando-se
as nezocracões a um plano
puramente comerc.at. R'_-
velou que só não fOI':m1 ea-

ttsrettas as reivindicações
que uependiam de ponto
de lei. isto é. problema de
transferência de créditos
atual para o próximo ano

fiscal norte-americano. O
S,. Snn Thiago Dantas

·EX "PREMIER" VIRIA
PARA O URUGUAI

---- -------

MONTEVIDEU, 27 (OE)

::!����� q��I��::�o�OdO�e�� _ O ministro uruguaio das

Brasil foram aceitos, e que
re.ecões exteriores sr. Ale-

no

o apóio a atividades

desse tipo por parte 10s
EE.UU. é contrario ao

acõrdo existente entre os

gcvêmce dos EE.UU. e

União Soviética, a respeito
do ajuste da crise na re

gião das caraíbas.

JORN. IOSMAR SILVA
Vitima. hã mezes, de u:n

gravissi.:1O acidente auto

mObillstico', veio a falecer
anteontem, em Curitiba:
nosso ,estimado confrade
de imprensa e conterraneo.

jornalista Iosmar Silva, do

corpo redatorial do Diário
da Tarde, daquela Capital,
onde se destacava como

colunista, sob o pseudõni
mo de Lamartine·.
O inditoso colega inte

grava a Academia José de

Alencar, �entró que con

grega va!nl'es culturais em

Curitiba, era perito con

tador pe!a Faculdadé de

FloLlal�ópolis e exercia o

cargo de oficial de gabine
Lp. do Secretario de Viação
e Obl':lS Públicas do gover
no Nei Braga,
Consternados com o seu

prematuro desapanecimen
to, tradu:dmos à família
enlutada as expressões do

posso prOfundo pesar,

jandro de San Martin, dts
se hoje em Montevideu,
que até agotn não chegou
nenhum pedido de visto
para George Bldault. Se

gundo notícias anterior"
mente divulgadas na ca

pitul do Uruguai, o ex-pri
meiro ministro francês ora

em, Portugal. viria para J.

-.hm'éi'f� dô Sirt';'"' J1'��vftveI
mente para o Uruguai, atlm
de continuar sua campa
nha contra c presidente De
Gaulle.

Mensayem ainda
não chegou

BRASíLIA, 27 \OE) - A

Câmara Federal aguarda
para as próximas horas Il

chegada da mensagem pre
sidencial cont.endo o au

mento de vencimentos no

funcionalismo civil e mili

tar tia União. Por outra
lado. prosseguem os en

tendimentos ,entre Os lide

res partidários, visando a

refor:na constitucional ue

cessaria a tramitação do

projeto de lei de reforma

a<zraria, _elaborado pelo go-
verno.

Quase afündou o "Princesa Isabel"
RIO, 27 (OE) - Unid:l

des maritimas do corpO de
bombeiros e uma corveta
da mar;nha de guerra. es�

tão desenvolvendo esfor

ços no �entido de mantp.r
flutuando o navio "Prin
cesa Isabél", que estã fa
zendo agua junto ao cals
da ilha de Viann. Falando
ha poucos momentos o al
mirante João EduardCl Sec""

co, diretor daquéla supe
rintendencia, informou que
o "Princesa Isabél" estava
fazendo reparos na l1ha de

Viana. quando por uma

das atel'tur<.lS das mâgul
mis á agua começou a

inundar o transatlântico
que ja esta bastante ader

nado. A guarnição de m�t'

do Corpo de Bombeiros não
c_onseguiu extancar a inun

dação do moderno navio,
sendo então solicitado o

comprados pela comp3-
nhia Costeira na Europa"
St!ndo construido na Esp:l
nha. Foi Inco:porado a

frota mercante nacional

em fins do ano passado,
f
FORA DE PERIGO.

RIO - A Costeira infor

mou que jé. esta fora de

perigo O tnmsatlântir:o

."Pl'inceSil Isabel. que du

rante toda n noite esteve

ameaçado de afundar. AI·

gumas válvulas apr.esen
taram defeito, e o vapor,
recentemente adqUirido p<!
la empresa, começou a

adernar pCligosamente.
Técnicos e bombeiros tra

balhar,lm durante toda a

noite e ainda prel;tam as

slstêncla ao navio. Será
Instaurado rigorOSO inque
rito para 'apurar as causas

do ac�dente

JANGO NAO DEU COBERTURA
AOS 'NACIONALISTAS

guerra, que ja entrou em

ação enviando a corveta
·'Mellrim". Revelou o almi
rante Secco. que estão
sendo envidados todos os

esforços para' evitar que o

desastre assuma propor-
diplomát-lco., No dOJl1ingo ções maioreS. Não foi re
de P�scoa -O.Pã a:dam ,1 gistrado .9.!!!.llquer acidente

�:�ç�: ��}{���{�,��o [J;�: .

t
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SAN THIIGO NO BRASIL:
Quase todos os créditos solicitados

pelo BRASIL foram aceitos
a questão de pagamentos se textualmente o embai

BRASíLIA. �7 (OEl ._ do BrasU teve dUatação xador Islnooln Gordon: A

bastante prolongada. O em- ajuda norte-americana é o

balxador Lincoln Gordon e complemento do plano trte

o ex-presidente Kubitschek nar urasileíro, que estu

dhegaram á Brasíll;, no dado por nós nos Estados

\neSIl1O avião. Falando a Unidos foi consrdereco
Imprensa o diplomata nor- muito bom e destinado a

te-americano manifestou- super-ir as atuais etrtcur

se satrsrenc em retornar dades do Brasil. Neste mo

ao Brasjl, e atlrmou que as menta o mtmstro San

negociações se desenvolve- Thiago Dantas encarninhu
ram num tom de carnura- se pa.u a granja do torto,
'uagcm. não havendo difl- onde conferenciará com o

euldades insuperáveis. Dis- presidente Goulart
Ó,

RIO, 27 (OE) - O pu
sidente da Republica não
dcu cobertura ao desejo
da frente parlamentar na

cionalista, _ de enfrentar J.

proibição impost,l pelo go
vernador Carlos Lacerda
da realização na Guana
bar;) do Congresso Intel'nD
cionaI de solidariedade á

Cuba, qu.e em vista disso
• se instalou on-tem ·em

Niterõi. O governador Bng
ger Silveira justiflcandJ
!<Ua atitude, afirmou I!m

nota dlstrlbulda a iin�
pJ:ema. que... a c.onstltulção

'7"

-TAC:- GRU"E'IR0-G0-SUb7;,jj,WIl{]7-�

Ilum�nau
(urso de Nutrição para jovens

munidade local, uma vez

r.:ssas meninag que ou- que. qi.antu mets nutriu

servem atentamente seu vas são as refeições prepa
professor são estudantes radas por uma dona de ca

de um curso de natriçáo. sa, melhor é a saúde de
Tão Iara retornem as SU:lS sua" f.rrniltn e de sua na

casas, elas próprias pas- çâo.
sarão h ensinar, mostra-i- As ctetcs impróprias não
cfo-� n�'qtJ.aiS o! ãfl- -m1o um. p:66Jema apenaa
mentos nutritivos e como na Amértca Latina, mas em

prepará-Ius. todo o mundo, Dos três
Esse plano de instruir bilhôes que constituem a

donas de casa em matéria população mundial, mals
de nutrição está sendo exe- da metade esta faminta dc

cutado, hoje em dia, em proteínas, vitaminas e OU

milhares de lares da Amé- tros elementos nutritivos

rica Central e do Sul. Nos VI ais à boa saúde.
lugares em que 40�f da: po- Tendo em vista essa ro

puíuçtio acima de quinze me mundial, a Organlea
anos de idade não sabem cão Mundial da Saúde es·

ler nem escrever. é um colheu ''Fome, Doença de

melo ef-lclente de torn:l.l' Milhões" como tem;l a ser

conhecidas dietas melh:>- focalizado no Dia Mundia!
da Saúde,' a 7 de Abrll, 15°

Os eleitos do plano ul- aniver�árlo de fundaçào
tl'açaSSflrão, tambem, a co- da OMS,

Cresce o interesse por idiomas
Esfrangeiros nos E.U.A.

Intensifica-:. 3 cada vez mais' nu� E�tadol> Uni.dos o inte
, I'é$se pe_os idiomas estnongeiros. Na tato, aspecto) (le unta

sala de a/Lias do Instituto de Idiomas e Linguística da
U71iversidad3 de Georgetown, em WlIshingtoll, ondc, por
meio. de um sistema de irradiaçao de gravo:;çôes podem SCI'

ministradas aulaS a grande nu.mero de alUllOs simultu-
lIeame11te

(ONnNUA A TROCA DE
PRISiONEiROS CUBANOS

MIAMI. 27 (OE) - Um
__-----

avião da "pan American",

com canegamento de re

médios e alimentos para o

p,lgamento da liberdade
dos prisioneiros da invasão
da praia de Jlron, partiu

Demitiu-se o

GABiNETE
AMAN (Jordânia), :!1

!OE) - Demitiram-se ho·
hoje de Miami para Hav'l- j.e todos os membros do
110., Na ,vo!ta o aparelho Conse:ho de Ministros da
transportaro: para os Es

tados Unidos, 30 .m�ioná-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fmprêsa EdilciiiJ "O t5ilDO
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T.leton, 302<1 - Caixa Postal l:lll
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[Jt'U,lr
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(;trt"I'l("
00«1101'1' "lI'lllall!lu ('l. "111;111<1
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uao.

fi São ainda 0<.; ln unvísta.
de todas no.r.en- que v
comprazem na reallza�ão de
r cunt.es cu.turats. Os q.re
mais a" fundo procuruu d»
H"IlVQ;V,r as aptidões dr

que e dotado o ,>C1" n qnom
Deus concedeu os dOI) (h

Inteligência e do Lívre Ar

oro-to

Fui ontem as�hj ir a uma

renntao 110 C1U1Ji,C

ter honrosas rclaoôe
amísadc. ja lá estav.r - e

pude nos troe.ir Idfias, com')
se comprazem CTIl fazer es

pirítns e postttvístas. soli
citado sempre pelos grandes
(' séJ'lo� problemas da Hu

lll,,'nidadc, porque dos es

ph-itns também é fi reltgtão
da H,l'mmidaà('. por isso

Que, par-a servir n Humau;
cLlOir " não p.uu .iprovcítú
la ao sabor de tcndênrk,.s
('''''�i'it!r'ns,' .l\ .llur se consn
t.ucut os exphltns em erga-

que t aís civiliz.rçôes furam
empíricas de cunho prà-j-.
co. tecnoloaíco e udst rttas
a servir il vaidade de alguns
homens. embora rom hor
rendo sacrtürtc de

.

multi
dões de- escravos. Não sa
btarn os seus crer.tentes ne
nerulizur seus conncctmen
tos. Tirl]1llJll para tudo rc

ceua- LAAS que ninguém po
dia nnpnnemoruc 1'0UISill'

rjonunuvu-us um sacerdócio
de rÍLjli:.t Ol'[.!_:lnizõlcfio. que

SociaisAnlllnlo r.,'nan.--l' ri" .... I·'·�·": � "';1;1<
Mello - Pedro 1',1II1<J �1�ldll\iOl.

