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�e��I��� argentinOI r�ri�m [e�!��� I� Oleratõe�mililar!�
!��d:o a i��:����'nCi:r::c;�� z: O��;��d�o:�::s o�o :��.�: ����zna�1��n:��r:��::i:,t���� �e�;j��:ll��md�ni��l'Clt�.�.I:'-I' �����,.v:�.iI�a�nle�:�::�;��:1: ��iC;':�' �:I' !:it�\e�:�n�la�):��
ri08 nonvce, lerHlo a radlJ tos estrntégiecs. Sobe a 31 (> bard1lio centre (I reduto ae recebido a rerrdtçâo de p,at'te nsruutçôes, c ajcançar nc o apêlo lançado pelos. crie-
re5elde de Mar dei Pia'::., número ue mortos e a 4q o rebelde de Punta deI Indi.) da Esccla Naval da tl'�e' eeíe da Ma-Inba de Guc-- res da rebenâc militar.
comunicado vádas nctt.u-cs de feridos em virtude .to a 80 quilómctro� de auen-s rebelde de Santiago. p:.,. ra , uma ecluçàc Para <I cri - Cessaram n;! oJr'!'açôf'�
falsas SObl'c o mcvímanto bombardeio do -egtmentc Aires, segundo comuntcndc outro lado o ministro da tle- se, agravada pela rebelo; .. o navais. A lnformaçJ.) l .. >{
de troPas. C---8 de Madalena. A Infll'- «nctat tio governo. Avtoes � re.a e o <;ecretArlo da M'l.:·j de eternemos m.ltteree d:. contida num comunldtrdn d�

De-menuu também que " maçã .. roi prestada pele G:lL caça a jato, Sabre c CHC,'� nua interino. Jcsé Asfig:I')- extrem Ilireila. por ollt,·O eec-etana PNvisÓri:o t'd ma

cenoa-aürame Eulâdlo vaz Malusse Q:Jc ccndericu t. Glob Mastar Meteor loram ta dis!rT"miu uma ctroufa- 'i lado. o gcvê-nc Iechcu o nnna. citando Illcn�agem
ques se tenha «ecraeanc atitude da aviação nnva., emprcg'ados na operaçrL) todas as bases c unída.lea vespc-unc NOTICIAS GR_\- recebida do 'ccmaudarue .. a

leul ao governo. A Capit.'l.1 em mãos dos rebeldes. ,J.� BUENOS AIRES. 3 (O.�: navais. afll'mando que o JO F!CAS. A meditla. foi tom:l re"ta de guerra argelÚina.

�;::� ���"ccu
hoi·

�;;��:':;;:g;:�?Ef:� COn se Iho de Se9urançe exam i-
do para o R:o da Prata. 'rem _

P!>r()r::�elgSuOeres :::�t;:�;�:2�,:��;'-�i;:: nerê J:�"curso de LACERDA,!,J mcroná-íc. Enquorno ., ,zo � • �
RECIFE, 3 (OE) ...:. Os vêrnc rnro-ma qce podeo -,"

proreasores secundários des dado como ('ncernldo o nue-

ta capital, continuam em vsmente de subversão. fOI_
greve. Segundo Informa- anunCiado que O pcrtaavrúe-
çôes do sindicato dos me r- Independência, conunun :1_'

tres. o pr- ulema voltou '1. enCa!ço ,ln quebra gelo ��'l

estaca zero. depois do en- Martin. A emba-caçâc teve

TANQUES FORAM ATACADOS PELA AVIAÇAO NAVAL

BUENOS AIRES, 3 ("O Estado") - O
Ministro da Guerra, Gal Benjamim Ratem
bark declaou após uma reunião no gabinete
militar, que tinha terminado a insurreição ar

mada contra o govêrno do presidente José
Maria Guido. O Ministro declarou, sem ou

tros comentários, que os rebeldes :1a Marinha,
cessaram todas as suas atividades. Outras Ion
tes do govêrno informaram que o COI1Lra
almirante Eládio Vazques, comandante da
frota de guerra, está a caminho de B. Aires
depois de ter determinado a suspensão das
operações navais. Vazques confereciará com

o Ministro da Defesa que ocupa interinamen
te cargo de Ministro da Marinha. O Ministro
da Aeronáutica brigo Eduardo Mac C'ovin en

viou a todos 05 comandos um radiogram-a, eru
que afima flue o fato de a Fôrca Aérea e8t::3:l'

� tmaborãadü rara sufocar a rcbt1Íà6. n30 SIg
nifica que esteja disposta a permitir c retôr
no do peronismo ou qualquer outro parti::b
totalitário.

��1r�I��tSbn3 :�J�:
muniCados estâ cSLabcr"cio!o
entre 11 cndeia radiofon:r:a
gOvern;Jtncntal. cnCab�ç<ld')
""Ia radio Nacional e :IS

emi��""as de Mur dei Pla
ta. a imlca em puder ir)�

tl'be1d('<;. qUe é perfeitamm
te Captada em B. Aires .. 11_

Pesar de tod3 3 (""pitar Ar
gentina ir rl'C"br;lnd" �u"

fi::;ionomia llabtual. inr.lusi ..

VI! com eSC"r[lS funcõ"n 00-

do. A� opr'r<WÓ(� a"ma I,'s
se rl!stringem a alguns r..I'l

Notícias da Polícia Mnlif---
Nu�jclas tia Pcliclu MilHar" ê ;, nova colClna que a

pat'Llr de hoje lIustrn nOS.5as pâginas.
Sob a responsabllld"dc de um do.� mais br:lhantes

oficiais da Polícia Mjlitar de Sanl a Catarína. o Major
Edmundo de Bastos Junior, "NOTíCIAS DA POLíCIA
MILITAR tral'â ;1 público 'Jm pouco da intensa ativi
dade desenvolvida pela nossa tradicional milfcia. que
tanto tem feito pela população catarinense.

. . ,

�--'-:r"�: ..

cont-o entre paredísta.s,
diretores dos cotégt-s e au

tortdaees pernambucanas

a bUL'do o Gal. Tcran-c Mon
to,'O e Outro.� chefes rev.ilu
ctcnanes em fura. DurlllLlI!

Buenos Aires: Trálego Aéreo
Restabelecido

PORTO ALEGRE, 3 (OE) avião da Cruzeiro do St'L

_ Foi restabelecido o trá- que havia ficado retido

����s. ::l'�� hO�':S e �;e��� �����to e�.v���t����á�� 1l1�� Paralizadasnutos chegou pr-recente vístnho pais. •
da capital por lenha. u.n

i: S n�goCia
ÇÕES Brasil URSS

,

�RASíLIA. 3 tOE) .:.. p,·c.mil;'r frances.; é e."lperado

çó:;.J�::'�;;J :;rese�=�� ����%:ltÜ:��� :;�t
��s j]�_��I�;"iê��C:.r�;:! re� J�������S;�;��I�\')�: C:nn�i':
conhclt�:J pelo chanceler ções que l�e toraln i:,'poS

Herm�s LIma: ao chega': las. de não p3.rticipar de

hoje a B:a�í!ia. Adiantou�, nenhuma ativ\dude politl·
ri.1!nis�r do extel'ior. qUe ca. Z�sa exigência. �empl c

én;e impasse. ocorreu em foi feita àqueles que pe-

virtude da União Soviêtlca. dem asilo p3litico ao Br!i-

não se.tisfflzer as exigên- si!

clas do Brasil. no que diz ---------

respeito �o V· hlmtO de in
tercãmi'�C ofida!. Êle tem

menos par:\ nos ofere�el',

do que nÓl> à eles. salien

tOl\ f; sr. Hcn.1Cs Lin\a.

I"rl(;ou l)Orell1 que as ne-

Esl.u falo fui tcnnadu em Havana, nela aparecendo g�cal'- g'l;ciaçocs não foram cum-

niçõeB de milicianos equipadas com metralhadoras anti- pl'ida. Tão logo se reõ\ju5:"
aéreas russas. Estas armas são part-:: do equipamento be� "em aloumas nledidas. Cle-

Uco enviado pela URSS a Fidel Cr!stro, que Lransfonnou verâo ::.et· reinlclacas. ten-

Cuba 110 pais mais militari2ado da América [,atina. Apesl!r do por base o caié brasllei-

da retirada. por parte dos russos, dos fO[Juetes balísticos' 1'0 e o petró:.eo scviéUco.

ofenSiVOS e de parte dos 17.000 soldCtdos que se hamam Com respeito ao asilo con·

instalado na ilha, técnicos militares soviéticos continuum cedido a George .. Bidaull,

adestrando as tropas _'O_"'_U_lli_"_a'_'_u_ba_n_a' d_"_se_o_ch_a_nc_'_"_'_QU_'_o_,_",-

Jango Falará Dia 21 á Nação
BRASíLIA, 3 (OE) - O

presidente Jcão Goulart
fa!a:á ii. nação no próximoJ
dia :lI. Apresentará uma

sintese dO$ trabalhos rea·

lIzados. nestes meses de

presiclenclalismo, reafir

mando ainda a dlsposh;ào
do g�vêrno da União. em

consolid:lr definltivam(m'.e
Brasil:a.

Magessi·
Marechal
BRASíLIA. 3 (OE) - O

ministro dir guerra est.i.
sendo esperado hoje nesta

capital. O gaL Amaury
Kruel. submet.erâ a desp<õ.
rho CO presidenle da R,�

publica. assun tos ele S:J.U

p;tsta romo POt· exemplo. o

decreto Que promove O Gal.

Augusto Magessl ao post'l
de marechal da reserva. neiro.

BR.'I.SILIA, 3 (O.E.) ,_ D

cíonal ve! analisar o dleour
.• " pronunciado pel« aov.

Caclcs Lacvot», na m-oxr-ua

svguuda feira. Vai cvuma

r -)0 a outro.' que .IHB,1

origem a greve" I'Con1.C·CI-

mentes nacionais. N,,� cir
cures ·I'oli!�cos, comente-e

Que as exp""��ões usadas

lJcl" cncrc do executivo EUa

nabm-Inc que foram qu.ur
ftcaaas d� impróprias: pou
cípalmesre quando o gO'lot)r

J.K. Candidato

, l,,,.' ,-:7;'�:,,,,,,:": :.,;..�;;�,....��_.��;:,:�.: v • ,�_. _-..

, J':,-.

"I_TAC- GR���;R0;/à-slR.--'dtII'".illiar.--� ,

o' TEM 0- tM.t rolósi� J
(Síntese do Boletim ceometeorouotco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs. do

di(/ 4 de março de [963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFeRI-

I
CA MS!DIA: 1020,0; TEMPERATURA MeDIA:
25.90 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 81.3%;

1. PLUVIOSIDADE: 25 mms ; Negativo - 12,5 mms:

; �:sg��;�r:;sG�U�o:m� n������ ��t����r com chu-

--------------__ .

quando <1:1

cueaçôes. O Conselho d- Se morte do pn.;:idenie varr-a 1.

e da reuúucto 110 .... Jan-e
QU"dl·''''.

gurancn Naci",nal tO·ll11';\

por base. especialmente ,·s

pronunctnmentns do peno-

(helo de ENFA no Penla',Jol1o

ü Geno!/' J/ ..JI·Wi}u MUltI, dwle du Estti.do !l1a:or das Força.,
Al·,'wrlas I.Ir(;,�i,eiras, ti direita, pas"a em rel.'lsta um�

(/uarda de honra do Pentágono, séde do Depl/rtamellto de

Defesa dos E�tados Unidos, em WIIsh.!ngtno, qlcando (le

sua visite,: à capital norte-amenCJ/n<I. Acompanha o oflc!al
brasileiro o General Maxwell Tal/lor, à esquerda, chefe rio

Estado Ma!", Conjunto d"s Fõrças Armadas llOrte-amcrl·

ca1las. O General Araujo Mota visituu Os E.U.A. a cOI/.vile

(\0 flovémo daquele pais

,

Ministro (omparecerá à (âmara
lU dia 18. O sr. AnLónio

BRASíLIA. 3 (OE) - O Ba:bilip. prestará esclare _

ministro da Indústria e cimentos, sobre a politica e

Comt:rcio, comparecerâ a preçct da indústria auLo-

Câmara F.ederal no próxi- mobjlistica naclon,,,1.