Colaoorad07U
Prof. Barreires F'llba _. UI'. l,lsvIlJ(l(J 11.,-,;_j_r;gu�"
Cabra! - Cid oonaaee - Dr. Akldl'� ao-eu

- Prof. Ot!1011 d'E(':l __ Major lloelor,so Ju
Ifnal ._ DI' \tl" 'III í.f'lle (Ia CO�tl! _ Lir. Ru
hens COl\to \;:,,):N Lan W - 7.ury Macha
do - Ln/aro Burrulnmeu - limar (;a, valho
__ Pl'uI. 1c':!lII() ���'l'ml.lld{) (;(' '\riluio Ll!!(J _

nununou S"'lIllldl 1\, :;:rj);:;., vru.o F'I!\vin
,.11"'1'1" rto Alllorim .- C, Jamu 1111a.
1I,i',,'''':.,·i!o I\"rü'oln _'- I\:Jl:ll\l"

(Jilbr r-to Nahas e Maul'y nor;:l'�.

REGiNA feslcjal! [�ade Nova - O (ll!,be Doze de

Agai!a Em Prepílfaliv9s Pari! a festa dll Páscoa
Num g"�u,s.. nal '-

papo n . Ame.tca» 8a:' .: l

Clw'ênc;[l Pa�nc· " III', ,\

dnb�l Ramos ,ta suv«.
Paul" i\; 1''''(; dt' A,mal'"

Ca;l].

do t'ustre ,('11-

genheíro Horta B:U·lJ�l";l.
PLATAO E AInSTóTELb:::i.
pruuen-a de Il�11a sertc. tcn

dO sicto auorttad» o. t�;n'(:
"A 1':1750 e 0'5 senürtos. ()�

parudcxcs da zcnon". de

�tn .. otv.do ertcrcntemcrn-:
c-mrc 01(';'a ar-Imrr C!

nlzaçócs sociais. de c-unhe
-

cntavn regras inflexiveis e

Iilnnt ropico ali cuttur.a. Ne dogm<1tH;ü.�. Os gregos. a-

gnndo Deus. o que é vérda- preendcridc-Ihes os prtnci-
de ê que o servem niuítu pios rundanu-ntats. msuüa-
melhor {lo que »rontentes ram-uics novo cunho If ln-

rU!/)It'Mmrantcs
/(t:pr\'�Plllhç,',e� A. 2, Lan, Uda

UI, IGl.S1 Rua SCIl'1l1IJf U,ln,;I� 4U ')'-' 1I!1<1:,:
I et 2<: :)H-�4
"j:i, I' ,II!!, - RU.l VItÓl'l� !iá7 "'!ll;'::-
'I"i :Hf:!141)
I', l' .<\.' .('(. PRUPAL f:\I.1 CL)., All\�r..r..,�
,,(;:01 .-)OLlI·('1 p
À'..-/,u· , '",I';'k,ndent{'� em 1".1(;& o� .in

II' ilj[l,� rio' "1:1''<\'0 C"t�l!!la

� ".,rlll(,I"" I1lec.,,;:r,te
rlJlllr:ltn dr llnrr," """

1'-11,1'; •• ('UI \'Igur
A,·.�:l� ... I t:flJ\ I\.'IlIJAL Cri:; 1111(11'"
\',<',J,," .-\\'lil_n", I;ri 10,I1U
" 1,'1,,,,,1(,-"(1(1 se re.'pM,.\(lOIIIS(1 1"'1,, "m,r'

1I" "",,1 '1I(l� "n,� (11 11(71), 1"�;'Jnrl""
n.....U1WW .'4::<cm:CS • W:" ,"�.'

FALECIMENTO

d,' vu: i lS sei tas o!mÓxias.
nlvuns d.srfpul JS de Comto.

que temes conhecido: Rcn
tI- n, Horta H,\ i):)�a. ,\'.'01

Garrel ou cujos nome�

a Hkól'Í ( r "Istra: Ben'j1-
mim ('.J}1,t,'rt2, Tcixéh'\

jI"11"' !\1i::,! Lemos. To

bias B:trrf'lo (;' tantos outro:;

Convf'-!'sn,' ('um Horta Ha'.·,

1)0;;" ,� 31llp!l:1l' 0 dl'culvele
n\)��o� eOll!) 'rillH'lltoS: ou

\'1-10 c]:l lrib'l11". C. realmen
1{' ""'·'l�1�1'''·110'nc., no 1'011-

teúdo grlW!'OSil do peu e�1);

,·lto. ("Jn�t:1ntcmentp volta

cio <Js problem�s so-

sótu-o-clcntiüco, meutante

crttérto de gonc-nlrxacêo a

{jl': somente o pensamento
ab,tr;l�o consegue atingir.
Da Grécia nos veia o 1110-

dela!1lé'r.to. !lOl'tallto. da {'i

Vi!!l:l.<:�,J. contc.11p.Jrán('a.
que '.-ai emp:;ihando tod'Js

o:; �cf:ritJ� e ('hami!lldO 1ó

da� :l.S ne.çÕe� ao engrand,
cimento inteledual e monl

da e"incide, (Jae t!',,�ã ;i Hu

m::midade. mal 2Tõ.do a<:; :l.n:1

renr';;� l�oll'::'nclitô!ia� do

presente. a Pf\:t. do Trabnlho
fecundo. Magnifica, a C011-

ferellc:i'l do Dr. I-lJrkt Blll

bo�a e allõuuenLe inst.rmi-

Enwmnto w'ua"dJ\·:J._ J

h'1. :-''1 confe:tnrja. na ;1-

'·en:d.l 13 de maio. fui' 1.

ABI faí'.et lima ni.p!::ia .\·i
J õ; , 'l. '- ;\{1'-(·'. o m:l'

is pr['·ti�io'o homem .de
imprc!').sa que tcmo, no B"il

si! e em seguida andei a I"]'

]:or pêrto UI'las obr;1s de 'Ir

tI' llJ E:bli'Jté.:.l Nae.joll:ll e

no !duceu de Belas Arle�, pc
la� q'l:1ÍS a gente eo�tuma

pISfU'. (Jua"e todo� os cli:ls

ndif",'pnteillenle c que. en

tl'e":;:nto. �"â1 obras prim,l"
d,\ 111\l11nn". l\

prim(':�'a obras
me Chl'1,lllClI1 a atenr:3.o,
a entr;td� e�qut'l'd::t de qlW'11
s:::be 8. I'U::! pa:':1 t BN" foi

a grande figut':l de llllllhC'1'
J;lOdelada ('.H b:·Ol1zr. quP

1'''1; e :'!1ra a INTELIGE<"
('11\. P_ '"obc,·ta ·'jlPll:l"i lJJ,�
um u:"nt8 ele va c flllí�õ
I':a· qu� lm(-'�;:1t 111< nte nn

traz à men:ó:'ja a célebrc
�" E"'.� !lI' Qm'!

:1 nndez C!'1l:1

o m,l:1to dh

f,,-n::J ;-\1 f:Ill�'1�'J" _. o flue

aelmii·;t em exlrrmu o vL,:
tanto é a quc

o ""nl1',r Antón»

p,.,. '!on� ,

s,{' r
, �. .

dp Ilh/'H 'J

�C'lI :lUii" ,.�:,,, o,

3 _ Dn vi'

p:::lr? B1'"dlia ,:1"" v:li
F"lf',"ll rntem n') HOFP'ital de Cálidod' o

ri '1'., Schimitz, residente' :10 cidade de J(]guaru�:::t
O (';o·_ji1t1o deix:J vvo. a Sr'l, Schmitz e filhos

/, f:.. mOlio anlutodn. nossO� 1 nticlos p:>"Hml-'S

qu(> 'eeE": er"er-te
C8. rr?h Pl'j"CC

a Rõ,J:o C:k:rnbn � 1V, no

{·rc�ê �.:s m.:__�ir", o cor.t(,j

f:lha d" (':1-

d'.-\v:ln If, Com') pro!c'!Ó!1lrl1'.ls ::In

estud,) d:l riv!:lzaç:io grCrl':l.

que se propõe faz!;)' e'11 viÍ_

ri:ls eO;lferên1'Í:is, versou e

le. ontrm. o tem2 relativ,J

aos moldes das eiviliz:tcõc,;

c:;!jp�ia. sl�me: iana. assíria,

Ama/rio S. Thiafj<)

Fôrça e lLlZ de Crescil'ma S/A
EDITAL DE CONVOU.("O

)1"1. ,."(" IJ' \I

(_.:o, um 'Y'l\[l (I, j .. vr!íl

r:dy' ,'fl1'�\ 11'1 1"', 1 d,'

14 an"".
-Ih. SM4DRO

!

MASCARENHAS
,',r bl'll \Im grU:Ji c:

(:t. I('n"am rll,'1�'�t'�let6:�.�",,�:a:um:;'�:J:' :':
'l','va"e< N,·\'C'.

1� ú !Jte,� n'.e fie'Ull cOIH'icndos o� SrllhJ1'?$ l\."iOll;;
.
l�l ll('sta S.:.ded.ld", a co!ü;Jarecel'cm ti. .\s.sem'J!eia Ger�j 5 - OU"ln 1"""""" ",

S:!nta C;t ,jn::t n' b�'lc' 01'

G .. "!' n n '·m d, C, !'lH', ',:l-
1Ll P:::l!'t,· quanê." " c' :1. -

h S:ld" SiqU(';"ll ap,.�,'.'n

tu,ã D"\-}U',.nk' d" S·' !"

Cr:1URGI.t\O DZNTISTA
Ex-E"t'<e:inrÍ"l cI.") H·J;fl'

tal t:�,\':1l cm CI1U!'-I!ia e C',,
nk:l. dp bilra, \-f"d(J'nisslm'l
con��,];ól'ii) futura'na --

Cac!"l:·n cufár:c<l A!tn "f}-

tac;o;'1 ,

Rll1 Rri"a:Jeir Pil":l Par-s.
n. 13 Tel.�fon(': 3552
CH.r\CARA DO ESPAN}l_.\

Anteriores a g:'ega e a 1'0-

mõlna. como ant,,!':ores t:un

bem lhes silo as civilizações
cl1ine7. t c hindu. ainda vi

gCl1k� c mais ou menos

adstri!��s no<, I'CUS pendores

11Ii}n1.I'iQs.

l'J hJr.::;. III . :::e ,.'ti:'I!. a 1im de dciillL.an,u�·
IJf(' a s,-�u nte Ordem do Db :

.1/ Lit:.t:.1, e�.. lli,(', djieu'.süo ,e :lprQ,\'ad,o dJ l'e'ató:':o
(.,1 D::Jtc.:-l). 01](\!lr-O p,crnl. dt';"onnra(,'âo da c::;n

la Lu(', .� (' i' .1'[\;1::;, Inn'(','( ti') CJn'('lh;J Fise li '

C'.J('I.J!l.I:LJ_ q'.:(' (.1.'�O;lljl,dlll im () oa:,'ncQ g2"ü.
.. t� u[(_h l',J; 31 de c!cI.\'1.11):·'1 dr ID62

IJ) i.:lej,;::.u d,j j)j;""'.ri" c dll� ll;cmhl'l� d1 ('onselh',
Fi,c,; o 1'':iC!'tit'jlJ rlc \:.".':1. �;}i1ClHi;1 fi J\';�"l,!-

9 _ S··'·i a�Ü1.!1Lntú .

I"'ada '< inr.ugl�rarào .:. '

n",'" reSlaul'an'� ,\" R '1,,1

:i: "lI.

Cl1!Uprin1l'ntam
E\'a'dn ;-'1" ;m'n'

"

"j�" l�r(:,
.

�jV' '.���.i�:ri':l' <\�'.'
r:-- li T�",!<I" ISón'a�

c"nl�("'u i n;ll' ,m" ir3.1"

,. ',-

10 _ Di3 vint<· e «11:'

ll1q;" "1\I:."S EJe9;:!llte g,1):

gú",' n'" ,alõ('� ,I" C:':_'·

j),,:?� d,' :\gô�to. D�ze '

<'l' no,.,a -,"el<"; :"

ci,·,I·d,· "-,;"{'f!ilfl;"l,I'," J

:l:,·iZ };I:lCITTF. ISi\Rno.,

Caixa Economica Federal
De Santa Catarinil

SECRETARIA GERAI
EDITAL

14 Tan'b�m ",ti

cn,pln"n' 111:",['"01,, 0.1"\

!11".1" I",óx;m". " ""Ilho, r.

dCl'bal n��a r"!l) a

11(.'J1<· Lat.l·l·dn.

lJ I.:a
Ci 01111 < ". '1"\ (e i1<'(,:·'''�.�'' ."",':;1

CI'il'iúJl111 22 elc ele 1!Jt33.

Fmllcilico GII/)ml Can.:iani.

Dil'c\o:'-GCl'CllLe

nh

p8Jticipl'.,·ão d:1 f('St3 f,l�'

cni. c'1I1 p"ó] ,li). c"n,t"I";J.·'

,Ia Il'lva .·cde ,,',';al elo V'

t"'i'.nn ciube D"r.� de ,\-

modo t5;1 J)"rfeito um te('i
elo d2 finL%ima c!andu

dI' Din·iv, d",
ele Santa Cl

t'H'll'. fj,.,.iI, n", "alá·' d"

Cln))(-' D,?,,' ,)<o A"'ôst" :,

V'!lJc·ll,o.<I:t sCil'é"

uns le<lpt'n8.� ao

ves repuxamcntos. Pl'Ópl'!')S
28-3-53

do me "mo tecido, quando u
15 N '\lI'''ldn Pa]'� 't

D!n'cà" d::< SOTELCA
no��" E ta',o "s�nh,
J"ã" E:t:D'd" 'fnri!z.

em col)rir supt>rfi
;IS d:J corpo 11'1-

n'\ano. Sr) I"csmo um gênio
p'1de a')ter tão belo rcsu:

tadol

Cllll1\lnico a fJlIpm interessar po�m que. n C�ixa En(\_
n0m:('a Fedrnr.l dr- Santa C:,ta!·ina. está publh'ilm!:'l ,,:"
tal no D:ft,:'io on�i'1l do Estado para venda de "1aIl'!'iõlis
u.-a:1os .ctil'ndp-; do edifieio La Por:a. sito a Pr:.c:\ 15 rir

Nevem!)·:J. ne,�ta Capital
Ou:ra, 'nror r.arc,{'s �erão prestadas pt']õl Serrdf'r'1

Ger�l da C :xa Eeonóm:ra Fedeml de Sant', Cat3.!':n·' ,

rU.1 C:lnse!helro ::<.f:.fra, 60,62, no horário das 10 à); 1.'! �

d l4 hs 17 ho�·as. (''(('eto aos sábad8s e domin!ws,
FI rLUlI··pJ:i�. 26 C!{' março de 1963.

ARY SILVA.
Sec)'f'tá:io Geral SU1Jst.

29/3'r,3

1.1 t-�, "Samif1Fá Bn'

dr, F"ul B3Uc: Filho, '·P.

l' .tJ.rla� d" ui-qu<' 1'-"1'.1

g"U!)" d� I'Imig:"

Soc;edade 'T01ml'oléll'ica de
(imivaí - som f.A

ASSH-\BLi IA GERAL OROINÁRIA

A (\l<lgant�
T'I'''Z'' N',b,,·ga da <>e;'·.]a r,.,

d ... Blum:1 u. f'dquil':u na 16 Aniv"rsal'l" h"i�.
p·�"ap.:" (' b ,n'ta _-�nh ri;.

Do bdo oposto ergue-se a

está'.ué'. de hO-.11em, que re

prese,Ha o ESTUDO. Sobr,l
('ando. ou antes. teildo na

mão direita umas [ólhõls e"

pars::;�. <:-;11 atitude de pro-

���d�á n�edi�:i�ãO�e�!!���le�'�
qU0m mergulha completa
men:e o espírito no esfÓl'ru
p"I.I·;1 bem compreender o

que está lendo: tambem c;

ma obra pI'ima de estatm\-
Capital ':lo ria

'ch'-
G 'ii', lAn't(l.12 !','<'eedent� d" Ri" "

ru<�l J ,-é Albõ'l"() ISi"

·A':Ir�H. !'!a n'·1.'· ,�(' :>ablol, .ia a 'I. AI:'a" nl'·.!1

F.�' m:lio P,Ó):�:i::::n_,':::'__�':__t<.'_::,)_A_;J_'_u_,_m_._u_"p_a_'._,-__.'_,_'_',_,,_,_,_,,_,,_\t_"Ç_O'_'_
Ac 'Iltt. n I

- COI'IYOCAÇÃO _

SãO'ç,:-nvid·1do" os SI'S, ociGnisto5 dl'�t;'1 Scc;ed�
�� para se reunin'", em :lssembleia geral bl'dlr6�ja '

rcaliz::H;;e o:,. \ 6 hs do dia 25 de- abril c� 1963 em

�II:J sede sec'õ,1 fJ,'l 'Clpivorí dL' Baixo, munieíp'i,; de
Tuborã;:l poro deliberarcm "óbre a scgu'lnte

nhéel:l1ento de todos !11CIl

dr \I cxperlir O prcsen�e edi

taI. que será "fixado no ln

�ar d:! costll111e r publica10
I�D. frnll':J. d,\ lc! Dnd:J c

Edil3lJl'PJ,I) .... '" fHnCITO DA Sr.:
GUND', VAn.\ CIVEL DE·S
TA C,�i'lTAL

EDIT.�.L DZ LETLAO (,u;>al lll�is der e o n'aior
1. T"_'e Gf�reeer, cio bem n

l.r,ixo descrito. penhorndo à
HELIO FRANCELINO D:\
SlLV}\. nos autos de Ação
E::l'(!u�;';a. processo n. 3.'56,
que .ilc move CELIO OLi-

ORDEM DO DIA o DOUTOR CLOViS
AYRES GAMA. Juiz de Di
l'eito da 2�\. Val'R CiV('1 de�
b ComarcJ. de FICJ1'innápr,
lis, Eita(\o de S:lnta Cata
i iua. na forma da lei.
P'AZ SABFR f'.'1S (lue o pr,,
:;en1e Pro;,:!! dn !t'il'-I') virem
ou dele ronh"�'iml'nto t iV,?
['e111 que n:J di;} 2S ele mar"')

próximo. à� 14 horas, o t:'Ol'

teiro do� auditórios dri�e
Juizo. trará 3 público ])1'1:
!!50 .._te \'('nda e 1(':lão a

CASA.DA OU SOLTEIRAo) Apl'esent:lção, dicuS'ião ,e deliberaçõo $ôbl'<!
o Relotririo do Direl'ona. Bol,mço Geral ellc0i·
rodo ('111 31 de D('zcll1bro de 1962 Parecer co

ümsElho Fiscnl I: d,-s dema;" oto� 'da Diretorio
relcti'vrs ;)() exercício de 1962.
b) Ele·cão dcs nlé!mbl'OS do Cé.'nselho Fiscal ('

C,_'n�ult:vo e fix:Jçãn dos " us honorário"
c) Fixoçõo des honorários da Dire�nrio
d) Assunto/de intc!·es'. social

Poucos Ilassos distanrt',
convida-nos o Museu (.lr�
Belas l\_,'tfls a lima rápid,,,'
v:�ta.éle olhos sóbt'e os pri
mores de arte que 01'l1amell

tar a'j ml;',l1OS o v('�tiblllo
da entr"da

F�·tado d" Santa C::tl::lrin:l.
::tos sei, dias do ele mnl'

r') d') 'no dt' ll:Jveeen-

tos e s(>s!ienta c três. Ecl.
rAl'ls.l NEUSA ROVERE. Es
('I'CV�l1t(' Jur:llllentada o

iub�el't'\·o, I <1�.1 CLOVIS
AYRES GAMA, Juil ele D;-

VEIR', DA VEIGA'

USE'Um [,p"rêlho de IJndl�-
1:,";;0 p�rman�ntr
"Mar:rni" n, 372.788. (em
bC�1 estado. rom 110 volts

'A di:'eita. o profeta Jod
ap:e!:ienta-nos o texto. em

latl!n. de um dos !Seus ve:'
si"ulos' à e"quNda, Dl'OCI'
ele do me.-;mo !nodo Hnba-

REGULADOR GESTEIRAr 1.500 Watts de proprjedR- r lo. (' lU[(')'C CO'11 o ori::>i·
ée elo ,:,}:eculor Sr. Hélio n,,!.