Congelamento do Prêço
dos Automóveis

Industria autolllob:listlc1.
RIO. 3 (OE) - As 17 nacioflai. Trat;Lrão do COJ1-

horas lerão importante g-elamf:'uto dos preço:; d<>s
reunlâ.> os ministros Sa!�- pr, dut0� àa indú�trl:l. ..a

tiage Dantas, Antônio Bal· tomobi!í.s.tlca. sem preju!,w
blno e representantse d.l do índice de produ(,:ii.o.

doR��·r:1 �r��a�i�a pa��t� ........----------.....-..,......;,""".........-,"""'"

entrada h··je no Supctior
Tribunal Eleitoral. do pe

dido de registro da candi

datura do .<enador Jusceli

no K:lbitschek a presIdên
cia da República.

t�otas de
Cinco Mil
RIO, 3 tOE) - Começa

rão a circular na seguncln
quinzena dêste mês a� no

tas de 5 mil cruzeiros. A

informaçã,.. foi dada pnr
um PQrta voz da caixa de

amortl7ação do Rio de Ja-

Roupas de Alumínio Para
irabalhos Perigosos

E.U.A. Lançaram Espaçonave Soviética Continua
lSalélile Rumo a Lua
(O��B� oC:a�Zl�!RAE�PIO� MOSCOU, 3 ("O Estado") - Já per>

:��;�. e�� '�:\��ad���:��a� coreu �216 mi] quilômetros, e ultrapassou mt�-

foi colocado em órbita. O tacle do IJer(:urso t'erra-lyaj' fi cspat.:onavc so

saleiite se destina " n--- viéticcl Lunik lV, O artefato, funciona com

.'� 'V������:��.,.! �!���;� il�·�;�·l�:l�l�:�'; �n���'� pel'��i.:ç,ão;. ?esloca.st! a mais l�e 7 mil ,�lIi1o-
iiíi.iIi.....IliliÍIIIIiI..ilrílíii....-�·-ii.-.;;;,;;;;:���_�:;:·'i.:ii·':J:;.·i1:i1:�'"'-. .!a:::tn�'éa�l�"::·a,� _,...._____jt�et�, h a f{)�:�._.�',� " _:�__

..

_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Microscópio Eletrônico, pOderosa
arma contra a doença

Uma (b� mais r>(ldel'�' t s te. im!l"J'(nnte� "b-;e"vaç'l:'� a-e-m. com novos ( 3.m:Jl.l�

Confraternizacão
,

I" F esta de da

tmpreSiI hlilora "O BlíiUU lfóil.

I
!'tu. Comelbelru Mafra . .lW

,'o::t!'Jne 3072 .- Cs;l,J.a [�""tlll 1'39

�vncereco T..\.,··(I�lco !i:::)TAPO
tnrüor

l'tllOUIA c. ... " 1. RamOjl
Gerente

Ooll"',ji� 'r'llIlo.tul.:l (I. 4.QTl!.nt:

'!B�4ator�s
Anll-fJlo " .. rn<tnof' 1" "'''',trAI � �('''Il \ h""':<l,
M'·I]!, - pcdrr. Paulo �Lldl;!:I".

a-rua- da créncta no com

to te às m-Jesuas é " mi

c,.o�cópio eteuõn'c ... a!le .. � -,

ç(lad" rela indú"trj" da :e

ct-êo dos E�tadQ� Un:d"" e

que vem ��nd<, cada" az

mais empreg jdo em lab ,

r-avó-tos c centros de pe�q\l"
süx de todo o mundo,

Os In"j, Ill"d:!,nu" e ap .. '

feiço'1.d<" dê<tc� Insu-um-n
to. pede ampliar um oOje'"
400 mil vezes. po-e-utnd-i.
po-tanto mate d� mil "I;)"t'�

II capacidade d"s mais
tenle� rrucrosoóp'us
Para "e ler uma idéia do
que i;;;t" -cnresenta ca-ta ,�

3valia:l �e que P""P""cionrd_
mente. cm fi" de cabvtc ,,'�1

ilHado pelo mícroscópto C'{'
rrôs.c- ao-escnta-ía em ",I

h',r:z;�s(es, gnu:;-a< ao.!; ... ) ,

(eiÇ'llamnn,'s reenrco,
uma tndúe tna, que sempre
procura ir mais além n" 'a

mtnhc 'fll pesquíea e do ')1 ,

gr�s"o.

(�Iã" aon-t« feitas por nl'.;')

,lê 'le� in..,trul11,·nt.. , sos pc,

qui-as d,' eombae .. ;)0 ca't

cer com- t::mbém no aesc.i

v"!\':l11"I1IH d .. vactnas an�;-
COlaO''''lluort.

t"'" uerreiros !<'ilhn Dr U.Wil.Jt!I' lt ,,,,I IIP"'"
Clthru! _ Cid Oonzagn D, .. klíl,� ..... brfO,'

1', "f. 01�1()n (rE�a - �l,lJ"r Lddul,�() Ju-

i:';!"'\ � (i�,:;rir���'��:i�\!���IJ�:t'�:;ltc�ti) r�:f�����,
I'("r Paulo s'ernnmto de �'!auio L.lgo --'

II' ,r:'!ll Sr,',l1lIctt- /I. setxu-, ;,,'1 -o F'ht\".,
,"I,'. <11' Amorim _- C. ,THlIllllldH

I' '1 "'·.H\ ,I\"I'il'oh .1\')'11 dr :'>
',Phcrl'J Nnl1a:) c 1\!oury n<ll'��(",

--------�------

QUEM .\ERA A MAIS ElEGANTE CALORA
DA FACUlDADE DE DIREQ"Ol

[cnrovcm no restou-ante do Querênc'i::'
P.:.1nce •

5 - A Facul'd:;d: d: Direito, realize.'
no pf(.)(,mu d·,!:':'J nos salões do Clube J
DC2'e de ,...g...,s�o, uma movimentada .z.
l_g����t:��ct:;s�Q se�jt����\�r� ��;�hi"

da o mais ercçcr te Cale .r.c daquele �a,
culdode • :�.�,:� d.., quatro rnc tro . �

vumE-SE
Um mucmóver OPEL OLIMPIA ano 1951.

Tratar com o sr Aurélio. Fones 2818,

RC;JYe�CIlW1!!e,�
1�'.i>I�'''\P.\,I\'(1e� A. :�, t.ar., L.u�

"''> ! ,I 1(11:1 �t tI Hkr [J"n! ,I� 4tJ :i'

EtC!" V:hln .• il.1i,

""I. :l4H\,\()
f" )r' \L I:U

Scbrej- jn
" ,,,!l·ti'l'� ,'t,·

1":1

ti' .... J ,\I:"t' '. v vL \, l t "ml\tl>;

! 1,"·011,0[;
''',,'<1, ""'''d ",'!V

,,, '''''''.'0''' ,,""". "" "0"''
,�-� .. -

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

Os m'c'Mcõpiw dctl'õnic,s
tiveram atuação vlt at n ,

:<iultJ!;rucã" de vãTi,,� vi
-u-. notadamente Os da ,),_
ltomtefíte {, d ...� QU" são er -

coneraô«, em muitas r,�.

mais pes-Ivel conceber «ua

ausenc:a à beira dI> m \('.

brtncand» cvm baldif\!I"o;,
paatnhas. a tr..,mc1icar n.s

barrigll:nh,,� recnoncnu.n �

bl'anca,; ,te areia.
A" longe, muuo uovacs-,

passa um harqumho de ,l��

C,,(ÍD,·es. s-ue e (l,''''Cc llll t"'i:;

ru das onda.' que, cceg.ru
<l" à ]l'·a�a. p('\'(!un uqu .. :1,

aiuvcz iJ"'ncrtlh"na dv ;��

gun� dia� illraz "àt11':rm-'"

desanima<talnente na :trela

fria, como se quizesscll1 m_,'"
reI' pOI' ali me�m{) c n'1<1

mai" volt,r ao � .. i" das .i.

gu"� abal1t!0!13da�.
Chega. um ca <aI de na.m,}

r�"":; e Féa de mâos d:1,1�.4
il <Ilhar a pl·:lia. vazia. P"n
"am n05 dias em QU(' (le�

me"lll>',� .. ,IJVam ali, deir \
J,,� na arda recebendtl o s,·�
<lU C"Tl'en,iO da,.< onda". ',\>�

cadh pOl' o{!ue1a inC'lnti..!,3.
alegl'ia de verã,),

FBI OE ESTAÇÃO
i\l.l\l. r.

Cai um a chuvinha fi�l;\.

:��a�!�,� �ial:I��lal���;i�: "';1
daqueln- manhã" e�IOl\",UI

do de d"uada'. que rnuu.tv

\'0111 de Il\.Z a p-ata col"",

ua ,'nd� t . .' pi '<O:\S se m ,

v!.ln�llIav!.\m ,!<'.;,le cc,I", tú

«Ia" r.'�i7. < em bu cu <iI
A BR-36 Trecho
, ,

Lajes-
Florianópolis

Per c!.etern"nação suue
riOr c DNER elabo:'ou em
PL;n. de Comencão de Oes
pc,as. no qual propôs uma

ilil)1 , no
T"c!Od rnc .. lh ..m-se C,l;r.li·

demll1te nos seu. -a:gà�a\l.,,�

:�}e:;a\:c7u, t;����!:tUl':�:�l.�
18 g"Ju< c um ventinl:')

brando dO �ul. que :l':n

chega li Incomodar o" .J.'. -

�"rinh<)" na. a"vore" Io-�

P:"'u:.:o di:! :::0 pp, L1! �, .,

t.i! \ I e,L1 Sa..:u d"s L!-

ja ... lin.�.

Vou ,:J'ar a p "ia .. Y j'
a tri�tentnt .. d" ena. A (l

rcbt jã nJo a"sin"la a tTI',,

ca dos pés t!'·',P'·""CUI'a.�O'
que ><SICS 'e lllultlplics·Jf1.;J!
para lã l' para tá. fiJlgandu
ddiCiosnmenle ('I1I]'e bnr:,'

c::Js, Hnn<iuiche�, gua:'U,õli

cn�qulnha� de SOrVl'te !�l<t;,js
leh! o,; malôq e tod" 8-

quêJc tllund" de peqU�I,a"
C"i"fl" qu,' C'dUt"oem a t!',!!!

(]1111icta<lc ,!e um dia (,e

PH!'rce quC' ug(})'a !ou"s e:�

velh('c�m, TOl'nanl-�C "Cr;.,�

r�speitavei� e o mOSl1l" ci

tladão que 'andava SC'TCt1'l·

mente de calçõ,s � �cm (,:'\-
que �Ó sejem empen!1ad,1';
de�pesas :Ité á.'í'T d's l'eCUl.'

sos já reduzidos. o que, r,n

caso !�al'ticulil�' do 20 Sata- j)�Il':'I parecer mai� jovem "'1

c,no;'!:vo rec,'llw-,e a tlÕ\�

tl'�idad� �le ,ua vid1i. 0\1;

gue�a " v"lta às prencu')l,.
cões com ," Il�oblema!lo d:'l

rins., r3Il1ili[J�, ncgõcioK :i_

nanças.

,;\C:lbou-se o \,�rão. AgOra.
tod.i� eSlãtl gTipado".

Ihão Rodoviâ:'jo. será ate o

Há, s"oJ',.·tu,I", a fall.l ",'

Cdanças na praia Ela� t',r_

naral'll-"e um cJcmemo ":\0

indi�pensãvcl na vida

uma praia, que jã

Emite de 192.5 milhões de
cruzeiros na d 'tação d=t.
SR-3d para o corrente .t-

FPOLIS - DE'CAOA
1920
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LIRA mlls CLUBE _!SA'BADO -14-4-{J3 - "CHARlE STON A NOITE" PROMOÇÃO DE CÊLSO -INI'C!O 'AS n HORAS!_ RESERVAS DE MESAS NA RELOJOAR!A
MUtlER DOMINGO - 15=4-63 - "BAILE INfANTIL" Surpresas para a-6arotada

\Ma Faculdade de Oireilo: Segunda
;DlIintelli1 da Abrilll,a "Semana

(atarimll1se de Estudos Penais

Promoção do (fP

''!I.,
•

VENDAs
CASAS

- 1�""'I
Ruo Tiradentes e!lquina com a Av H. Luz - 3

quartbs demais dependenciaS -

•

Rua Cunselhí'iro Maf!'a - Duas cosas- no 109
c 111 ot"ima oport�lnidode.

.

Ruo Mans. Topp, Magnifico- Edificio novo cóm
2 apartomen!oos í'm terreno dc esquina. '

CoqueIros - Ru.:1 São Cristovão ao Iodo da !

g�'eja - coso de -1 quartos 3 salas, cozinho. Terreno
de 11.550 OOm2,

.

htréo - Vila Florida ruo n.o 1 fundo da F.
Neves- cnm 3 quartos _ sola - cozinho - banheiro

água e luz.
Ruo 14 de Julho 953 - Estreito soida do ponte

quem segue paro Ccquejro�. Caso e f.erreno Com

n2_
.

Agronômico - Ruo Dclminda Silveira n o 200
.:osa - e terr;eno. de 28m x 40m.

'

Rua Frontino C. Pires n,o 28 e 32 - caSOs de:
madeira pagamento parte a vis-ta, reSto a combinar

Terrenos _ Agronômico - dois lotes na rue

Joaquim CoMa. T,c!"reno plelno,
Barreiros - Vários lotes pagamento a combinar
Coqueiros - Lotes na r'uo Juca do Loide
Estreitn _ AlUo do ViSão; Vários Lotes

I'iW.
FI!A!AN_I!: !

CIIR!TIM •

RlOd·JMBIII

P,ARTIMSEMDIAS
UTEIS ÀS .....H.