.

Tubarão, 20 clt' março de 1963. Fran'-'elino da Silva" Neu,., RõvPr( E<(.'rev",n'e
JU1'allÕentadE l)'l", I que Ch\,.g'le :lO c:>-

(o) EngO José ConiSa Hi..ilse - P!'es1d:mte
(�) En(1° p�>u)o Sontes Mello -- Dir. lndl1str;ol
(o) Jaime Só - Dir. ComerCIaI

(':1(', ,)Urro' dos gra)1d('� pro

f';'�;:�"
•..
�l��l:' �����.�.to-"dl� t:-�.u.. ,

. ,,--"�.,,",;:��'. /7�/."(A
" no;

'li "qU'�·�':'i�;,�J� '�''If; ; ·�5 �,"- b'�l1ffiu hall elo fi VllÓl'I,l .�lili;�.�---=::/,,, ,rõ'fl A I
de ,'3f1.::lOtl'flda. E'll1 marmo- � A1.i1J
re. c.'i!'-Icf']ad:--. c nos apr'"-
sente um de po\wa ""'rl .

0I.7A.LDO M6LO
Iimjwm, Por eles�u mo IOSMAR LUZ DA SILVA - A infausl'o notíclo

('{,pia do CElFEI- do �eu fa1ecimcl-Io dia 26 do ccrrente em CUl'ltiba.
Disper�as todo n onde residia reavivou em nós, uma velha amizade

ve�tibulo. al'li.�ti- elll ,--,Dltato c::m os lide" jormll'isticas nesta CapilGL

���i,d;;I,�e�:t�v0[l):������:" I��� nêsteT��)�r����O�nt���'�gn�e n�x���r��e dac:����w d��ii� �.
sn'las do rr;u�(,'(1. quando o j t t' 'd d o

-

f'
-

b
r2:óo:ir, ):05 solkjtou a aten- dO" �;·l�lOl;·:od€.,�:� h:m��s ��:\��h� el��m��e °u��
çã::J: já em. a hora da con- p�J::;vra dz desculpa e de carinho para eneobrir
ferenci:l e 1'''''3 lã no� rj;- l'l'ros do próximo
rigimos. E,o(imodc por i�so e por outras virtudes ql'\.� "'-

O Cl\Jh(' Po�iti\'ist:t fi{'a
xornavam ;;é'U coração.

no 12'� rmdar do edifício nO
Mudando Se p'i!'a a Paronó, desde lógo ref'O-

13 da avenIda 13 de lllai�.
trC'cou suas ct;vidodes jornali�tlcas, cheganda iõl n:-

Como se vê. oS' positivistas riglr cem prnfic:€·llcio o jornal também chamado
não tem medo do nO J3 "Dióric da Tc\'cs" cnde trabalhou até que o doença
Nada êles temem. de fatn. q",. o m:I1�lv:l a ::tfastou de seu \rabolho que era 3

]J:Ji;; qur, ge' alment.r 110- razão de ��l' de �l1a �xJstência: o
'

mens p�·;llJO�. vili'cm com :t Agora descGnçeu de tô&::s O" e selou cOm

sua c,ll1�rknch tranquila e o j,imbre da morte mat�rial un�iJ .

x 'te �.'io util, pro-
quem nâo deve. não teme. curando mais 01,0 viver a '1:rdadeiro vida para on-

Homa lhes seja feita. de foi chamado
Quando dei entrada 113. Nêste registro simples vai a minha l:ioudade rO"

pequena sala de confel'cn- gando a Jesus, o tenho sob suo prateção, '

'Cias, aindn havia: poucoS' a� Aqtri m�m, palovras!"de consÔlo qu�. dlr'!
EM ti>istentes, mas o engenheiro 00 meU velho cmi�._O Jooo Mar'ia Ferreira da.j" Silvo. >�

.

.

....� lri"Horta"tBarbosa, com quem seu pai. ql;le lhe. t,Ínna gran.de afétq,.� estima b�m'\:"RºUX,��_.jS �eljl!Oc �"":vel}tura _

� i-ntJ:eoo
•
comO' a .tôdo' sua fa. iHa. -LL..�_!1'I__ �� r'

29/3/63

-BAfJJRIHSociedade Termoe!étrica de

Capivarí - SOmCA
as 3 e 8 h0r:ts

6s 7 1/2 - 9 1/2 horo.�IlJllócio L, Tmso
Pino ,otllicC'l'

José Luiz Jimenez
PACTO COM A MORTE

Mi.choel Cal 11m
Evy NorlU!ld

Joan Evans

ASSEMBLl�IA (_;ERAl EXTRAORDINARIA

- CON"QCAÇAO -

(Macár·io)
- Censuro' "'� 14 [ln:J:" -

ASES DO TRAPE'ZIO
São ccnvid:1dcs (IS SI'S. ccicnistas desta Scciedo

dE' para 'Se reunYn::m cm asscrnbiéia gerar extrbordi
nória o reclizal' se âs 900 ho1'o:-: do dia 27 de obrõj
de 1963, ,zm �ua séd:: s"ciol em Cop;vari de Baixe
município de Tub:não para dclib€�'orern sôbrc a s,�

gu nte

-- EostmanColol' �

":1', olln
os ,) �, 8 hora.;

- - Cellsur:J: <l.é 14 ,Ino,- -.-

às 8 har::l�Ehelll Zirl'bcli�t Jr

A.ngil D,ckin�{ln
·M:chael Collon

Jon Evans - .. m

EastmonColor
.

ORDEM DO DIA

ESCÂNDALOS OCULTOS
a) Autorizaçõo paro ccntrr<lclmento do:: f!n;,I:t-
ciarn.e-ntos ('nl cnlid'Jdc" lV1n"o,hs n:;:c:cnais '"

internacionais
b) Autoriloç,:" r'" r�,·o;'·I·J·",õ1 n •.,. h n-t:'c:'�

e pe'lhoreS r,"\"c '11'� eh:; b.115 d1 SO<::Gdadc às'
('11t' drçés .-, I !Kicd I'�,<,

c) A;.;�unt::5 d·' init.'rvssc soei'-II.

ASES DO TRAPtZIO

c,,,. \l,lI'lrv
às 8 h'

(lHE RAJI:William Holde·1
Nancy Kwon

�.
Tllb;lrão, 20 c]Q mar.ço de 1963. às 8 horas

� MUNDO DE. SUZIE WOI\IG(o) EngO José Corria Hülse - Pr.es1de,nte
(o) EngO PiI,.do Santos Mello - Dir. lndustrid
(a) Jaime Sá - Dir Comel't:.íal

•flj. _ .

'

Jo&cllTO

Tecnicolor �
Cen4a. até 18 Q�08

.

19/3/63
. 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE lABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO, ESPORTES

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Oficial ii. Prepri.tlalle Indulrial
'ler/u;tro de marcas, pare"tes la Invenção, nomes 00

,"".uefa!s, títulos de estabelBClmentD, msiçnias, frases d.6

propaganda e m,.,rca..� de e:rP'lrfaçiio
Rua Tenente Silveira, 29 - (O andar -

SALA 8 - IALTi)5 DA CASA NAIR - FLORIANO'.
POUS _ CAI"A POSTAL 97 - FONE 3912

Sociedade Carbonífera Próspera S/A
EDITAL DE CONVOCArÃO

nu dia 25-3-e3

EXPEDIENTE
)·ccd'ido,.; os s-autnt

Ftderação Atlética (iÚUt!t$!íSC
RE60LUÇOES _ 're uo- Nví Scncini " M""ucy (1,._

CONS J:LHO TECNICO DE
TENIS DE: MESA Z 'l-

cio�: oficio »." 67/63
Clube Doze de Ag('s!o. Oi r

curn- n.v :1/63 dn C.B.B
notn "firi,,) n." 12 13, li
15/63 ac C.B.B.

'

notn '<l

eial n." 03/63 da Lica AH�

t.ca N''''l� cate. tn-u.

n-ua ol'irial n. 11:63 .tn

C,B,V,

ATOS DA PRESIDENrd.
_ Nom-vo- para a� fUlW.'l'3

P�I:. pt e ente ficam convidaClos os senhores acíon.s- d"
t,�-; d "'a socteccee a cornpurccercm a assembléia gp!',tl j'. S�tn.t:i.rio _ 311,.
ord.nánn a rca'tzar-se no dia 22 d� abril de"1963. às � Serafim' ,ia Luz
hn. a . n ecoe soct.n. a üm de deliberarem sôore a se.

ORDEM DO DIA

a t leitura. ex .•me, dtseussâo e aprovação do rotatono

da d.rctorta. balanço gcr.d. demonstracâo da ccu

ta lucro" c, perdas, parecer do conselho fiscal c

que acompnnham o bal.mco gcr,d
em 31 de dezembrO de 11)62;

])1 e:ejção do ron�elho fiscal para o exercício de 11)63;
dn cllretoria e dos membros do con�

selho
di ,Il,'l'atifil'nção aos diretores c empregados;
"'I Oltll\)S as�tlntos de int0rC3se ela Sociedade.

('rkiúma. 22 de ll1:1rço de 1963

Eng .. 'lârio Balsini

D!l'etol' 'i"ecnico

r1�REUNTAÇÃO CU AGENTE
Lvem de r..:.sponsabilidade, formado Contador,

cam E.�crltór;o mon . .r.do no centro Cómercicl de S:;n
tcs c/lddone prCCU1'O 0gencior ou repreS"entc.r
qu:'lqu::r firmo Fábri(.:a uu Indústria /la ôdode (h
S,Jnlc:; e Adj:.lc6ncias. Entrar em cOntacto por cart·:!
com o sr. Alonso. Ruo Dr. Maneei Tourinha, 123 --

S,�NTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

1.0 T"",'u,�'""
. 1c Jv-u- Ll-bo«

ATOS DA DlRETORIA -

Elcg"I' :os mombi-cs 'In TJ9

JUIZ}".::) EFETIVOS
Aldo Jnã" Ntll1l:', WD.ldel!\'� 1"

l''' J",�é Cnl']son. Delcil' T.

28-3-63

da Silv.·'t'a, Fl'unci,eo Egl''-''
Amant", Mal'c" AUl'djo

Kl'kgel', Julio r"znrino, ':3

R"sa � C, li" M,·l1l1. JtIll.C�

Supknl>'" A:!�l;n" /I.�.,

nipo> C""d",..,. Ag-,'u PilU'O

S"uza l' Luiz Carl"s Gaió' 1 "�o

Audi�'>I' Enn;,' Luz

CONSELTIO TIWNICO DE

nASQUETEBOL - Ca', s

Albe>-to Brugnolll, Hamilt., 1

C"nc('-ição e Nl'wton Vle:r�

CONSELHO TECNICO ;)i,<:

VOLEIBOL - Aimury La'l
c Anlóni·, Alves

CONSELHO TECNrCO ri;�
DE ATLETISflTO - 13,1\',

Sinrl1cato dos Trabalhadores em Empresa� Comer
ciais de MinérlDs e Combustiveis M:nerlll5 dt! J. (.

EDITAL

Em cumprimento :10 disposto no art. 6" das Instruções baixadas !leia Port,l)'ia Mi�
nistcrial nO 14.6 de 13-10-57, r�eo do conhe cimento dos inteI"C���ldos u I'elru;li() dl)�
(':mdic!alas con.,tantes da chapn úni('u. registmda no pnL.O legal para concorrc,'
a� clclcões que se�:-.o real!zadas neste Sindicato no dia J de Abril de 1.963. ja a�

nunciaào t:!1I ejl:a! alHeriol".

PARA DIRETORIA

Júlio Cez.lI' de Moraes OonZilg a - C_\rteira Pr�issional
Luiz Jonq_uim Gonzaga Slm;ltl - Célrtcira Profissional
Darci Manoel Gonca!v('� - Carteira Profissional
!l>hrio l\nrlrianl - Carteira Profission:ll
Carlos Ceza' dt' Souza - C.1r!eim Profjssional
.Toll0 M: ncel P"rf'il'a CJ.rtelra ProfissionrJ
Norberto Lie�scnbcl"g ;- Carteira I"rof!sslonal

P_'1.RA SUPI"ENTEf3 DA DInETORIA
,

'--�l!
- Carteira Profissional
C:J.rtelra Profissional
C'lrtelra Profissional

- C;lltelra Profissional
- C.lrtelra Profissional
- C.t'·lcira ProfisSional'
- Carlelra Profissionai

Maneei Martinho ele SOU;.:fl
Andrinl) JOsé Paulo
valéria Lul� ela Crtl�
Cantcnor Pcreim
Jdio R"111iro da Silva
Poli('al'po Buzana
Essuero Ublmt.ln Monteiro

PARA O CONSELHO FISCAL

Curto Walter Scc1ba('!1
Virgilio ,':!audlno
Olivio Jq30 do� Santos

- Carteira Profiss!ol1'l.!
-- Carteira Profissional
- C:uteirn Profissional

P.-'\.R.-'\ SUPLF.NTES 00 CONSELHO FISCAL

Virgílio Junkcs
Dan'in'" Martins
L:\crcio Mélo

- C,'l'telra Profissional
- r:ollteira Profissional

_- C:tl"lpira Profission.ij

I"'.RA REPRESENTANTES NO CONSELHO DA FEDERACAU

A:1tônio Scola - C:l'-"'�!ra Pl"(lf'�sional
Q;:-Jj F."nandes C_;npim Profissional
Asilbcrt,l AUl'ino dos passu\ C u·teira Profissional

�"ARA SUPLENTES DF. P.EPRF.SF.NTANTES NO
1.'1

CONSELHO DA FEDERAGAO

Carteira P-"-Of-;,�sio�n"a;W
Carteira Profissional

Brnulino João Vieira
Julio C('zar dI' M�)raes CiOIl'

za.!Ta
Atilio Unh2H's - Carteira Profissionai

Fka aberto o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimenlo de lmJ>ur,nação contl"l'l
qualqu(']' dos eandldatos

'na 52.153

Fror an 110 �6 ne Março !:l .'!1I'r.l"

. Jullo ceza�r�;i���es {10n�aiP
,�f"

nO 53.146
nO 2700'1
110 9.201
nO 15.261
nO -H.03J
nU 77.!l11
nO 67.D02

11° 94.400
nO 48,0;'1
nO 44.277
nO 75.4')1}
nO 66.SR7
nO 31.169
nO 94.811)

nO 74.4.')R
n<) 64 .. 226
nO 53.122

nU 55.305
nU 85.977
nO 12.729

nO 60.410
nO 7.033
nO 43.029

nO 68.348
nO 5�.14G

• ,ao

Hzaaoe pelo tO!'lwio I'._: .,,,

Pa"sos, no dia 16 e 2:1"
c"lTcntll ,'ntre n __ "qui"
8,0. '7 <1(' Setembro ') X

Clube Un.versuá-.» 2

SD. C'ue") 1 X CI�·,

Urrivcrs i {l,io 2

S.D. CI'UZ";'> 1 x CI;1i)
Clube u x O X Cl I, C

n'ze 2
2.0 M "'a" a

Naza

d« c-ncnt. para a ren ''\

cão d,' t"'n,';" rmc-«

C·,mp·j;)_t R':'�,al J,: -

111, h I' ,j, 19.:�O h ea

TABELA
.crut» Dez de A,!;" •

CUbe t Nove

S,E. 7 -te Setembr-o
bv Un'V"l',<itárin
S.F. C u:!'-;t" x Vcn"

<lo 2.° jogo X Irq'l'

3."1 a tabela pl'
ra o Cc;-np"'n"ôu R�gj ',' 'I
Jllvenil

13. R>d._da dia 30'� �

a" 14 hOl"a� r
C!ub .. D"zl', de A,!;".,(> "

Clul)e :'>s N')I',

S.E. 7 3" &tembro x Clu
be Universitário
2a. Rociada dia 1�-1·':>3

à,; 19,30 horas

Clube do� Nove X S,E. 7

de S,teml:;,o
S.E. C'-U7drn X Clube [I".

ze de

3!1.
â'" 14 hOl'a;;

_ dia 6-4 f'3

Clube D"ze <1e Ago�t� X N,,�

S.E. 7 de s�'t{'mbro
,

Clul)e Univ�rsitá";,)
S.E. Cruzei"o

.

4a. Ro<l"da - dia' 9-5·1;3
à" 19 30 hOl'a�

Clube do" N�vc x CLt,,�
Universitál'io

S.E. Cruzeiro x S.E. 7 (;"

Setembro

5a. R,,,lada dia 13-4-63

58
107
107
58
107
se
58

às 14 hora;;
Club'! .Ios Nove s: S.B.

Cruzeiro

Clube Univer�itáriQ X

Clube Doze de Agosto.
A Tabela. do 2,0 turno se;-'!.

organizada de acõrdo .!ofi

a classificação dos ClUl:!PIl
no t.o turno. As partidaS Se

rão rea!izadas em melhor du
3 suts. Cada Clube devení.
apre�enta,.-se uniforml'l<�'lo
C" :?côl1o com a� exigêneias
1"3'ai�. bem ('omo COIn um'l

bola em condiçÕe�. Em ca<,o

pc lllal Tlmpo a tabela :'1' ',1;

"
107
107
107
1n7
58
58

l"�cuada, Saá exigida

4.0 Abrir inscriçÕe.' [l,n
_

c:u-tâ.o de identidade du,
t1êtas fornecidos pela F,'\"'.

107
58
107

58
107
58

107
"

58

PRO'-';:IMA RODADA

O earru.eonaw de prof; 'LO

nats da cidad.' que teve 'U.�

tcr('ri'--I I «ta-ta ecmplecann
mi t "dnming<>, ten

«equencia na Lll-d ... de ;,!�

b.-,'" C·'Jl1 " confronto P.H'."

R.'m ." " São Paulo enquan
t, qu,' no dcmíngo Atleti 'o

e Guslani, comnlemont a

)'à" a r",la,ln.

TORNEIO I'CARO PASS0.3

o Tu' de' v(\l�ibol ,��"

11, 111 11�1 o cx_pre�id�'1_c
, F\C,

'

'/C «equêncíu na

a. (i �

n .tc

tt',cu d
da dupi

á rt

ntem com a et v

rnnts uma l'"l�.

O cnu» Urnv ','�

u ao sete ,I".

?,set '1.1

II '" ctub ... ,

N' e v nccu d" rnanv.ca
, rue nu Cruz':'u

Limões p"r 2

'O AINDA t.rvue

Mlli�,) "mbnli\ font"s (ir,

TsmandC\"ê )"'v('la"scm u

havi.' filmado :.'''�:1

�:�':Ll/n�'�t�."1�\;I�)'1l10�IU��f("'�_
m.. • !.I�, qu,' i--; "> não V'"n

!{'('<'II. O' ex-atacante ",'

Avai " �" Atlético, inte"�s"l

grimi" nlvi"ub"o CU.l·;

,li. <'nte c"nvl'rsarám �om

l'
, l' 'em. nada. du

p' itiv<> f;' u eon'tata"".

LALAO NÃO APARECLU

o ' ·tr<'ma rsqu(mla Ll ,J

qtl<' e'!:1lJa ,"n,lo cobiçld<}
p>'\" /{v. i F, C. ainda n��
ntu"u 11 �It' ('anlJHlO.�.l��.

clubc
('Olllpl"'missos '!J

C "'I�H'h da ,>h-
d" <> r"nhecjdu � di�cij)ll,,'l
nta('anto não compa1"'L""

Sabinha de 15 ano� ap"!�:;.�,

TREINOU. MARTINELLI

o oito' merttnetin«. que

representará o Brasil nos

TV 'Jog,!< panamcneanos ,'<J

São PaUlO. esteve trernan

do na manhã de segunda
frir" realizando um "1"':
xâo" na -éra olimpicq, da
baia sul. E�lson e 'Vahl, e�

uv-eem ll"esentes rceervcn
do assim deflnitÍ\rnme�te a,

questões iIi;,ct'i7.;.s· já reve-,

lacas no público que havlfu:l
arastaac 0° .."is rem"dor�1,

REAL MADRID QUER
GARRINCHA

ut.r» p 2-

Babedor dos eccntectmv-i
Los que envolvem o Botar,�
go e ca-ancne, noticilL_.''''
em todas "s partes �.J MU'l
,I" que o Real Madrid v,Ji

entrar em contaCto rom "";

mentores hctafoguenscs 1''1-

ra consegub- o passe de
Gv-rmcha.