. íRO do SUL
"o: MA VlMEM
---------------�

main: CS :lu:llcntos na p!"0-
dução alimentar rCorrt!m

nos paises em que hã abl'n

dânc1a de alImentos: s m?

nores reg\.st!"am-se n<lf: q\i'.!
mais nceefl.s!t�m, Outro as

pecto a lamentar é que, nas

regiões que a necessidade é

mâxlma, não se fazem e'l

fOl'ç::.s suflclente'l paro
produção:' de alimento.., fun
damentalm,:,nte proteicos,
cuja falta é n. maior resp?n
fl.:\vel pelas doenças da sub
nutricão,

A despeito do crescimento

õe��so i�l�b�col:���t��1n;�e�::
afortunadas; já o Extl'l!m'l
Orienl.! é uma das regiõ�s
otlde jler<_;I�'te1l1 graves pl"o,).
b!e!ll(('l de a!i�l")cntação e ]lU

Lrh)lIo. Lã a::; dietas via de

parte ctéles retida na A:1W

lica do Nort.e. ,/

E', de fato, um grande
estoque, p-rém mesmo DS

sim somente satisfaria p,r
dois mé'ses a carência ue

calorias da popUlação mun-

rigClll :...nimal. tlll� C"mo n

carne. os o\"os e o leite, a

IImentü.3 que p lisuem o

m:lls n:to valor nutritivo.
No conjunto da re!!lão, o

con�\l,l1o dês"'es produt�s a

nim� Is C 113 inf-::ri:n ao dos

EstadQs Unidos e Oceani3.
Com::. a distribu'ção rar"

mente c cquitatl\'a. pad�
m s :lf:t'lr:ar que g:3nt.lf'!
nún:cro de »,:,):soa.o no Ex

tremI') Orlente recebe U"ll;1

quantld'l.de muito meu"r

dés!Ses alimento') nutritIvos
do c:uc o Indicam as médias

Empregados JY.l.ra eo�rjglr
a deficiência calól':ca m�'
dia no Extremo Oriente,
que é cérea de 200 ca:ot'i.ls

p�r pessoa ao dia, os esto

ques dura:'iam pouco mais
de 3 anos,

Admitindo que -essas dt!-

O eLUDE' SOROPTIMIS
TA DE FLORJANO'POLI6
nêsses sel., anos de exlfi�
tência, \'em cumprindo com

os objetivos da FEDERr�

ÇAO SOROPTIMISTA D.'\S
AME'RICAS INC.. dni1do
sua cooperação nas seguh1-
tes a�i"idades: Cnmpanh:l.
para a nqulsjção de aparé
lh 's ortopédicos; Cam
panh:l do Restamante Uni
vcrsitárlo c B-Isas de E')
tudos.

Com os'excassos reCUl'Sê>g
de (jll'� d!spl)e cstá mantcn-
do um'! familjn de onze p'.)s
soas, cujo Chcfe Qmput· ti
ai> perna�. Para ê��e !I�))

realizou, no salão do Lira
Tenis Club. com Q npo!o i�'"

tegml d s Cronistas Sociais
Zuri Machado e Celso Pam
plana, um desfile de moela�,
cuja renda de C�·S 50.960,00
está sendo destinada à md
:1utem;ão d:l referida fami-
lla.

Tem, ainda . .sob -sua res�

ponsabl!ldade...a educação
de uma menor, aluna {':l

3a. sêrie ginâslal do Colê

gio Coração de Jesus.
Em fins do ano passado

pagou àquel:l. Instituição (Os

col:1r a Importância de
Cr$ 27.850,00 e mais CrS .

2.000.00 para que a referid.l
b lsi�ta vlsltai'.se sun fami
lia em Imarui.
Nosso t.rabalho não se li

mitou somcnte nisto: te-,
mos procurndQ :l(.ender ii!':

sollcitações qtrí' n.os siio di-

Falai: da Vi'da M(ldf!TllQ

pal� u_! mundo.

A ?�O Q.;:;:mÍlnu 1,111::1

Comi) ;uhla de Libc:ta(":,o

da F me. de âmbi:O mun

di:ll. flue foi oficl:llmc:1'.<'

de 19ô:J pc10 Dr. B. R. 8':"1

Sl'U Di,'ctor-GcraL A hili
ç.ll1ha. que se esttllde p(l'
um p�riod:J de 5 nnos, é, e.l
("'�tlL'j.;,. tune:sl"hl'po rt:'nu..p
t de tedas os gOl'êrn"5. rla,
Na�oe�, Unidas e de slla� 11-

gcncia� espec:alizada�, da�

organizações n:3..o oflchh.
d' � ....rUj)"''l �o:,iais e i)rofi�
sionaís, das emp!'ê�as In

dustriais e comereials e d,IS

populacões de todo (' mundl)

Seu obJetivo pr:nclpal :"
mante� a opini;:io mllnd!:1.1

bem informad�, para (!\If'
s�_j:l p::'��i"e! um ataquf' C"'n
tinuo e em Q"�'ande c"calá

contra ii. desnutr:çãr e :1

desnu�ri,!5.o e a subnutd(':'o.
I�so exi;irá não só cada VE'Z

soroptimista, seudo seu com

par,eci�ento cad;1 vez m':is

animado,
Comümorando, a 10 :.lE'

dr,.;embra. o DIA DOS 01-

REITCS HUMANOS e o en··

cerramento do ano de 1963,

fOi realizado um jantar frs
tivo com o comparecimenro
de qU:lsi tc-da a famili:l.

AM��RrCA DO SUL, congr{'-
I!'and .... mulhercs do

BraSil.ICAFEZIr.HO. NÃO!
Uruguai, Para:;u:lÍ. Argen-
Una, Chile e Perú. C A,l' E Z I '!' O !

,

A convite do Lions Cll1b� _

de Florian:óp::.lls e RotaI)'
Clube do Estreito, comp:le-
cernas :las jantares de en-

cen amcnto do :tnO de 196:!.

REPRESENTANTE

Teatro Alvaro de
Carvalbo dias 10, 11
e 12 REI DOS REIS
Reserve seU3 lugaresIndústrias Eletrônicas Ceramnrt S/A.. fabricantes

��;ej:f;n�ao�:a;a,��: :1:�::I��:���d�Sb:;r;:lac;�S::'�:�� --------------
ramo de utensílios eletro·donlestlcos, como represl'ntante
para FLORIANÓPOLIS e adjac,enclas, Esta firma se in
cumbira de venda (por cr-nta própria 011 não), de râdlos
pnrtn,trls de 1 -e 2 faixas de ondas, ele nossa EXCLUSIVA

FABRICAQãO. Exige-se referênelas bancârlas c ('ome1'

ciais, Excelentes pOSSibilidades lucrativas. Cartas a C"

r:Hnart S/A., atcnrlo do sr. Emil l'inhas�J. nU:l Rara,)
elc Itaj)f'tininj:'.'a. 255 - 120 andar -- Conj. 1.209 - Si\O

PAULO

�G:r."AUem S ",,'nu'

(OIJi(�. ·v'OII/iO\!U:lõPD� �UJII

·'to:.61!1-""ft{.·.nf.... ' .1

: Bôlo feito com
I Fermento em Pó

logo o I Royaldiferenço ... ,I •

utr
•

,
eo acolsa

Você
noto

nl1:\. lL'\·C. ,\"im ;1..:ontcL'C qU�:ldn Yn<,� u ,\ h'r

Illcmo l'O! Jl�l J�[)r�1 110 prl'pll"l) til, l)I)!.", h;'L'"itol
l' pi7.l:;'I\._ 1'. SUCL"nO III ..:crt:1. FCrllll'1l10 CI11 PI; RCo\ ti

n!oriZl o .. \.lbor do� in�r("di(,llIf'" Coofi,,' 11,1 .l-..iLl

�C�llI',l do 1 ITllCnto cm' PÓ RO\',ll C [,,\":1 o� bolo,
l' 'prJto\ \"l;..:.ldo\ m;li� :':0'::O�0; do lTlunJo �

GRÃ TIS! P_lr,1 r���bcr
fI�� Je r.,<�itJ< ,luMr.lt],t<
D!.m� lIhri,l �ih-<'irJ -

!'PR 7j6:! Ril' ,1.0
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Royal �11i!-�'.
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0IIf� JI� tacão do mundo, estimada antados uunca se alimenta- niveladas, restaria o probte- nível alimentar das cresceu ünanectra dos países desen- tsressecos. zssc C um em-

NÃO Ê POR PRAZER _ Multa gente pensa errada- hoje em 3 bilhões de pes· mm tão hem. Na América ma aíudn mata ln-portante tes pepuluçôes dos países volv.ôos. como, também preendtmentu que. exige a

mente que eu slntn prazer quando desta seção aponto soas, é vítima da fome ou do Norte, por exemplo; cu- da (ju:tlldn<le do ann-enro do sstremo Oriente, mesmo um cOl'rc�p ndente e vig,:::- p: ti�ipação de tonos

;�;'��'l':;i��n:S�I�n��eq�:r���s:�v��:�t::� ::su��:o�q��f!,� ��t�i��� fOi!::�e����(;�erE�1� �� ����Ui��:�e ��'e;;euo�:��: g::���:��;'s���l�eri�:!es�l� ����Sa�cdae��U:d�,l:�r�������
vem e prjncípalmente desapontam os nossos vísttantes, vastas áreas do globo, são Mundial, a produção eíe- algumas regtões. Na Europa su tarefa a longo prazo.

Entretanto nínguem ha que posse desmentir aquelas insuficientes as reretcõea vr-u a mais de 60% e o ren- ocjuenun. por exemplo, um rxsjiõe-ee poucas mtarrnn

corsas que neupnm lugar em nossas colunns, porque todas diárias da POPUlação, as ounento por homem-hora dos mais íuipurt.mtes êxt- cões precisas sobre o eonsn

são verdadeiras e visam somente ajudar a Cidade alertar crianças ficam sem leite aI cresceu acima de 100�;. E- tos verificados durante os mo de alimentes de grande

as respectivas autcnoades e demcnatrur nosso zelo pelas gum depois de desmamadas xemptos particulares acen- últimos anos foi quanto ao parte da Afrlca, mas se po

coisas de Florianópolis e que deveriam merecer a atenção e a mortalidade Infantil en tuarão o contraste entre 03 consumo crescente de cal- de admitir que a sttuaçâ.j

dos rcsponsavets. �:I�/d; :�:s �c�\u;�:�: ��!�:Ssen����:��v�;sJa�ã�� �� ed�c �:ct:�aí�:.al�s��:��:� ���: �P���:;���e���e�:I:����
���eg����r�O!'êm dá importância :10 que escrevemos.

em que á eumentacão <1- a produção por hectare de Ilustra essa tendência. con- sabe-se, por exemplo, que- a

Abandonar a campanha saneadora? proprlnda. terra arável é nproxirnada- forme as estatísticas, o rran deficiência proteica é gene-

Aplnudír o ríusmnnte-Io em que vive a Cidade? Nnd.l do que foi dito act- mente de 3 a 4 vêzes a lia cõs médio comeu em 1958 rndzuda

Arranjar desculpas eatnrrapadas. remontes de panes ma constitui novidade. E' Indla; a Europa obtem uma ma.s l3 quilogramas de cal'

velhos. tapar o sol com uma penelr-r? Improvável, mesmo, que em taxa de leite e carne por ne do r.ue em 1948, enquan-

Imposslvel.
toda a sua história a nu- cabeça de gado cerca de -4 to que ,:) cousumo de leite e Em resumo. m�;h5e3 e mi

Vem esta lenga-lenga a propósito de um bilhete mal manldade tenha consegui- vêee, maior do que a -bttdn Iancinlos cresceu de 1/3. tnôes de 11 rnens. mulheres

cscruoe cheio de veneno que o correto trouxe ontem. do aümentnr-se adequada- na América Latina e no 0- NO' mesmo período. o C;:I:)- c (::'!IllP3:; não ccnseau-m

O seu -escrevtnhndot' pêde que eu "largue mão" de mente. A dtrerêncn resrda rtente Próximo, 7 vezes:.t sumo de cereais e tubórcu- obter aumentos em quuu

tratar desses assuntos e. acrescenta: "que aliás ntnguem em que, hoje, graças às des da Africa e 10 vezes e fto los decunou gradualmente. tídade suríctente fi uma r-n

OÚ muito poucos lêem j .

cobertas científicas, que nos Extremo Oriente. com a abundâncla de outl'vs trtçâo -idequadn. Com tô-

Vê-se que entre os. muito poucos o "escrevinhador" últimos cem anea progre- alimentos. N;I região em con das .J..S sl!as im?_:�C;jr;j,)� �

é um deles. dlram mais do que nos 20GO Programa AZi1llent"r juUto, o consume mérüo a- sornment., e mtsértu ee.r-

Ta,VeZ, quem sabe, por causa de sua conscténcta? anos precedentes, já dispo- Mundial Itmentar diérto. em tê.mcs nômtca, este é um dos rn.us

Bem meu caro. mos de ccnnecuuent-s e qunnt)tatlvos, esta acima Importantes cupitulçs ";a

conuev- ., nen.snr como quleer to atê mesmoa ajudar metes parú produzir nllmen Em determjnndos- oãtsos d.1s neeceemados cstjmadas. vld.a m-derna.
'

a sujar a Cidade. tos, segundo um padrão ou regíüea. a procucêo do 1\ C"I,;;a semelhante OCl'1Te :lS uicdjdas ncccssárt ��

Eu conrtnunret por aqui.,. ���d::el���rl�Ç�oai:n��d�;I� �;�e;���ti:�� ��:n��: j1��; �,�:n)��Ic�e;'�a�or:=iu� .��� ;���e����:�rn��\;��E':�ln s��
Se o n ...s.�o conhecimentO:t_- rete a acúmulo local de ex- qual1toaumentou odecarne. eonduúdas com éxiio pj\,

tuaJ !ósse devidamenl,e ell1- cedentes. Esses excedenteli lel"e e InLIcÍllÍos. Nos ESla- um tini\' .. p,li� ou pJr um

pregado onde necessnrio, 'IS nô'J participam do comérc.h dvs Unidos no pel'iodo e!l" pcqu'�:lJ gru:):) de pai"o:'S.
doenças que �o;o orig-Inam da intern�ciona!, principal- tre H14!3 c 1V5S, o conSUlll� Por SU,I p.ó,) ia naturez.l,

fon)e poderiam ser ellmin3.- mente p:1rque Os p;}i�es q1lf' mCtiio per capita de eere:lis o pro:)j!;,lila da a:im'llta��1)
das 011 controladas. mais p!'ecisam de alimentos diminuiu de 10 quilogta- não·e só nacional, mas in·

Essa ê uma resposta a�s não d'�p::'em d-s melos fi- mas, ao pa�so que o de leite tcrna-;:ivnal: as!;i:l�. as aç:ic�
pessimist:l'). (\u'mdo clamam nan('eiros p:l.ra adquir!-lt)�. e !a.,cin,., çcnnanceeu hul- para re,,;Jjn�-lo tambt;:1 c!0

que o tuuncnt'J d1. populo- Para rmediar parcial- tcrud'J. c- consumo de carne vem :::"r nad.-:na!s e lntc:··

ção mundial ,está superanrlo mente a situ:tção. as Naç6r-; uLrr..p ,�,ou a mêdia d p� nac: na�,. !S.'O jXJ:'r-p,w �t.,I

a capacidade de prodllc:lo Unidas e a FAO E'ncetaram I'iodo p;!ste.lor it guerra; a nutrição e fome não respej

de alimentos. Na verdad�, conjuntamente u.m Progra- absoreãn de proteínas ue t:lm lrcntclIas e p:Jdé!l!l ,i.':.
de acôrdo com um levant:t- ma Alimentar Mundial. C'l' ori::l:cm animal ê I1ma das eneonHac:as em qlla qu l'

ment .... d!l.cente, espern·�(' jo objetivo ê o uso !T.<;)tódi- maio.-c.;; do mundo.

que a produ�,iio de aUme,,- Cr' d?s excedente;;, a fim elc

tos em 1962·63 tenhrt um promover o desenvolvim:!llt'J

crescimento mais rápidO económic" ,e social, As op'!

Q\le o da pcpulnç:lo mun- rações cOll1eçal':tlll agorn,
dlal. �stlmado em 2�; anu- Todn.\"ia, rS exc'i!dentcs .�í'1

almente, atingem a pcquena fração
Infelizmente, Isso não da pI'odução lllund:a!. Estl

quer dizer que o prr-blemn. ma-se que os estoques de I'Co;. ;IS :-';Úl .11 "uflcicntcs, stJ�

illlmental' do mundo tenha ccreai� cheg'u:ll11 a 130 mi· brcLud n::l que se, refere ao

-8ido- I'ClIO,lvldo-. 'Pill'Que �!�. _lb,tes- 6fo t-on�dA.�, a:� con�umo d.c p,'-odu:;os <le i)

Clube 'Soroptimista de Florianópolis
RELATe- RIO ngida,>, f;_jzendo pequen",> .!;orop:ilulsta, represenlan- onde es...... rJlube foi alvo de

dvaçoes e ajudando e em:i\- tes d- LIONS CLUB DE homenagens. consolidandoJ,
minhando doentes à lnsti- F'LORIANOPOLIS e ROT..-'.- cada vez ma:s a a.lllzade

tuições hospitalares, tanto RY CLUB DO ESTREITO e e (1., laços qlie �nem as n�.;;

nesta Capital, como em QlI- repre.;;entantes da Imprell- sas instituições, cujo lem.l
trcs Estados. sa. ê:. SiRVIR!
O CRE'DITO dêste Club, Comparecemos à 7a. Reu- Enc.errando nosso mode8-

nos mêses de novembro de não Scroptlmlsta, realjza- to Relatório, agradecemN
1962 2. Le\'ereiro de 1963, fei da em Porto A!egre, onde a colaboração dos memQr{1�
de ers. 95.071,20; o Débito foram tr:."ttados assuntos de

.
da Diretoria, a cada sócio

de CrS 62.294,e o SALDO relevante importânCia pam em partlcular, às autorlda-

para o mês de março de. a vida da mulher brasilei· des, à imp�ensa, ao comé:'-
27.776.90. cio""! e ao povo em ger;!l q'.Ic

NeSSa Reuniã ... , com a p�'c sempre acatou com genl'r:'
VIDA SOCIAL DO CLUE sCIl(�a ele l'cpree.entantes d:l sidade e mais ampla co1.!_
N�.sl'as Reuniões sociais Feclemc:ão Americana e do boração todas as iniciaUv'ls

vêm �e realizando aos prl- Club Soroptim!,stn de Lim:1. desta p�esidêncla.
meh'os sábados de cada no Pe\,ú, foram mantidos O�

mes, num ambiente de gran . pl'imel� os entendimentos Florianój)Olis, 28 ele f('.
de hai'monia e fraternidade pura a criação da FEDERI\- vereio <le 1!)63

<;:AO ,c;OnOPTIMISTA D/I.

MõllS um P,o\l"'Q tlc Q"alidad" ,b

INSTITUTO DE IDIOMAS VArZIGI
(J INj1 rruTO DE \DiOMAS YAZiGI comunicc.

O tudcs os InH,;re,:>sadu';; que- I? c»toJO abc: tO"i o� ma

triculas poru !l CURSO DE CONVERSAÇÃO E"1.
INGLES poro quaisquer do três EstágIos, ofcrecen..;o
hUIUIW" Q(ler;LIO(lus nos p€'ríoc<lS da (I")(lnh". tarde e

1 IlCÚle
0ull',,�.�lm, comuniC<i ons alunO'" viger,tes que C

I"Ín,rlo! (lc� ou'." sl'Tá no semana em curso, obede·
Cf'n._,l<'.I"'5 hnrc,"fls já estobelecidros

Melhfll'e') informoçôe;; na SecretoriH d'J Instlto"
to r." t,orário dos 9 às 1 I horas e dos 15 às 20,45
I,\�ros. dI? .�equnda à se;.:ta feira e ool> sábados .:IO!i

9 às 10,30 horas
• •

FIOl'ian6po!s, 4 de fevereiro dr> 19ft3
A DIREÇÃO

GINA'SIO EM UM ANO
Agq"a com Moi.res probabilidades - Faça a

suo inscricão à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

V E N 'D E MO_ S E
Uma máqUina de escrever marca EVERF.ST. e uma

REMTNGTON, ambas em perfeito eS:::ldo de ron�ervação e

funcionamento. Preço de ocasião. Tmtar à !'ua D!!odoN.
22, Fpolls. ou ii rua Dr. Fúlvio Aducci, 453. no Estreito.
rom o sr. João Telbas Santos.

""""� I I 4-4-63

INDUSTRIAS TEXTIS REM!UX SIA
Assembléia Geral Ordinária
Sãr-. convIdados os sCl1hor.es acionistas a st> reunlrell'

em assembléia geral ordinnria. na sede soc!n1. â rIJa Joio
Bauer nO 5.;, nesta cidade. às 14 horas do p!'óxhno dia 28
de abril do corrente ano. para deliberarem :-õbre a �cg:ulnto

ORDEM 00 DIA
If' - Discussão e Vot;l�ão sobr(" o relatório da diretoria

balançQ, conta. lucros e perdas do exel'ririo de 1962

pareccr do conselho fiscal:
2° - Prcenchhnento de cargo vago na diretoria:
3° _ Eleição dos membros efetivos do conselho fi�cal

seus suplentes;
40 _ Assuntos de Interesse soci;11.

AVISO
Arlmm.se à dispcsição dos senhores acionIstas, na séd

�oclal, os documentos a. que se refere o art. !l9. de derretQ ...

lei nO 2.627 de 26 de setembro dE' 1940.

Brusque, 7 de murço de 1063
•

Dr. Gnl/hcnnc Renau.'l'. Diretro-supel'intendente
Rn/aml" Rell'l1I:c, Dlretor- presidente
J. C, Re1Zaux Bauer, DlretQr
fllgo Ar1frtdp RellQlIx, Dlreto
K(/rl tfllder. Diretor-aqjunto
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riação da Guarde; ele Tràll ,"'fissões Demonstração de

sito em JOinville Fê

I

mara Municipal de .romvn
le o vereador Nilson Ben
der. llder da bancada da

UDN, apresentou emenda
substitutiva ao projete de

autoria do executivo, que
cria a Guarda de Trünstto
em .rornvme. O referido ve

reador propôs' a criação ria
Taxa ele Ttânsj to, incidin
do sôore veiculas mntortzu
doe. A arrecadação dêsse trt

butc courtra as desposas
�m a manutenção da GUUl'

da, cujo efetivo rot limita_'
do em 20 vagas. A notícia
causou a meuio repercussão
Da cíd.rde. pois fi criação da
Guarda constituía necessi
dade que vinha sendo recta

mada pela população.

Bócio Honor:írio rio Ic�
j::atllrillellse de sao Paulo

Em solenidade realizada

QO Clube 'I'ransat.lántioo, em
� Paulo, no dia 23 de mar

ço, o industrial Dr. li. me
.ter Schmidt diretcr-presi
dente da Fundição Tupy S.

À., de Joinville. foI ugt-a
?ciado com o título de sócio

rilOnorârio do Centro Cata

r1nense de São Paulo. Essa

distinção foi conferida em

;:t�conhecimento aos r.elevan

� serviçcs prestados por

laqueie Industrial jOinvilell-
ii. terra "barriga verde".

"-.1

i"·O ESTADO _:_' O.I\"AIS ANTIGO OlARia DE sc Ftcrtcnópolts. 4-4-63
.-------------------------------------------

Dê-me
sua

mão ...em Notícias
mento Nova Ciúttralestão sendo desenvolvidos

todos os esforços no senti-

do de dotar Joinvil1e das e- Entrou em runctcnernent-,
Impressionante demons- xigênclas de seu deeenvor- a nova central teterôníca da

tração de fé cristã constt- vtmento. Erúpreãul. na cidade de Jo-

tuíu o inicio do periodo das ínvjne. O sistema de comu-

Missões, na cidade de Joi:n- Telefones EM Funeionu- mcecõe, telefônicas foi am

ville. Enorme massa popu- ----------�

lar acompanhou" o desenro
Inr da pl"t:ci:;são em que se

t.unsportnvn a imagem de
Nossa Senhora Aparecida,
realizada ;10 entardecer de

domingo, dia 24 de marco.

Nos ctiversos '

templos cato
Hco, daquela cidade esta
se dcsenvr-Ivendo o progra
ma das missões, que ter

min.u-á no próximo dia 7 de

abril, com a enuencre de
considerável numero de
fiéis.

RCtlparelha-se o serviço de
Onibus

A emprêsa concessioná
ria do serviço de transpor
tes coteavos na cidade de
.roinvme esta reaparelhando
sua frota e pondo etn exe

cução um programa de me

Ihr-ría de servíços. Novos ó
nibus já .entraram em cir

culação, substttuínd as

unidades que se encontra
vam em estudo deficiente,
lato que deu erigem a cons

tantes reclamações por par
te do público que se utiliza
dos transportes coletivo;;.
Segundo declarou à impren
�a um dos diretores da Em

prêsa Santa Catarina Ltda.,

_.

,

TERRENOS A VENDA
Ruo TlloJenl,es 51 - l-IonanóDv!i!>

VENDE-SF
Vários loles próximOS ao G:·upc.. Irineu Bornhau

sen - Est",�jtu
J �- lorO:' 28)(,22 - JauJ,m Allãntlco - Bar.

r'eHus. (Bem próx me (I E!>troda Federal).
I iate 12x30 '0 zona bolneGlr.o dE CC'mburiú

PfÓXIJY'O à s.od� dI) I"te Clube.
I ,_- lote ·lOx30 no zona bolneótio' de Comba

rió" prÓXimo a sede marítima do lote Clube.
I lutel:'xJU no Vilo t-'UnljJCIU - L.u ItI':....
I lote �om a A'r-ea d� 700 mrs.2 juntu al' H�,�

pltal Pl(lt�stontt: em Blumen.{Ju,
.

I lott' 14x30 junto 6 Fundlçõo Tupy, Jomv'lIe
\ iate 22x3l em Pilor,clnho Cur,tlbo

COMPRA-SE

. Uma coso próximo 00 centro dj! FpoliS, atÊ'
�,500.000'OO

�ntr��: �:��is�té Cr$ 1.000.000.00, próximo
I
00

publicidéille
.1 1'" em Sta. C�tarina

POR ALPEJOS

Menos Crítica - Ma;s Ação
Ao que parece o -evcltad»

E' comum ve-tncac-se crt

ttca sô�re alguma coisa .. 4,

palavra "crit.cnr" e :-t':'h

"espcCtivos deriVados est.w

sempre encuíande por ar,
convenientemente ou nac.