MAIS l'M BRASILEIRO
EM �'CO

O c"n1,0 avante Maz�l·.l,
cumpeão mundial lido B:'::...�
sil atualmente servindo a"

futebol �t�liano <.levara SJ

hansfl'l'ir <lo Mi!an pal'.:t, o

Juventus no final degta tm,
porada. Db'etores dOI! d"h
clubes acertam detnlhes �r:_
"8 esta. tra.Bsação f:lb1,l10C;8-,

FORAM VER PEJ:,E'
ACABARAM VENDO
O FLUMINENSE

Os astronúut:lS "ussos qllc
se encontrlllll em São- Pauio
e"tivel'a!U na noite de sal'"),'
do no Paca.embú ondu fO-:"Jl
ver o fabuloso PELE'. r,,
d?via. fiCul'am um tanl�
d0cupcionados com a. alj�, .. -
ção do "rei" que naq'le'e
jõgo perdeu a C9rÕa. O�
l'u��os chegaram a apl:.lur1!l'
(> Fllll11jnen�w.

Ur!IYf.n·d:;.�e de Sanla (alarma
DIVISA0 DE MATERIAL

EDITAL H.o 6/63
Proposto para o dia 8 de abril d� 1963

Concorrênclo Público n.o 6/63 - 20/3/63 à
8/4/63, paro construçõo de um pl'édic sito à ":yo Dr.
Fen'eira Limo n.o 26, de propriedade do Faculdade de
Medicino. da Universidade de Santo Catarina, nesta
Capital.

De ordem superior comunico aos interessad�
que se acha aberto Concorrência Público pcn:o cons�
truçóo de um (J) prédio, � dois (2) ondâres, com ó
rea .de 668,00 meh'os quodrod09.

Divisão de Material, em 20 de Março de 1963.
J

Jo'OO Forlkomp - DiMoI
I

V f N D f-S f
'-"t 1-('('. ,(' uma casa, récem constru;.4a locallz4d�

p óximo ao jardim da TrIndade, com Iivint. três Ilg&:-.
toe com armarios embutidos banbeiros. COZinha e de.
mais dept'ndellclas, ár.ea de serviço coberta. garasem
qulnt.ll. Tratar no Edifício Banco de Desenvolljmento d.
Estado. 5° s.ndar, conj. 511 ou pelos telefones 2198 e 2681
110 Ikrúl'lo de I) às 12 e 14 às 18 horas.

3-'h-413,

nJ.ORIA 40 Rf;l\-[') Martinelli pela Tesponsabl�
C.-\'IARINESSE }idadu ue' defender o no,'!C

esporttvc do Bra�11 ne 11'·

ItEDATtR
P�DRO P�LO MACHADO

'OI-AlPUDOIIIi JSrECIAIS
MAURY �OIlGfS E GILJiERTO NAHAS

COU.1CIü1lORN
�OR.Glõ,,c;HEREM - GILJiERTO PAIVA
� RUI, LOBO - MilTON F, A'VILA
ORllDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

o vigoroso player foi sondado por men
tores do clube presidido pelo sr. Nicolino
T_edo, lendo I!OlWIIrdado com a proposta
'que lhe foi feita, estando tão .õmente á espe
l8 do término de sou compromisso com o

alvinegro para ingressor na "Leão da Ilha",

o RcrnQ Oatartnense '�'";"

novamente de part.hen�
Anteriontlllit .. , a C.B r.,

at'-avé� seu Ccnsernc 'I'e ��

nico, de�igll1Lra para "e? "'

�"ntat o Brasil no Sul Anv

i-ican» r�aJjz3d() "1)1 Uu�n,·�
i\h'"s duas guarnições .te

SanL� cctotna, c glc>)':,,'"
oito do MariiUdJi c o "d'\S

com" do Cachueira de Jo'

ville.

;Sentimo�n..,., orgu.lh�w�
M.1rtinelli, por "a�erm"
que a CBD já começa a

p�1"(Jer aquela simpatia cst
da que r.un+a por carioCI'
c paulistas, 'e volta obrig:,
tc-ramenrc suas vistas 9a·.1
outros Estad()s da Pederaçao,
dalltlú�Ul'.·s P""ada 1'�SI'OIlF':

bilidade.
E o rcml bra�ilcil"o, o r',_

A, deslgnaçôns, foram en- mo cata"inf'll'(', que foi �"ln

tão fcitai com int<Jira j'.1- pre a m'1.:o,' glnria do O!-iP,'�

tiçu, peJo qu� u(! bom. p'li" te ,Iii' S, nta Ca�arina r."

quu de nút.áye1 fizeram ll"':- Brasil estará b"m "ClJ""
S"�' ,remlld�res mr GUpIl.r---Ir·entalb PQl' uma equipe (eC

bllra por ocag:ão do Brl '- nicamente capa;,:, di c'p!l�
ldro de �mo. , nada, hOn1ogen<Ja, que tr.,i-

E a conduto de nossos l'e- na com 8"Siduida_de, mar_

prosent8nte� na. Argentill�. cando t"mpo� formidá7,�b
(oj ótima, foi mesmo .Ia, com e"perançal< vivas ,I:
melhores I>e levarmos ",n cnl1;;eguirmos em São Pau''''

cooLa (1� vários trOpe'}'5, um tilulo glorios'" Para t'l,,��

porque p�ssa.ram n,,"�r,s

gUal'niçõe8.
Po�teriormente, a CBi)

mareq,U riata� para <'limi�
na.lÓrias em 1)0$;;<1 lE�tli,h,
par:. sabcr� .•e qUal o re�

presentanlc do B"asil n ,s

Jogos Pa.n AmerIcanos, J'��

fCl'e;nte ali oito gigante.
Diga�Se de passagem q\le

ta' eliminatória, for' nl�i�
uma imposlçãQ dos gaúcnils
quo nqui viel"am e n�.:Ia
cOllBl.Iguil'8.m., poig na '1,H

dade o glorioso oito martl

nalino, de tantas glória�,
evidenciou-se mais 011'.1.

voz, marcando notável tr":.l
f� nas duas elimlnatoria'.
E hJ'lnrosamente eonql.l',

tou "ola vez primeira 1:)'\':l

noS�o E<tlltl�, o dll'dto ne

�"pre�{'ntDL' nosso pais, ro,;

Jogo" Pan Americanos com

petição maravilhosa' cue

�erá realiZada este áno i;:"l

São Paulo.
8entjmo�no� honraê ·s

s,0 eSporte.
Pelo qUI! se sabe d(' P"�:

tivo, n'in exi.<tcm cri';es,
nem intHna� l1<'m externr.�
no Mnrlinclli: Os posslV",I"
d�scntenljimentos que !lein
pre $ul'gem no esporte fora.":!.

supe"ados pelo!'! pról1no8 rp�

madorel\ c, pela Dlret ...rla,

que trabalhando em eo.Q1un
to para g'lol'ia de nosso '''

mo, não sairam nem vent!i ..

dos nem vencedQres; sai,'oln
mai,s amigog, mais estrit-.t·
mente ligados, mais ciellt.�,.
de responKabilidadu que s<t.�

grandes, �PÔ8 as convers;a
ÇÔE'll em eetilo de grande a·

mi"ade,

O que ,se'alardequ �

grande e�cala, não existiu
na realidade. porque dirlgen
tes e remador� colocaram
acima de qUalquer OUt......

interêsse o bom nome ,lo

Bra$il, q�e será bem ro::>n_

�entado por nns�o Martl
nclJi.

Derrolado Em Jijucas o Iplranga,
de Saco dos Limões

TUUCAS - roo Co'·r�.�

p<mdente Manuel dos Ar �

I..'

IntereslilJ,nte partid.a, d ...

futebol lo! d'sPutada n�

ta.Tde de d9JP.1�, !letRa cj�

dade, egtre as aguerrddS
equipes do TUIAD� X

IPIRANG40 da CapitaL
O prélio reyestfu-se de ,O

$adqp boQ1'-, um fut�bO)I

corrld9, em que ambas as

eq_WPIlIJ fie em'p1"'eWi,m a

fundo no sept.i4Q de brJ,Ild>u
0<). público preaente com um
bom futebol.
O TIRADENTES Q1l9 dia

a dIa vem melhorando o seu

padrão técnico, mQstro\l
m:liol" categori�. s!-"'brepuiag
do a.�s!m sr.u mlvcrsario, pe-
1:1 [!nnt.ngom <le quatro ten •

to,;; a um.

Apesa.l· de denotado. o IPI.
RANGA mostrou que cstá
em franca asce M HBs,bd;?
"ulndo bOn8 valores. Iut(>u
até o final da partida, vo.·
10rizandQ ainda. mais a. vi
tôr!a do TIRADENTES.

O� lentos (oram 8.s6tna�
lados por Oilfredo 2, Jetel' (!

DinhQ. para o TIRAt'ENTES
Para. ° IPIRANGA, marc·�u
Manéea.
As equipes formaram ��.

Clubes para o Campeona(,
Regional de Adulto,S) �en(!·)
quu o prazo s.crâ atê o Jil
2 de abril do cOlTentc.

Este prazo �,'rú illl.!l;"l"
rogávei serAo que o cJ\lJ�
que não deI' cntrad .. em .�:u,

inscrição a.té e�ta data iJ.i<'
tel' ádireito de f"rma al�<l:�
ma de pariicipar do refen(�',
Campeonato.
CONSELHO TE'CNIGO

DE ATLETISMO - D�db� �-_

�aa :·�.::�z�:;�<I�oabr�;.l�:�= Dra. IARA ODILA NOCEII ÁMMON
peonato Feminin� tmtl'r ('lu CIRURGIÃO _ DE"TIStAbes na ('Í(�a<l� dp Blu'll"- At.ende sras e crianças

'

nau. Método psicológico moderno - especializadoFJ, ..d:mópolis' 25 de ú/[ por ri n�s _ ALTA ROTAÇiO
co d,' 1'163

'

!\pli('''(l("1&, t6r:jco do fl.(JClr
Ody ,;':11'1"11"., /'IlorMI� �.I..