E' lícito cntica-? A -re<
posta é bastante ecmptexn.
DCJlcnd� do que c como

procede. A verdade é cue o

volume d�� pessoa� p,. ,.

pensas a ,lar sempre seu p3

rece,' é maio,', muito metr

cO�l[l<1J'ado com o das .pe

agem mais e falam men«.s.

Temos então um camtnn .

�:,.t() a "eg��� �o:a t:,,��V�d�:
altura cntàc prOfe";l'
.mcs urna c-íuca c »errmra

consiruuva, naturatmenu-.
Tedo- conhecemos os c-o

blernas dêste nosso 'mec-o

e riCo Bra�il. E os comeu.v
evidentemente. são '1:1

rnriacâe, custo ,Ir v

da, falt3 de hl'isha ,enfiel
a histÓri3. vai longe. E sem

dúvida n03�o problema in-

�:���o ��cua��I�:t�;ó:Xig���
-:idadão tem sUa quot3 <I ..

respossabil!dadc Ninguém
de nós. por certo comeh"'"

a tolice de se julgar com o

direito de ficar a mal"g"1n
dos acontecimento!:! que .,�;.

zem respeito à nossa Patr)a
ou mesmo aO âmbito inte"·

nacional.
O homem, no�so semelhan

te,'.se.wp!·e é a:go vuljoso (]1l"

dev� �e:' Olllparad" e
... n.i.iI

deStrUi(fb. E somente �Oil1

atividades sã consegu;f.�m"�
conqUist'q' um' h"riz"n"e
maj� fraternal. mu!s p"
missor. Jamai� de out-q

forma. Muilo menos co:>i
cdticas.
A P"opó�ito menciono um

fato. T:ve en8ejo de ler n

art!go intitulad" - DOUT0R
JUSCELINO - pm QUZ "

auto" c"itico(1 severamente'

nos.'So Se1131lo,:, re,Spons;jbi
lizando-o por tudo o quI! 0'8
m.'lu 'lxiste' em nosso �a'.3

sus profission·\,.',
Olh'lll1".' ao nosso rennr c

vv-cmos Jogo quanta e'! ;,1

há que P""CiSH d? nosso '.

pólo. Aqui mesmo em nos

sa Juinv!lle, que c.v-ce d;"

a (lia c upl'e��;lta,

���;:,:����t�u:�n��r�,o�o�:,�
ti"mo� inclin,dos a c,·i�i,·.\r

alguma .co:�a. iiga,la a II !

ministl'a:;:ão p('�lica de no�

�o mumCÍI,io, pOr exem)IO
meditemos! Antes de làr.
Ç:lrlllo>< qualquer ataque a

quem quer que seja pruC:J
remos' n;)sso Prefeit� e l�l"

digamos, pcssoa1men!2

que achamos de errado: E
.o importante, ofereç"am',
lhe nossa aiudll. POdefllO�
estar certos �e que jamais
noS poderemos queixar éie

. �Iha�tf e-eil.te . .v.exaIÓ�
rio e ,sos �estringirmos .01

criticar tudo e todos, se!u

conhccC!' de perto os ::11""

blemas e suas causas.

.

Este e o meu pensamrn
to. Não me afasto da opimuo 1-------
de que semp'e podemos <'

devemo5 fazer alguma :!"i�

�:a�:u:l�il�e::,. ��::nnode cl:��
s&.· 'jr'!r., 'a""
FAZER e nao CRITICAR

Dr. Alo:sio
Monquilhott
CLíNiCA DI!:NTARIA

lratamento das afecçôes
da ])óca em adul�os e

ci'idncus pelos metodos cli- -

ni'�'J � cirurgico., CGnfecção
ce proteses parciais e to

tais.
_\tende de 2a. a aa.-feira

das 8 à� 12 heras e das 15 Um Automóvel DAUPH�"
as lO horas aos sfl:bados ��'tt��.· n�q���cl� �:�����
pela manhã.
Exclusivamente com ho

r'j marcada.
'::onsultõrio; Edifício Ju'

lie'''' - sala 104 - rua Je

ronimo Coelho
pedo-

_ _!_ __

e.vursta asqceceu o que ,

CO'Teu apõe I> manaac- d,_

S'·. Ju):\ceJino. pj-mc-patrncn
te I}'! que tange à renu-ic.a

dCHaftr"";1 "daquele" que

certamente, mereceu u V"'. .:

du citado articulista N;j J

deseje. aqui, defendei' .:.'s
méritos do senador JUl\CeH,l;)

já que, pela man., 3 ::O'I1

que é recebido. em lôd:\s "<1.',

camadas bem J,.

Quero, I�·." <m. l"rlLlr pu
bllco meu "epúdio a CI'l i

cas de rat n.rturere. rnca n

Vci�.

I E acho. p",. on tro Ia I"

que u m-mcnt« não e oaru

Ist.o. E;.:i!!,é que todos fRÇ.l-

ALDO H. PEREIRA n')�
ANJOS

Curso Preparatório Conlinenle
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
A ULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANO,
P�E-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO·
DATiLOGRAl=IA

'

- Baseado.) nos mais modernos processos
gógicos.

- DirigIdo pelo:
_. PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novas.

HORA'RIOS DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua inscrição à Rua Oro Fúlvio Aducci

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

fLAMULAS
Contecciona-se qualquer quantidade, no melhOl

(Jl..Ialidode e rr'enor preço
Eel Zahlo - 7.0 andor aDto 70 I Fone :;:494

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela li'aculdane

Nacional de Medicina d;l
Universidade 1n Brasil

Ex internci par concurllO d'!.

Maternidade Escola íSE'i'

v!co "to Prof. Otávio R'-'

drigues .. Ljmal. Ex-Intetm

do Se�viço de CirurgIa do

Hospital .r.A.P.T.C. do Rio

de,Jar.eiro. Médico do Hr-"

pltlll df' Caridade e J�
Ma.ternidade Dr. Carlos __

Corrêa.
PARTOS - OPERACOFS
DOENÇAS DE SF.NHorrAS
- PARTOS SEM DOR OI! o

metbdo psico-pr.ofila.ti';·").
Co�ultôrio, Rua João pm

to n. 10 - das 16,00 ilS

HI,OO horas. Atende C0m

horas marcarlas, Tele:or.,)

3055 - Residéncia, Rua

Ge:t;ler.a.) Bittencourt, 101,
"

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO _ DENTIS' A

Atende MOS\ e crlnnços
Método psicológiCO moderno - especializado
paru crlanÇ'Js - ALTA ROTAÇÃO
Aplicüçóo tÓpiCO du fl_úu '

Atenrle Ja� 10 à:. 12 e das 15 à!!l 18 horas
Quo São tOI'Qa no 30

rfllRESfNTA.(ÃO OU AGENTf
Jcvem de r"ssponsobilidade, formado Contador,

cOm EECrltó�io mon .ado no centro cómerciol de San
tos c/telefone. precuro agenciar ou· repreSentar
qunl(lller firmo Fábrica ou Indústria no cidade Qe
Santos c Adjacências. Entrar em cOntacto por corta
com o sr, Aluuso. Ruo Dr. ManCtl Tourinho, 123 --

SANTOS _ ESTADO DE SÃO PAULO

,�.-

��:DlO PMRUU'j\· SOCORRO
POil(lA� DE URGEHCIA TtL. 3911

.�<.

pliado coneioerãveiniente,
com o acrescimo de. mais

mil aparem-e. Somados aos

quinhentos já existentes, do
antigo sistema, a capacida
de agora da central telefô
nica é de 1.500 aparelhns
automáticos. Segundo porta
voz da diretoria da Empre
sul, aquele é um d s ma-s

mcoerno, e perfeitos Si!>I'
mas telefônicos existentes

,

Visitam Industria

ccnc . tt.

Centenas de visitantes ,,�,

tiveram percorrcucto ;I� íns ..

ta'acôes do con junto tnuus ..

trial da s'und.cao Tupy S.
A .. no bailTr de Boa Vista,
na cidade de Juinvile. rene
nndo o grande interesse pu

pular pelas alivida,u(.' ,

senvctvtdas na "pioneira do

Ferro r-.la'.eá ..et". U j}' J!.\',).
ma de vbita�o pública ra./'

parte das c-fâe.nuracóes .[1)

25° aniversário de runue
çãp da empresa .ioinvillrn·
se, ocorrido a 9 de março

�ttmo. ,

Reajur.tamento de Tributos

O prefeito municipal de

.r-mvme, Sr. Helmuth Fal�

Igntter está empenhado em

consegu'u uma reestrutu.u

cão dos níveis de alguns
impostos municipais. não
rea tus te dos desde o ano de

1947_ Argumenta o chefe df"
exentt:vo municipal que a

receita dos diversos tri'.m

tcs, agravada pela procesJo
inflacionário. não é sufici
ente para atender as necp.s

sidades crescentes d ... muni

ópio. motivo por Que a

Prefei!ul'a se vê a braços
com dificuldades das milis

serias. para a execução de

serviços urgentes e essen

ciais.

�.-�._---.--

anti

ATENÇÃO
Transportes de mu·

danças
.ii Mudanças locais {'U pa
ra outras cidades: ::>ervj·

ços de mudanças.
Não ê necessârJo o en

g:radamento dos môvels.
'Informaç6es à ma P'r<,n

cIsco Tolentlno, na 34 -

f"np - :lR05

FPOLIS

Eu lhe garo:1to - • muno duro apre,}(fer a andor no li'ti;,ho
Idade .•. 05 múscu.!os não obedecem. S6 com muito esfôrço
conseguimos mover as pemca., Damos oiguns possas com oli.

miS1'!Jo ar de repente. as Mrças nos falt.am e nós calfTlos. Ma�
nns levantamos depressa -para andor e tornar o cair. Às vêz8I
a gente choro ••• Assim difíceis sfio quase Iodos 05 nossos exer·

'alca...... -�u�.iíido. CO"'f'lensn• eH por b9O'plO iÓ
melhorei mui�o e esf'o'u certa de melhorar ainda mais. No fUf�ro
espero ser camà Vaca, Por� prosseguir minha recl,Jperoçõo e de
tonlos crianças como eu -. poro atender a milhares de ,"utras

que sofrem o que éu sofri" _� precisamos de seu auxnio. Ajude
-nosl O que' pouco,.para Você' um' quase tudo para nósl

Coopere Com a AssC!ciação Santa Cala rina de Reabjlilaçã
Envie l)onativos Pina: RUi! General Bittencourl-

VENDE-SE VENDE-SE

BANDEIRANTE, rua DI"

Fúlvi.o Aducci, 742 _. ;�i;.

TREITO.

Um ter.reno, adequado para construção âe estabeleci

mento comercial, ou para residência. na esquina da rua

Jotié Lins do Régo, com a rua Herminio Millis, no Bairro
Bom Abrigo. Pl\eçO de ocasião. Tratar à rua Dr. FúLvio

Aducci, 453, no Estreito, ou rua Deodoro, 2�, Fpolis com o

sr, Jo'ão Telbas Santos.
5-4-&3 4-4-83

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

CINEMAS · Cartazes do Dia
O VENTO NÃO SABE LER

- Tecnicolor �

- (:,=nsura: até 14 anos -às 3 , 8 horas
(Devido à grande Metragem)
Peler Sel1ers
Lllcionil Paoluzzi

EM

A PRINCESA E O EMBAIXADOR
Censuro: até 14 anos

Cin- 'Iii,
às 5 e 8 horas

-BAtJBOS-
Cinf CURIA
.às a- h.as

às 7' 1/2 _ 9 1/2 horas
QUARTETO INOEFESO

C,,,. '.J>f:lIIi
às 8 horas

Ignácio L. Torso
Pena Pellicer

em

PACTO COM A MORTE
Censura: até 14 anoS

Dlrk Bogarde
Dirk Toni
O VENTO NÃO SABE LER

- Tecnicolor -

Censura: até 10 anos

Chie lAIn OHE RAJI:às 8 horas

educação esportiva.
Dlrk Bogarde
Yoko Tani - em

às 8 horas -

Efrem Zimbolist JR'
Ang'l: Dickinsen
ESCÃNDALOS OCULTOS

,MUSICAL BÃR
;ARA UM B0M PASSA TEMPO COM SOA FAM1LlA - RF,U,aOlC8 8OClAI&

DI\1óÇANTER COQUITEIS - FES�AS DE ANIVERSi:tuos - eRA

DANÇANTES - ETC.
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DIA 14 -_ DOMINGO DE PASCOA - 'AS 21 HORAS -- ENCONTRO DOS BROTINHOS. TRAJE PASSEIO. - DIA 15 -- SEGUNDA-FEIRA - 'AS 20,00 HORAS,
FESTIVAL rITOM e lERRY" cl lUSTRIBUICAO DE BOMBONS PARA A PETIZADA. ----

A Snc:eôa�c Norte-Ameíicana Contra o Câil cer
Am�lia as �CS�
�lJisa� �ara �u
rô na Ir,ucemia

nes. '

.. o Deus Aman, dp EJt1.t6,. Ely Star, compôs os ci-

é repreeentãdo por uma cu- cios planetários de prece-
esoce rume �. o câncer p'li

beça de coruetro, o' Sol,._o\� deneia e predomínãncra sô mona-"
-: diz o relatori�.

rtes. Março.
.

bre a humanidade, em va- Ncma. srntcse cQ progr�'i.'o
-

é � ����o����te�A�����'���!e�;e§��eWc��,-��:��':t�õ.,��
primitivo, copia do Aman e- Occurtes", de Paris, acres- "Antes, OB rnL'llcos sa!!ll.-

gipclO, que venceu o Prinei- centou mais um, etueuaen- v.am um CJn_ cada cinco pa-

� pe das Trevas, na Páscoa. do até 1944. Com' a devída crentes de eanee-: hoje, uI
E é êle o mesmo Deus que vénia, dentro dos estudos vam 'um em ada cada. três.