1tJo.-c,s 12 e 9.051.5. à.s T� horas
pgElf:ftDPJ,N'l't \ �V� SJo ·Jprgit n,o-,,$jJ

,i#: . .�
,

..::. '

':A" ,�, ,

.. � '----'---''-' /."

sim:
'1'IRAQENTES - Adilao!l,

Milton. Calo, EIol e Mlrinho;
Dinho Il Lola; Suca. Jet."lr,
GUfredo e NIno (Aldlnhol
IPIRANGA - Molhado:

Edeo, Américo e Ireno; OPt.
zl eVado; Mego, Ailton. PJ_
tola, Manéca ti F�.
-Nos asPira.nt..,s .....v.,::4�h '

IJ,irnnga P(l.···d\)�.��
zéro.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tem sido, por tnl motivo.
constante as manHestações
de aprêço recebidas pelo ti
tular da Pasta da Fazenda,
que atendendo à deterrnl

nação no Governador Gel-

so Ramos. não mediu es

forços no sentido' de uma

solução que atendesse às
nsptracões de todos.

Repn.sentando substan
ciosa parcela dos recu: sos

zenda não se disciplinOU a

matéria, adotando provi
dências que há muito se

faziam necessárias, como

velo ao encontro dos dese

jos de nossas comunas.

menau,

pensamento que deve ser o

de todos os Prefeitos, diz:
"O rececíment-, normal
das referidas cotas possibi
lita e garante a execução
dos planos administrativos.
nesta época anttívamente.

o pal;o"
mente das cotas vem con

tribuir para que as prereí
turns possam executar um

plano de trabalho. mais

harmo;lÍoso, dai a sattsra-

traçada. no que se refere
ao pagamento das cotas do

artigo 20, as chamadas co

tas de tôrno Os rnuníct

pios. a Secretaria da Fa-

pelos reduzidos recursos de
que dispõem as Prefeitu
ras para a execução dos

serviços, obras e encargos
indispensáveis ao progres
so dos municípios."

Doin víerm.
Acentuando a importân

cia da determinação da
Fazenda, o Prefeito de Blu-

Na Assembléia Legislativa
waldemar Salles solicita presença do DNOS
Assume o Deputado Urbano ,Bertoldi do P O C

tulaçóea ao presidente' João de correias, prcsseguímen- díd, êste do Paraná, para diram esforços para que DANTAS

Goulart requerido pelo ii- to da construção de eero- apresentação de emenda nossa representação uvesse

der petebista Evilasio Caon, portos. aprovaçào da lei de constitucional visando no- o êxito que obteve", termt

pela iniciativa corajosa e Isenção de serviço militar a va disciplina no pagamen- nando per agradecer a

patriótica do Chefe do Go- filho de lavrador. rejeição to das quotas do artigo 15, maneira com que a repru

vêrno enviando ao Con- Ilminar de qualquer tenta- parágrafos 4° e 5°. sel1taç�'o cutartnense foi

gresso o ante-projeto da Uva de reversão do IIllI>Os- O sr. Rodrigo Lobu dos- recebida pelos deputados
reforma agrária, que Iíber- to ter!'ltorl�1 do Es�a(\1) ou tacou li. atuação do:; depu- parunuenses. Governador

tará o homem rural da União, e aprovação da 1'1'0-
.

tados Waldemar Salles e Ney Braga.
miséria a que foi submeti- poeícâo dos deputados P"PI- walter Gomes, prefeito Cy-
do por cecento, de expio- lo Macadni e Wilson Chc- 1'0 Gevaerd "que não mc- APOIO A SAN TIAGO

ração. Identico despacho
foi passada à bancada cu

tarlnense nas duas casas e

aos líderes de bancadas do

congresso. requerendo apóio
à medida.

I iJ� EST-AD'O.

,. O MAts AltllGO DIUIO 11& UltTA CAT1JUMA •no SU j'Iortanópotle, (Quinta-Fel",), 28 de Março de 1963

O Governador Ney Braga ao

Deputado Mário Tavares
o Deputudn Mario Tava

res d a Cunha Mello. Secre
tário do Interior e Justiça,
recebeu do Governador Ney
Braga o seguinte telegra-

Na sessão de 26 do cor

rente, o deputatlo Walde

mar sanes requereu des

pacho telegráfico da case

ao Departamento Nacional
de Obras e Saneamento,

o sr. Fernando Viegas
realçou a missão do sr. San

Tiago Dantas nos Estados,
congratulando-se com o

presidente João Ocuíart, ovisando a colaboração da

quele órgão em Tubarão e

no Oaptvari, a-fim-de so

lucfunar o problema das
enchentes daquela região,
que tantos prejuízos e ma ..

les vem causando à popu
lação do sul do Estado. Da
tribuna. o partumentar pes
sedísta comentou a situa

ção de calamidade por que
vem passando o grande
numero de pessoas atin

gidas pelo periodico fla

gelo que assola o municfpic
que representa na Assem

bléia.

ministro da Fazenda e Bs- .

�a:;�T���o�BEL A. SAN-t
TOS COM GOVERNADOR

"Agradeço a comunica
ção de sua posse na Secre
taria do Interior e Justiça,

I rormutanoo ao prezado
amigo c correligionários' os

O Governador Celso au-

No�Palàcio� da Agronomica:
Reunião Administrativa

mos recebeu, a ::5 do cor

rente, o deputado Abel
Avila dos Sautos e comitl- melhores votos de felicida

des no exercício da Im por
tante Áunção pública. Cor
diais saudações. NEY BRA-

va de Luiz Alves composta
do sr. VlIIbaldo Bylard,
presidente po PSD, vere-r

dor Acorro Guedes, e 0S

srs. Cassiano Miranda, Sll-
ná".

va e José Egidio Weber.
_

Foram tratados assuntos

relativos à reforma do gru

po escolar, criação uo

Põsto de Saúde de Luiz Al

ves, e cooperação do Esta
do na rodovia Luiz Alves
Belchíer.

PAULO PREIS� NACIONA

LISMO E PARLAMENTO
GA. Governador do Para-

O deputado Paulo Preis

discorreu sôbre a fundação
do parlamentar na atua
lidade brasileira, expen
dendo uma definição sõbre

nacionalismo, remontando

à época de Lauro Müller,

quando o grande brasilei

ro definira com sobrance
ria e patriotismo que quem
nasce no Brasil é brasilei
ro ou traidor. Fixou a po
sícêo do imigrante, seus

descendentes e sua partici
pação e integração no pro
cesso de desenvolvimento
do país. Aludiu à concep
ção do nacionalismo da
atualidade que pode e deve

ser absorvido como posição,
porém sem os processos
dos grupos de pressão.

LEI ANTI-TRUST REGULAMENTAUO
BRASíLIA, 27 (OE) - A foi prestada pelo s�. Evan

regulamentaoân da lei an- dro Lins e Silva, chefe da

ti-trust, está em fase de Caso Civil da Presidência
conclusão. A informação da República.

ASSUME O PEDEC:';:STA'
URBANO BERTOLLH

No lugar cc dr. Mario
Tavares da Cunha Mello,
assumiu o primeiro su

plente do PDC, sr. Urbano

Bertoldi. que na sessão de

26 dêste prestou o jura
mento de praxe. O novo

parlamentar é natural de

Timbó, fazendo curso se

cundãrto em Lavrtnhas,
terminando o �lâsslco e

Faculdade de FilOSOfia em

Lorena. Estado de São Pau
lo. Lecionou em Minas Ge
rais, em Ponte Nova e Ita
berito ate 1949, quando re

tornou a santa Catartnu.

quando fundou o Glnási,J

Ruy Barbosa em Tlmbó,
em 1950, havendo sido co

laborador e fundador do
Ginásio Santa Catarina.
em São Francisco do Sul.

Formado em direito em

1955 pela Facundude de DI

reito de Santa Catarina,
advogado .e leciona no GI

násio Ruy Barbosa e Giná
sio Indaial, representando
na Assembléia Legislativa,
além de 'rtmbó, os municí

pios de Rio do Cedro, Ro
deio. Benedito Novo e Jn
dalal.

BRASÍLIA, 27 (OE) -

Ao deixar O Palácio do
Planalto após o seu despa
cho com o presidente da

República, o ministro da

Educação e Cultura decla-

Importante reunião
nncou-se ontem pela ma

nhã, no Pulácíc da Agro
nômica, entre o Governa

dor Celso Ramos. seu Se

cretariado, Diretores de

Autarquias e Diretores. de

Departamentos autono

mos. Na ocasião, foram

discutidos diversos

tos de real Interêsse à ad

ministração estadual. al

guns de ordem interna en

tre as Secretarias e outros

visando a complementa
ção de medidas governa
mentais, recentemente esta
belecidas. Tratou-se, tam

bém. da execução orça
mentária do presente exer-

ciclo e da suplementação
de verbas para o Pôrto de
São Francisco do Sul.
Vemos acima um aspecto

do encontro administrati
vo, do qual resultaram de

cisões de relevante Impor
tância para o nosso Esta
do.

rou á imprensa que den
tro de mais ulgun.s dias, j a
estará em condições de
anunciar a solução do pro
blema de aproveitamento
dos excelentes aprovados

CONGRESSO NACIONAL

DOS MUNICIPIOS

O representante do PTB

joinvilense. deputado Ro

drigo Lobo,
.

fez um retros

pecto minucioso da atua

ção dos parlamentares ca

tarinenses no 6° Congresso

Naci�nal =, MuniCípj�S,
rerertndo-se a; cenmcme

de Instalação, desenvolvi
mento dos trabalhos, elei

ção do sr. Osmar Cunha

para presidente da ABM c

Os propósitos do municipa
lista barriga-verde em lu

tar pela criação do Banco
Nacional de Desenvolvi
mento dos Municípios. Ci

tou as teses dos congres
sistas catarínensee, reivin

dicando a instalação de

nos exames de ingresso. às
escolas superiores. Disse
mais 'O Sr. Theotonio Mon
teiro de Barros, que já. fo
ram tomadas todas as pro
vídêncies, e que dentro de
poucos dias o Ministério da
Educação fará. () recencea
mente dos excedentes e das
possibilidades das suas ma
triculas. Concluída a ccré
ta desses dados, o Presj
dente da República com
certeza ordenará a solução
do case em que está viva
mente empenhado, acen
tuou o ministro da educa
ção. A propósito encontra
se em Brasília, numerosa

comissão de estudantes mi

neiros, aguardando a solu
ção prometida pelo pre�i
denté Goulart.