O poeta Nonnus diz que der- que realizamos, consegui- A mê�ia de mortes caueacas

rotou Tlfon. Anjo da peca- mos atingir atê o ano de pele cancee uter-nc -eaua.u-

dêncía, na mesma Casa as- 1981. rompendo o ciclo de se a 50 Por cento. O fume

tronômlca, isto é, em mar- 1945 a 1981 que, na sequên- é a prISCi9!l-! causa do cêa-

ço, logo em ArieS. cia planetária
-

esgota a fase cer pulmona- e mcttc tem',lI

Aries. março, o 30 mês, estudada. feito Para cramar a aten,;a)
é representado por um 3 Assim temos: o Ciclo do do publico para iaso. Foram

horizontal, que significa o 5011 de 1729 a 1764; o ciclo descobertos CêrCIl de 20 ,JW

símbolo �o Cordeiro, sen- de Saturno, de 1765 a 1800; eicementes úteis no tr.na-

do, pois, o símbolo do. te- o ciclo' de Vênus, de 1801 a mente da mctés:a. Os úiag_
cundidade inicial. a cabe- 1836; o ciclo de Júpiter. de nósícee e 1ratl'llonWs cn-

ça de tropa das Constela- 1837 a 1872; o ciclo de Mer- nrccs trjp\i�llrllm_se, I.'"
ções, a primeira morada a- cuIlo, de 1873 a 1908.

.

nual do Sol. A esses, li "Encyclopédie ------- _

;�::��:��:a���: d::o;;�:� ���:�;�'� ��l��'�a�: EXPOSição sôbre O Brasil dá �nitin sa cumemu-
�l:::::�::::d:n��:'�odl:�� ;�:�;��:��o:;�t�r;! rôções da semana Pao Americana em Nana York
cal e planetária: � balhes astrológloos que se NOVA YORK, -_ R€a'·za�
Aries - Fogo. 1 segue"Tl: �e na u!tr,\.·nlld.erua G:\le-
Março. 3U mês do amaci;J- ria Pep�i-r::·.,.a, na Park A-

menta do Sol no Brasil, 110 CICLO LUNAR (1945-19B1) venue, aqui um�t "I'Pf'Sii;ão
ultimo dt!canato, Isto é, de Planetas regentes e Anos em que <e d�mnsstra.n as
20 a ;.lO masca do nÚlllc;'o regidos: tendências IlrJg.'e.;:;!s.as
22, uma·efemérIde altamcll- Lua�: 1945;1952;1959;.. Brasil.

te iniciatica e esoterlca. 11)66; 1973; l!JBO.
A sua Mansão está im- SIlt.urno: 1!J46; 1953; 1960; Mais d� 700 P';;�'las

pr.egnada do seu peder e da 1967; 1974; 1981. ,amantes qns art.. " melltt,l"oS
sua irradiação blandiciosa. Jupiter: 1947; 1954; 1961; d" Corpo Dip\omát.c", lí-

Acontece, porém, um fato 1968; 1975.

llla�s Clcentuado para fllv�- Marte: 1948; 1955; 1962;
recer a escola do mês e (!a 1969; 1976.

Casa Sola: é que o Z('diaco Sol: 1949; 1956; 1903;
que é a ôrbita terrest.re ou 1970; 1&77.
a eclitica é, em realidade Mercurio: 1951; H158;
uma elips� figurada por um 1965; 1972; 1979

circulo. E' uma CUrva fecha- Como se vê, o auo de ,.

da, Imaginária, que não é, 1963, está sob a influêncfa
como muitos crêm. o con· Lunar e regido pelo Sol,

junto das Crnstelações cu· que ussistiu ao nasciment'J

jos n,)mes se Identificam do Mestre Sublime. no ano

pelos signos. 1, na Casa de Aries, o Cor-

Na bela lição de Paul delro, que protege os viJ.

Flambart, temos a convic- jant�, os sonámbulos. que

ção" d.e que a precessão dos são Os vivos. do astral os

equinócirs, faz com que?S poetas, ÇS marinheiros: e os

sa identificação não se pro- pescadores. entre Os quaiS
duza senão de 25.000 em. o Mestre SUblime foi buscar

25.000 anos. seus d!scipulos.
DeUtro dêsse raciocinlo Não Importa que o dia 22 Recaber.l'n os con';J'!ad .. s

em noSSOS dias, é a Conste· de Março haja passado. Bas- na prê-estêia a sra. l)om

laça0 de Piscls que Crrres· tará que, sob as influências Alencar .1", V'l.icc-nl.:eI1?s,

pande ao Signo de Arles, benéficas dêste ano, se con- Cônsul do Brasil cm NlIva

Piseis de COloração azui- sagre, por todos Os um- York,.a, sra. Joan Craw-

marinho, a Côr de Yeman� bandlstas do Brasil o dia ford S�eel, atriZ ,h dnemll,
já, que, sendo o ultimo Sig- 22 de Março Como 'o DlA e um dir�tor !lu c{ompilshia
no Zodiuea.l, e hoje o pri- DE UMBANDA, que será co· Pepsi-Coia, que Patrodna a

meiro, ou melhor, está na memç.rado, todos os anos, exposiçao, e)'Tl. ('.ropera;lão
cass do pr1nte!l'O que é A- em tod118 as Tendas do Ter· CQm o gv.'mlO cr;;Hileirc

rieS. dada, a precessão eqU! ritório Nacional"
no�ja.l, está ,ao Sul da con�- Sarava a Umband<\ Uni- de David Dre·.v êingg. lim

t,e:n�ç�o de, Andrômeda e DO n"va.i"rquII1) :.u� viai,'�
:,,'.'t.';;' .,\y'

.•

(õontrnuaçüo do número Quadrado de pégaso e nos

ilumina com a sua estréia

Alfa de ae. grandeza, que

SARAVÂ 22 de Março - é Fomalhaut.
O evento processual é

gruta a Umbanda visto

aomo. além das fôrças mi
gtcas e esotéricas que nos

uenvcm da Casa do Cordel

rt-, estamos agora sob o

mesmos
í

n r r u x e de

stscrs, que foi a constela
ção que presidiu, no céu,
ao nascimento de Jesus, h5.
U)ü3 anos!
A constelação que VIU

nascer o Mestre Sublime
verá também a consagr-a
çâo do Dia da Umbanda, a

data de 22 de março, na CH
sa de Arles e sob o Influxo
de Plscís. homenageando o

Sol que nos Iavr-rece com

sua Luz e seu Poder.

A sextília, ou aspecto pl:.t
netérto favorável, entre o

Lua e o Sol, na Casa de

Ades, no ultimo decanat ...

na regência de Pjseís, é um

grito de louvor uo nasctmen

to do'DIA DE UMBANDA

NO BRASIL E NO MUNDO!
Soma-se a Isso, outro fa

trr deveras impressionan
te, rruto de estudo modes
tos, mas ungidos de fé e oe

Intuição:

Dia da Umb.mdu!l!

"François Lr-norrrumd. na

sua -mstcírc nucrenne de

t'Ortent.". diz que se achou

em l1ft.bllônja, uma "etena

representando Rama ao pé
do Cordeiro e c-roedc com

o Disco Solar: "O Reinado

do cordeiro é o Reinado da

Paz!".

Quar.d· Jesus velo à ter

ra loi pa, a restabelecer o

Reinado do Cordeiro, o po
der do Aries, <1 Religião da

Paz deturpada depois pelos
que>abenç-am as armas de

guerra rrauctdà. em vez d�

condena-Ias sumul·jamente
Jesus e o cordeiro Mistlco.

E' a luz do Ocidente, o Sol

do nosso coração umbandts

ta, o Arles do Brasil, que a

Umbanda vê no seu Sol, fe
cundo a terra e abrandando

nos idos de março com a In

clinação dos seus ratos.

Agn!. um .ocs elementos

vivificantes do Deus persa,
o Deus do Fogo, r Deus So

lar, esta sentado sôbre um

Cordeiro Azul, o Sei em A·

NOVA YORK, A Socieda

de Norll'Himedcana cont-a.
o Câncer anunciou um pl'l.
no de.j_navetigaçt:õmals am

1,10 desusado a encenea- !:I.

cura !lu leucemia.
A enfermidade, um câu

cer dOM tecidos fe-madceea
do sangue, e quase sempre

mortal nas crianças.
"A investigação c« reuce

mia já eemcnetrcc qce o pro
cesso maligno, outrora coo

siderado irreversivel, pude
ser det'ido mediante a ut'Jt

aacêo !Ie m�dicamentos" -

di$se a Socteüede em seu re

latório amuaI de 1962-

"Muitos acreditam em que

:ir!l;:,n�aq�eÇ��S�dl�S;::��:' �

de vil' a ser descoberto cm

método Para ccrnr ou evitar

'a enfermidade".
A Sociedade, uma uga!li·

zaçãc de eervtcc púnnoc
mantida com o Ilpôio de aon

tribuiçôcs voluntárias, sae
teu, no ano passado
2.029.047 dólares se rnveen-

gaçâc da reucerma.
Anusctcu a Sociedade "pr'

gre�sQ substancial" nu ,,�_

rede.

"Muitos e'enuetae ec-eu
tam em qce a reucerrua po
derá, der- ao homem a sua

peóde vitória sobre o can

ce-, uma c vnqn.vta c1en'.;i
ca similar em rmpcrtân.na
ao teste "Pa�' para desce
brir o câncer utenno inci
piente ou a rrlaçâe fortu".a

deres eivl,:')s :! hODlans de

negócioS - vi�t.a\"n'n a t'x

posição, qu� sr r€'lhzA. Pu
ra"lelamcnte cum (1.$ com'lra

çõe� da Se'llH..la Pan-AmE:
ricaua um Nn"a York, De-
nominada 'B":I!il: !'lavas
ImagesH", a .p"n".1.u �:,;ta
l'á fnanq�l1� 'a uO p®';co
atê o dio ?3 df aum:.

Exibem·se f';;CU!�..tr:1S dn
artistas brO;'\'It';���: Màrftl
Crave, GIc!l>i'lo Vl.ngi, Bru
no Giqrgi f l�'illa CI;lrk
bem com" 27 olUllliaçõ�s to�
tográflcas -:lue mOstl'llm a

vida cultu'al e- ,) pr'grf!:So
industrial do Brasil.

,.

-,

QUEMTEM FONTal
NÃO TEM

,,,,,. 'No -rn\rernói fONTOt' é a sub segura proteçãO!
.

I C�rte. a 9.ripe e os r;esfriados pela raiz! Ao Tome o mais eficaz. peça FONTOl! Só
primeiro sintoma, tome logo FONTOl! V. sente FONTOL possui uma combinação de pode
o febre baixar ... a dor de cabeça desaparece... rosas ingredientes, recomendados pelos pró
e volte novamente a boa disposição! E o seu cr- prios médicos. Sua ação rôpido, completa e
qomsmc obtém aquela resistência necessdric po- decisiva destrói e evito o desenvolvimento dos
ra vencer as mais terríveis gripes e resfriados! germens da gripe e resfriados!

muito pelo Bra3'1 e P. �li cujo sent,lmf'u" pc!a grll!",de sUa concep,,;'l<) e ;.éC>11Ca fo-

considerado �·L:m[l. p�ss'�1l diversidllde .I" Sra._i! igu3.la tográfiea.".

Adegas de Produtos (asa Grande SIA
Assembléia Geral Extraordinária

(ONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acioni�tas da Adegas di

Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar·se ãs 14 horas do dia 8
de maio próximo, em sua séde social. na cidade de Tan

gará, Estado de Santa Catarina, afim de deliberarem sô-
bl"e a seguinte Ordem do Ola: ,

a) - Elevação do capitai social, de acôrdo com a

Proposta da Diretoria e Parecer do Conselho

Fiscal.
b) - Alteração do artigo 50 dos Estatutos Sociais, e

c) _ Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Tangará, -26 de março de 1.963

A DIRETORIA

6/4/63

FUm�s de longa metragem baseado
nas nemóri�s de Winston Chnrchill

NOVA IORQUE - Um f;J tes dos Es41dos Unidos HalO Sr, La Vien dh�e l"e
um contrato anhnllado pl ry Truman e Dwight Ei�e-me de longa metragem ba

seado nas Memórias de nhower, bem 'como com jJlo ellc'ritório de Sir Win.H ,n

Churchill em Londres, {t1-

tem estipulava um docu
mentário de 90 minutos a AGRADECIMENTO

Gcerra !Ie Si.r Winston 01'ur
chlll começará a ser produ
zido em junho, conformo C"

trllS personali!ladeS mundiais
de importância.
Este ê o segundo contra

to de Jack Le Vien com Sirrnunlcllu hufe à impren;a dUa� horas do projeção,
II Confl'!o Mundial. WinstQn, O primeiro condu A rami!ia enlutada de Plinio Schmitz, agradece sen

sibillzuda as manifestaçóes de pesar recebidas por ocasiâo
de seu falecimento e aos demais par.sntes e amigos que
assistiram â. missa de 70 dia que. em sufrágio de sua bo·
nisslma alma realizou-se dia 2 p,p., às 7 hs., na Igreja
N. S. das Dores em Jaguaruna.

desta cidade, o pro!lutor n\ r

te americano Jack Le Vi�:!.