As tclcas. futricas e turras políticas, às vezes so

fridas e ásperas, nunca me afastaram da velha e ex

celente amizade do Prof. Telmo Ribeiro.
Mesmo estando um no lado opôsto e outro no

ooostotaao. sempre trocamos idéias, educada e damo
crancnmente.

E ror ele, ontem, quem me fez as perguntas:
- "Sel que você ouviu o discurso do Herbert Levy,

ao encerramento da convenção da UDN cetannensc.
Lembra-se da anedota que contou? Como interpretá
la? A que propósito foi Incluída num discurso de aná
lise do partido. das suas influências na: politica na

cional e do significado de algumas das cundiduturus
que sustentou? Alem diSSO, anedota contada em cltn�
cio levantamento da candidatura Lacerda, . à presl
dência da República!"

De fato, ez cuento herberttno merece uma inter

pretação. agora fácil de ser dada, porque já está na

rua a divergência entre o deputado paulista, presi
dente do partido, e o governador gUilnabarino, can
didato em cij,mpanha.

A anedota conta que um caboclo do interior de
São Paulo possuia uma pequena vasilha. de louça, C�l

forma de vaso dc pouca altura, lfalorlzada uo mâxhno

por estar autenticamente marcada com as armas do

Império. __

A notícia da existênci� dessa preciosidade, de logo
espalhada, levou dczenat; de-caçadores de antiguida
des à casa do cabloco. E.a a cêna se rcpe(;1a sem/):'e.
O vlslt,mLe .entrava. era muito berh recebido, via a CI

tada vaslllHi em cima de um móvel rustlco na sala,
puxuva conversa sobre o tempo, us plantaçõcs. etc.
Acontecia. enlão, <jue um gaLinho comum, sem raçu e

sem brazões, l)le/)el� e 1JrolclâJiu, como diria o nos�;u

Olhou d'Eçu, entl'ast;e na saiu. Ai o caboclo tomava

da vasIJila Imperial. punha-lh.e leite dentro e dava·o
ao gaLinho. E.ssa operação, preparada psicológjea
mente pUI'a Os vlsllantes, na sua maioria judeus COl1l0

o dcputado Levy, det;pertava logo a proposta:
_ Qu.CI' vender esse belissimo gatinho de raça?
_ Da de negociá!
_ Quanto quer por êle?
_ Quarquê um conto e quinhentO!!!
_ Feito! O gato é meu! Está aqui o dinheiro!
Ai o comprador entrava com o jogo:
_ Vou levar o bichinho! E para dar leite a ele.

levarei também êsse prato velho. Dá de levar, não ê?
_ Não dá, não! Vendi só o gato!
_ Mas, então, me venda também o pratinho!
_ Esse não vendo!
_ Mas por que?
_ Não vê que êsse é o nosso único prato de vende

gotinha ..

xx xx xx

A anedota, contada em rlba do levantamento da

candidatura Lacerda leva à conclusã'O, que o Irónica,
sarcástico e esperto Levy deixou à Inteligência dos

convencionais:
O GOVERNADOR LACERDA É "O PRATO. DE

VENDER GATINHO" DA UDN ..

",.--.---)_
( J?" : ;::::t:, ,;� ,

'·jY �--"

c o o E C - Comissão de
Desenvolvimenl'o da Capital

"PASSEIO EM VOLTA DA dura do Brasil. uma vez que a Ilha do Campeehe, de pro
ILHA DE SANTA CATARI- reune excelentes condições príedade da Sociedade de

NA" não só como cidade �studan Caça e Pesca "'Couto de Ma
Dornlécio Soares til, bem como lugar primor- galhâes", encantador retl

�l) dial para se fazer turismo. 1'0 dos seus associados. 'l'e
Imaginemos percorremos mos as Ilhas, do Xavier,

Segundo me consta, o pia a praia do Carnpeçhe de das Aranhas, do Badejo,
no de desenvolvlmenl.o da ponta a ponta em rodovia Mata Fome. e Ilha dos Mo
Capital. prevê uma rodovia pavimentada atingindo as leques do Norte. Ai então
pavimcntada em volta da praias do Retiro, Gruvatâ chegamos a praia dos In
nossa Jll1a. Não podera Im- Galhela. Barra da. Lagôa. glêses. e freguesia dos In
ver coIsa mais extruordinã.- penetramos na Pral� Gran- glê:.:es do Rio Vermelho.
ria e llIaravllhosa a realj<la- c!e e deleitarmos com a ma- Continuamos subIndo, pus
ção de�e grandioso cmp!'c- l'avilhosa praia �� Spnti- sumos pela praia do }<'errcl
endimcnto, que coloe:!!';! nho de aguas de um verde r?, estamos utlngindo o ex

l"lori'ol1upoJls realmcnl,(' 110 claro encantador, de praia trcmo norte da nossa Ilha
seu devido lugar, descobrin ext.ensa. e ondas intensas, pas�ando pelas pontas do
do-lhe os seus v.el'dad' aos cuja limpidez permite se VI! Boto e do Papa onde encou
encanto d,a cidau.<: de e�p.lcn as areias nos lugares mais tramas �mllLlé:n o mOITa do
dor Turístico ofcreccnd_[)-o� profundos. Papa, para chcgarmos em
aos que nos 'vlsllam. Tor- D�ixamos para trá� em Lagolnha e Ponta das Ca-
l'Iard:{)ra assim a gi�pILt1 do nosso percurso, pcqu.enas nas com 'a sua bela praia e

S'lnf.a Ca�arina' a cldadt· V- Ilhas que circundam a de tradicional Igrejinha. Esta
niversltaria mais encanta- Santa Catarina. entre elas mos agora. em Santa Cruz
_____________

'
__ ..._ qll PUIJ�a das Canils. por

J K. iria pé!rll a presidência da ONU ��!:n:,:�n�ü;�o at�:���::d�
rá o al.to cargo a um la- praia de Canasvlcira, com

y.'ASHINGTON. ·27 (OE) tino-americano. Certos cír- sua grande emcadn que a
- De acórdo com o sistema cuias das Nações Unidas, torna preferida cios Florla
que vem sendo observado cogitam indicar o nome nÓPolitanos, que constroem

para" ,presldencia da. Q3- do ex�presidente Juscelino belas r�sidéncias protegidas

NOTICIAS DA PREFEITURA
. �:�����a :����:aa�:�g�� �q:b:I�Ch�!po�:�lte o���;�. :�d��as;�;o:���u�r�l�e�;�

VEREADOR WALDEMAP. ra1'-se em Setembro, cabe- de ponta a ponta. Chega-
VIEI;RA .

NO EXERCíCIO mos em Jurerê. extensa

DE PREFEITO DOACA-O DE UNIDADES PiRA praia I[ue é uma continu.l-

Faoe • licença con"dida, I-� çao de Canmiel<a. que "

�:�fe�!m�;:al�:n�:C�la:: A ESCR'ITA BRAILLE �:ti��!:t:.r a�t: ::aiau:
as'sum!u a direção do Ex�-

Abordado sôbre o assun-
Forte.

cutivo o Presidente da Câ- A Campanha Nacional de to, o Dr. Luiz Carlos Nu- Em Jurerê, se dâ anda-
mara, Vereador Waldem3.r Educação de Cegos, do Mi- ues D'Angelo, responsável menta a construção de uiU
Vieira. nistério da Educação e pelo programa doe reabili- graude Hotel em três blo

Cultura. doou ao Depar- tação r:ue vem sendo de- cos e um Restaurante já
tamento Regional de Snn- senvolvido pelo SESI RE- concluiria pela Imobillarla
ta Catarina do Serviço So- GIONAL, declarou: "é a do mesmo nome. A arborl
cial da Industria, dez uni- primeira vez que DOSSO Es- zação que se realizou na
dades para a escrita brajl- tado recebe um materhl praia como proteção a zo
le manual. especializado para cegos, na residencial que surge no

1l:ste matetial será opo'- �qu� é tam�ém. a. p::j- pI traçaao ê magnífico

����'�I���1!�ri�������u��� aos �1��i�':j�e,��!ep���I�a�: dv�= , je�n�:,�I;�o �:rr�[lr���I���ã_�
l(1�'íf.4; Hlf� r�sl.). . l'Ld9' ��.w tca:):)Ím�ão".
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LIDER GOVERNISTA
APOIA CONGATULA

ÇOES A JANGO
-

O deputado Dlb Cherem

apoiOU o voto de congra�
-------------------

coletorias federais. postos

OUTRA DAS MIL

�t_ila1_;S€In S 1fH'IUI" ,
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"O Estado"
Em virtude de defeitu em

nossas LinotY1JuS, fomos
forçados, a diminuir o '1m
mero de páginas, circulan
do a edição de hoje com 4

páginas. Prometendo para
amanhã circuZar-lmos nor
malmente.

LOCALIDADE: "BOMBINHAS" - MUNICíPIO: PORTO

BELO _ OUTRA DAS MIL

CONTRIBUINTES _
COLA

BORAM COM A PREFFI

TURA

Proprietários dos"imóvels
conhecidos como LQteJ
menta Molenda, concord_a
ram em reduzir para seis

meses o prazo para paga
mento das prestações do

calf.<amento naquele local.

GREVISTAS
DEMITIDOS

RIO, 27 (OE) - O dire
tor da companhia de

transportes coletivos da
Guanabara resolveu demi
tir todos os motoristas e

cobradores de ônibus elé
tricos que entra-ram em

greve· na madrugada de
hOj,e, qualificando o mo

vimento como ato de Insu
bordinação Mototlstas de

;':�a�!���\ �I�ei�:���o, P::i:'
substiliuit;. Q.; �6;vis ,$,

SAN THIAGO Falará Hoje a Nacão
Dantas, falará à nação,

BRASíLIA, 27 (OE) - colocando o povo brasllel
manhã. no RIo de.. Junel- 1'0. a paI:.> do que

.

ocorreu

i'; i:'v
.•
através d�. li!:l:l c",(lú�a cO,l]-.a m�ssiio .nos �E_u:r' .'\

;. h,aciOll,[lj de ra,�io e tele,�·I-. "'t,I��\jlUaçao P. do prup"IO
-

iffi�.'. .'0 J)rOf�tly S,HLLJU� ni'i!t nl d;.' F"<>:Slld,:;.
�

,/.
. "
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