A esclllha para o naus-

Cêrca d� metade do filtne Ziu a pl'oduçao da Me)

teleVisão "The Vallanl Yserá- feito de atualidade ,J t·l
dor do filme estava ainda ars' também -Õa�ea!lu .. :g,s

memórias de gherra do e..ita

dista britânico.

mes governamentais. A· "d
para ser decidida entre S.f ira. metade seria um no·,o

Laurence Qlivier, Peter Us

tinov e Ricrard Burton.
filme inclUindo entrevb�lS
com os anterloru Pre�id!ll

S. A. RIO BONITO
Força e Luz

Assembléia Geral Ordinária
São convidados Os srs. tlcionistas da S/A - RIO BO·

NITO FORÇA E LUZ para se reunirem em sua séde so

clul. sita a Rua 3 de Maio s/no nesta cidade d.e Tangará"
no dia 27 de abril as 9 (nove) horas, para delibe�arem
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

10) _ Discussão e aprovação do BALANÇO GERAL,
CONTAS DE LUCROS E PERDAS.

20) _ Outros assuntos de Interesse da Sociedade.

Tangará, 30 de março de 1.963
Dr. AntlHHO . Pint Preside

f� Jose Gra::si - .:r'espureli:o
'____ �_I.---:;.-

;,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lesde no Maracanã: 5xO '!

Si TOS - Bicampeão de TAÇA BRASIL !

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO� ESPORTES

emos, epr'rr.e'ro laureado da temporada
....

...,. a I,on ·i 5ta,
:�:pe�eo ��:' re:�:r:e�;;:: �:í�:�: CdOo�;t:��O�=e:;� ie:::�;:, etapa, gol de A- ;���:��to� :::�n�: ��;

b-

"";
., o Paula Ramos E�porte: cru equipe superior técnica e in O Quadro formou: Renê; 9.100,00. ...

be, que desta forma jl,ln';'l d.vjdualmente o Paula ua- Altamlrando, Gtlecn Ale- A contagem foi aberta P( t

mais um titulo a eeu certe'. mcs venceu com autol-:da xena-e e CéSar. A"bltrag�m me:c de cebre-a Para o Pau

M�S !O�i2 -;;tl'l��-!.;�}� �:��n�:be�;o �:::�:���: po;.el�:O�s detalhes de jÜ[�'l ���; f�S:. O, placar da pri- �:l'r�::�:�. Berreta qU9 ��e�a�:n:n;'lul)l;:�aO 2'���
ritz" o Torneif! Inicio de:' Maurníe e Ciro foram 'es tendo Oeeae a.minui1o para

Foi realizado na noite da Futebol de SaJão da tempo- O Torneio Início foi obe-. g\>leadorc., tendo o Paula 4.0 JOGO _ PAULA RA- 2 x 1, placar com que te!'_
- Rumos fo:mado aestm: Mar MOS o x POS.TAL TELE- minou a fase inicial.

._--� ��1S_. ,-, l �

'i co; Cabre!,a, MaurillO, E;i' GRA'FICO O Na etapa complementar °

, • lItII co C Clj'O Paula Ramos elevou 'pal'H
•

I f\l
... Arbitragem correta de Go.! Cotejo de nlvcl te-nr-c 3 x I, com um gol de Rr;

� . rolando de ,cadeira ... � los2.F,uJ'og'Gao"·_ POST.'L TO,.
;:�����i8m��:ea�a��:: S:l� ��:;vaen:i:���iro c:;c�:s�,:

..

�'_ / (}:'" I .

... ... r. qutpee se'moY-'mentando com de Alexandre.

, i, I ,..;::: YI1Ãf) J'/JUM _
... � LEGRA'PCO 2 x CARA- facilidade e desPQntanJo 3 x 2, foi a contagem fi-

,,___.. �

"

fi
VANA DO AR 1 com iogada8 de .agrado pú nal que deu ao Paula Ru-

• bltec. O x O, foi a contagem mos mais um bcnno tieul-,

-; Mós uma prova de sua clto cepocl- certos ettétos enquanto outros dirige l' Dando ecnnnutdade aO) final. Nas penalidades má- O quadro campeão dr t'lr

•
Jcde no. .,- _-1 o TJ� da FCF, julgando res tem escapado do castigo por ,:,5" �::�::oe j��ar::vana. Togo (_ ::�p80r\P:�� O�a;a�la�;:: �:i;r::,m;;a:r�::�: E�/l:�C)�

•
.ccm a

. �'" ��remCilade, um coso "st,j ecr.stcr no FCF seu; nomes como d:r;"
qu.Iíbradn cento-me demc ,s formaram assim: Marco; Ciro, tendo jogado ainda no

,�:�e�als ,surg_ do naquele Ttribunal gentes. A armo que queriam. usar ccn, tr-a a justeza no marcao-c cac-e-e Maurilio, E'ric.J c be-tc e Borges.

ccnv �res",� a co <r. Lauro Santos, e tra o ar.éculistc: um recorta de jornal
� final. Ciro; eritrasdO ainda R,h�r O Bccaíuva, vice campeão

• . Amt.r
c

'\�'h Juízes Lib-erato Carla não foi aceita, pelo menos por 3 de'
Na primeira etapa o ma'> to e Borges. alinhou: Renê; AltBmlj'a11-

•
m, ml-Cu,_ c e er, Marco Auréüc srs. juízes QUe acompanharam o palo' cador foi igual: O x O. No fi- Arbitragem dc Carlos Fui do, Güscn, Alexandre" ce

t{rlug�er. Osní MLira e Osp! Borboto c vra sempre cboüsadc do sr. Litf roto. nal Q Postal abriu a cont.l- graff que Uma vez mais a. saro Arbitragem Correta toe

• cc en 0-, denn , Os vórlos processos êrn Ccríont. A presença do árbitro no n-ibu gern através de. Haroldo � gradou totalmente. Carlos Fulgratf � an»r-

• p��tc, ap u vári�s referentes o ór- nal fel de valor capitel, pois folandú_ ampliou por intermédb ue

lItII
bit, os �:J:- .

Illd:.!lados que estav:Jm Com franqueza e externando. seu pontGIf Miraci, tendo o Caravana di 5.0 JOGO - PAULA RA
... e: ortl9(se. C�F, notadam�nte os de vista. teve inclusiVle a seu favor () vo, minuldo cem um gol de E- MOS 3 li: BOCAIUVA 2

• d
- ? r ·0 ao preenchimento to do metode dos srs. juízes. E não ne-- nio, Cl!1,.úficado o Post'!l. Ü < .............!/

•
e sumulas. Os �r':. JuízeS .d�monstr�.- ces:>itou das órcunst?n�ias a:Jenuantesj qua.dro venced'lr: Walmi"� I!lecldindo Il Torn�6, tiyt'-

• 4iplin� 0' 'IX /' ���:os�o':n�::� ���e�n�t��aB Á���ti�roP��gu:;' �a��at:;" :l�;��o�ri���on, M�,.aci (' :��:nl��o d��leu�I��:S R;�
" �

� felat:r f�tos e� mo: -elevantes ,;erviçcs 00 -ecoQ�t.! eti Arbitragem de Carlof1 F'll mos" Bocaiuva foram os

" ,Jmul�� ,o
•

a mtençoo CJ� punl- orestaçãa de serviços sem r-emunz\"oçij, _, graff, considerada boa. eontendores. O Paula Ra-

... ,os
__

e SIm.. eS':!(.IC.E I� para evitar que ao e�porte conforme diz o artigo 29 de j ..
mO$ vencou na sua trajetô- a que mereceu.

• 1u1tas vez!: C tç;m acontecido, se ('RI= além dI! não ter punicão desde 3.0 JOGO - BOCAIUV1\ ria ao Doze na abertura d"

.. _m Cs ak"t edQs ab�o!vldos pc\" 1958
-

ti 1 x BARRIGA VERDE O cOl'tqme e ao Postal, na co-
---------

J ra ta d; j: OV :; C r-, et:Js nos sumulas, O que existIu naquele a�tiqo, é o aL:(' 'J brallça de penalidades mâ-

J o',.�ue e u,ma \ �rrlo(Je PCi�,os defensor�s semDre I�xistirá: Guerra á indisciplina e No terceiJ;(l enc-ontro (I.. xlmas. O Bocaiuva, derrot�:l

,
u- m mu.to dLS (' eXpedIente paro SO,"' moralizaçõa de nosso esporte. j noitada t;vem's em açao (s ao B..,rrlga Verde por 1 x /)

v:.:r do ti lU I s ..C'-lsodm�. A s'imoles campanha sanecdoro do �:i��;�SV�;'d!.cc���;i: i�:� ��l�:���:�d�-S;ré��rafo� ébfl• E articulista já éra como disse o Juiz Os l'
til ntretonto, o prccesso pelo menc� nl Borboto uma 'otenuante e um atesta f t.1nte m(lvimentado qUe::l- mal� sen!;lacionais arrano.::m

" mc1S I:I,�,e .nt. do noitada, foi o que d .... de bon; antecec(ntes para .<:ua absol presentou 3. vitor'a apert'!· do Vivos e cntudiásticog R-

, envclv:a O aut - d:,·'te coméntório in- . _

...- da do elenco boqcenst: P l� Plausos da ótIma assis,;en-

II di:C!8do qUe e t ,no artigo .41 do 'G3F vlçao.
.

'1 x O, placar regjstl"lIdo Il, cia, que prestigioc ao c:J' n

lItII (�nt_car, c, -rn \ autoTldades. en Uma cciso nõo houve, c"mo d'sse e.
� t1dades, etc, .. ) a d;ciaçõo deveu' se á

"'Iensou." SI' Preside,.,te Louro Santos. SI
• �present ...,�ão no, TJD de um recorte de Passivei �ritica ao TJD auC'ndo o mcc;1III

• lornol _pe,c defe,"!:i'-l' do Tomondaré. mo disse em seu artigo (lue olfl"l"IS utlp.�
• ��esenu�o :�:�(;e��S�L����C���:�a �:;I� �JsD�á deverJam �stor eliminados pelo

_

• opresentcçã, do j�rnol, o que multo a- uma cr"itica ao TJD oue, certo ou errado d
.. le�ra ..

ao co,un., a- �'aber que tais artigos O Pt"nsclT'ent" foi do Cronista e nã'l'
• �ao. Il�)�. o m�.ldc. principalmente petos tem pautad� sempre pela hane.tidad� •

2<> Teaourtlro: Aury Dr.-

.. IndlSCIpllnad,s. Nóo havia, entretanto, E em inu,....,ros oportunidades temi' Recebemos e agradeC!':lIl'J.'! mingues Garcia

qualquer Petl -6 , d,l clube Que se dizia dernonstrcd.... dorompnte a sua com"'o � ;iasegd�int�r�f:t: d�s:���;;; LO�!:�� �at�;p�:te�m�::�• o.fendidc; E huma injfu�:io Ou critica êncio e auto;ridade julgando com·hon�:<;
SUDAN: Ol'ador. Antônio ,A7evMo

• severo ç� rr ',1:0 Oi constatada tidC'de os vários processos por êles ap!'e Guarda Esportes: Maulo

•
noHortigo contr -,

,

Tamondoré. c'iados,
' ,

Estreito 31 de marco .-113 Marcelino da Rocha

lItII
avia, �im. e xis�irão sempe_ cr!.tí- ..

,
.. II 1963.'

.

Conselho Fiscal:
... c�s .se:�e·::s, c n" utlVCS contra os l�' Agora. mais a vontade para cnhca,. João R"mallno Antunos
lItII discl�1J.n(ldos,. <,: � de quai�.quer c:u- dido escre\-r:rei com disposiçã? sobre a

Prezados Senhores: João Silva.... _bes poIS a m,::n'...io do cronIsta outro para apentar o que fica de mUitos escon�
• não é sznã di c '-!ln:Jr as esportes indisciplino, movendo uma Guerra sem, Apraz-nos levar ao conhe

• In_ormente (l fU\f't" J em noSSa cap'i�QI' tréguas contra 'oqueles Que S?o bons des
� cimento de Vv. SS. que, em

•
nao �cuve. no 01 ,lg0, quebra de SIg,110 portistas qUe nãotemem trIbunal por· eleição levoda a feito m�
da sumul� e ne num nome de atleta que existe sempre um ét fe:'is"r para 11 tem dia 30/3/63, foi eleitn

• foi menctcncdo., êles. A verdade dos fotos jamais será B e s�rá empossada dia 7 da

til Faloú o ind,ciodo, falaram oS srs, jul deturpúda ou escondIdo.
�

abril p.f. a nova dil'etO\'ja

d z.�s cod:! qual extErnando seu ponto de A imprensa êxiste nã"
.. soment� para ,a-J dêstc Grêmio com mandato

p Visto. h�vendc cf"!lpate na votaçõo o pre!,<!=ntor sempre me�ldos utels 00 es-g para 1963/1954.

• ��en���Y�V:n���:l�ad�eaf�on��!�r f1� �� �; J � e

econ�e:o;�o. sobremaneira, táAa�s�: �::��:��Ieita ts-

� ,solvido_. A pc-Javra do acuscdo foi curto. quer indisciplina. porque já somos bus.
... mas s4n�e;o r,-::; u de leis e reguk;- tente civilizados .para com� lerm,os infrut,f Pre�'dente: José João G:.-

• mentcs pr' a d hso, nem usou da ções de desre"'pelto 00 arbItro, os auto
j

d\m de Oliveira

• :;-;���:; f�:'e�:l�� :eem o���:r��:r� ���C'�:sp;�;i��i;�SE �i�t�S :���:/�::�tJ tis:�c:aP;�':�:te: João Bp.- D�L':A�����:!� I\IACHA·

: ����ç��;n:Zs ��:nbd:rra:odoa���lb�en�t�,�� ��:i��oV��� ��� �ã:Ui��c���lciJo�u� ��JI' M!:h���'etário: Atajr L'�p(!�
JOSE' LOURENÇO MATOS

lItII ·j-�d,..de, elT'�'ra aq.indo dentro da lei_ menor número os que possuem so.hdo ,2° Secretârio: Valéri<l R"- DO AMARAL _10 Scctcoa- .lIEiJIIlI ,
III o TJD tem sido muito camarada com educação esportivo. • ma}ino .'\ntu�"s rio

� � 1tr.. ....._ ........
-

.. � ..__11:\ "" '" 1° Tes()�r'!h"; Luiz Quint
--:::-_-::::-__= --:::-__ -:=-

_

CQmpeonato R�eajonQl de Futebol
�' SA'B&IlD. A' TARDE

PAULA RAMOS x SAO PAULO
DOt.tINGO:A TAPIlE

X

Pa

A nova diretoria do Grêmio

Esportivo SUDAN

malidades' nâo se vcnfka.
ramo Ao final dos jogos o

�r. Ody Varela, PrC8iden',c
da FAC. fêz a entrega .1"

troféu' ao Paula :aamo;; • n�

quanto o il". Ger,soll Dem1.
ria, �epresenlandu o. 'St:S�,
ent·regou ao "c�plajn" "a

eqUipe do BQcaiuva o tnféJ

100 milhões.
I

para os Jogos
1Pammer:CanOI

S. PAULO, 3 (VA- - Enl
discussão final, foi apr"va
do pela Assembléia Legl�ja
tiva o projeto de lei do :ni

ciativa do deputado M'" t'.

Telles �on;:"le�1do o au)(jI;'l
de Cr$ 100.000,000,00 ap Cf).
mitê Olimp1co Bl'asll�ir"
destinado i realiZação df's
IV Jog<:>s Pan-Amer,canos.

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

No Maracanã, perante um público que

depositou nas bilheterias a apreciável som']
de 26 milhões de cruzeiros, mas que longe
esteve do recorde que é de 37 milhões, apu
rado dias antes no segundo encontro entre os

mesmos clubes, foram adversários, anteou
tem, decidindo a Taca Brasil, os conjuntos
do Santos e Botafogo, tendo o final da pele
ja acusado li vitória do tricampeão paulista
pelo escore de 5 x O.

A derrota do bicampeão carioca que
tentava pela primeira vez ser campeão d:-l

, Taça Brasil, surpreendeu a julgar peJo es ..

core, mas Que refletiu a superioridade dn
quadro campeão do mundo Que deve ter rea

lizado sua melhor exibicão de todos os tem

pos, sendo de destacar-se a conduta de Pelê
que recebeu tremenda ovação do público.
Marcou o "Rei" dois gols, sendo os demais
tentos consignados por Dorval, Pepe e Cou
tinho. Formou o Santos com Gilmar! Lim.r,
Mauro, Dalmo e Calvet; Zito e Mengáh.·i�,:
Dorval, Coutinho, Pelé e Pene.

o Vasco em 1.0 lugar na
Classificação de todos os

Torneios "Rio - São Pau!n"
Julgando·j;e as 'pcrf,,�-

mances" dos clubes em lO
2.(0 _ Corlntlans 74 P!$
3.° - Flamengo 71 pt�
4.° _ Palmeiras: 69 p'�
5.° _ Botafogo 62 p' _i
6.° Flumlne��e, 59 p'_;
7.° - São PaUlo, 56 pIS
8.° _ Sllntos, 52 pis

_9.0 _ PorrugUêsa, 50 pt�
10.0 - América, 21 pt�

;;.� = ��:I��:: :51>t

dos oS Torneios ''Rio - S.

Paulo" e cQJIlPctando�se 1 J

ponto� ao campeão, 8 IIJ Vi
c(' campeão 6 ao 3.0 c(lI,J

cado, 5 R'-l 4'.0. 4 ao 5.0 3 'v'

6.02 ao 7.0 e 1 ao 8.0' C'1!'l_
cado, temos a �eguinte .�l_

locaçãq.
1°_-Vasco_76pt.<:

A primeira' rodãda d(.l
Campeonato Salonista

A Primeira rodada d'l cam

peonato f1orianopoUt.ano de
Fut.ebol de Salão estã mQ�"_'a

da para a noite d(l prÓXim'l
dia 7 do abril com a et"et.la

ção dc trê� Jogos. As 19 ho-

ras jogarâo Dozc de Ag:htl>
vs Paula IW.mos, Caravana
do Ar vs Postal B(lcaluva
vs Barriga Verde. Esta. I'Q

dada scrâ dcscnroJl\da no �.�

târllQ a FAC .

José Nev:s

Conselho i)e�berativo:
Olivio i\ntunes

Aluisio Xavl�l'

LaudcUn(l F';r�1nndcs

Na ausência de mais n:')-

tivos, scrvimo.n08 do "-l').é

jo que se n'ls apresenta parn
aprcsentar à Vv, Ss. os nos

aos protestos de elevada e,;

tlma e 'liatinta consideração
Cordinis Saudações

,
.

;�.;. ;. 'i.'"" .• _ ..

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticidas em pó OU em liquidO. Diversos

tipos e fórmulas poro o extermínio de qual
quer espécie de praga do lavoura,

•

Erv;cidos Total e Seletivo 'eliminam os 91-

vos doninhas evitando ass,im o improdutivo
Trobolho de capinar. Faço uma vlSllO ou

peco inlOfmações aos tobriC';lOles:

BUSCHlE & lEPPER .•S/A.
"JOINVIUE RUA DC �RINC'PE, 113
SLUMEJoIAU' �UI\ BRUSOUE. 175
CU�I·.8A: D<SfMaARGAOO� WE�rPHAtfN, U2'

.J
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o�siveI Rehelião . na PM da Guanabara
RJO, 3 ("O Estad,,") � 'Admitiu-se na

manhã de hoje a possibilidade de eclodir"
qualquer moinento uma rebelião na poliei..
milita-r da Guanabara, envolvendo praças,
cabos, sargentos e oficiais. A sublevaçêu teri.r

iDfcio no 10. Batalhão e se estenderia ao 5".

Batalhão, depois ao regimento Caetano de

Farias, até atingir toda a corporação. Nos pia-
s dos rebeldes, figura como objetivo prin

eipal, a deposicão do atual comandante da

'ornoração CeL Moura Feitas c seu Estado
Maior,

lJsauIIo REGULADOR GESTEIRA

A SCI1:hOI'a 1.:1111""'11\ ·p1)(ln:'. SOHRTR_
'fldo"i O� dia .. do n,'·,:; !

REGULADOR GESTEIRA
é um remédio extraordinariamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros

. distúrbios Iunciouais dos orgãos íeminincs.

JalllO "Propõe Reunião tfii ALLC
MONTEVIDEU,3 ("O Estado") - O

sr. João Goulart, presidente do Brasil sugeriu
urna reunião dos 9 países que compõem�:..
associação latino americana de hvrc comér
do. A iniciativa. brasileira, foi consirlerad.i

pela maoria do conselho de govêrno do U ru

guay, Que a recebeu com agrado, A re�:ni:1)
teria ,togar em Montevideu; após a viagem dr;

p!esidentc Goulart ao Chile, li'
--------,-------

IIGRADECIMENlO
Viuva. filhos, no1'3.<; e netos de �1 ul:ba Gonçdves dr.s

�ee���, :a�.r t:��:/�:�i�s ��:�����;�r�I����;a�uep�:�s:��h�:I�=
cimento> ocor:ido a 2 do corrente, oem como àqueles ql'�

aCOlllPõmharam o seu enterro. Agradecem também aos que

c (�nfortamm durante sua longa enfermidade.

5/4/63

A�ndi a
Concentração
de CmileS do
Sul do Brasil
Da A�;o.ociacuo COl"al de

Florianópolis r-ecebemo»:
limo. SI'.
Dir('!o,· do Jornal
o ESTADO

Nesta
Vil1H>S pelo presente,

srauece. a cctabcracào pr",�

ta-ta por esse Jor�nl, cuan-'>
da cobertura do L nron'l'O

de Cor/tis Untve-snártos do
Ser do BI'a�il, bem com- às
demais apresentacôes 'ta
Associ�çã" Coral de !'lo .. ia
l1óp"lis, ccla bcração C-q

ímnrexcindivel ao brilho c'n
audiçõl'S
Sem mars, aproveitnmc- .�

cnsêjo paro ap-eserna- nr e

.so s pt'ot�Slos de alta �stji.1?l.
e di�tin!a conrne-acão p-n

do-fio sempre a VC"�<I ;I,;;

°ORQUÊ FLORIANÓPOLIS Ê UM' MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

c 1), O A C. Ã O
-_. __ .....--------

Â UNIÃO 49,9·;'
AO ESTADO 43.S·A,
AO MUNICípIO .' .. 6.15·,4

o impôsto orrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivomente
em Serviços à Populaçõo; em Es

colas, Ruas e Estradas, Limpezo
Público, Assist6n.clo Social, etc .

M U N l..Q..!.fI.

PARA QUE TUA CIOAOf! �!lo
FIQU! MAIS POB"!, F'.\QA \"lU

!I\IlPÔSTO COM PONYUALIC,".02.

As
BRASíLIA. 3 (OEI - A

J�n!Jo Pede Al.ilo�ilaçí!o Para
Se Ause!ll3r d9 Pais

Nações nau cOlJ1prum�Udªs
t��tam r6mper R imDass�

GENEBfZA -- Um Ir,�morando con

junto rediçtdo peics alto nccões não

c�mD..rc!"f1e/dos _ numa t�.ntO,thl.a -p..'ll',a
romp€l" c. tmocsse ncs conversações em

favor ,: um teste proíbíttvc dos testes

nuctecr-s. pcderó ser submetido à Con
ferênciq do De-armcmento, em fins da
próximo semana.

C, repre-c ntanree -<::Jg oito nações

����:t:m���s S���ã:������ ::��n:tj6
aprovaram os propostos esboçadas
num probto de documefio.ô que as dele
çaçôes telegrafaram a seus respectivos
países, hó 10 dics. A aprovação foi da
da sob Q, condição de, ser retIrada, se

os outros Estados não' Comp"cmetidcs
c',·ixa�:·'em de açe"ít.ar () projeto que
tEm- 'sido mantido em seg):êc!Q,

'

comissa
terrores

de Rehuii.es ex

các.era Pede

amanhá. su'rrat,

a mensagem pre
que sotícna auto

quo o sr. João
se ausente do

Os Sllléiílss AriUdais Serão
Discutidos na Conferência

GENEEHA. - o US,:, J<:'
setéutes arunctars para
preencher os espaços Vil

aros nas cartas meteoro
logitas será um dos tema:
p:incipais a serem dobar].
d08 nn oonreréncía Inter
nõ�cionHl de IVleteorolrgia
que se realizará em G�nL
bl\l, d.f' I" :1'27 de abriL
Ao anunciar o IV C:m

gl"(�,-W da Organizaçào
Mundial de Meteorologh
funeie llários do Serviço d,

Meteorologia das Nacõe�
Unidas disseram que Os -sei�
s:ltélites experimentais Ti
ros, lançados pelos E.st.adG�
Unidos, demonstrnram qm

o use regular dos satélites
pera a previsão do tempo
eer

á

u-na i.nportante con

tr.butçáo para a meteoro

logia mundial.

Dj5.,e i orgameacã- que
se sentiu esttmuraoa com c

ueôrdo assinado entre os

Estado� Unidos e a União)
SQviêtiea para co�perar em

UI"'"' ll' "p't·ama de satélites

F( r-tcs bem Jnformodcs não acredí
t -r-r p.', oue frdss �" O("Vernos que ain
d;;. r::Õf) -esoonderom '" nham a dar ii

suo rescos ta co.es dos últimos dias da
semana vindouro Todavia predisseram
que o rnemorondo conjunto, deverá es

tar pront-, oe-c cp.ê sentaçôo antes do
recesso da Páscoa,

Secundo as me-mos fortes as oito

ncçôes - Brcs'{ Bi rmónia, Etióoio ln
dia Méxic"!. N·;qé·ia Suécia e Reoú
blic(J Arabe Unid'J _: decidirem traba-
lhar num pleno co-icuíctó-ro por te
r f em que ':::$ perspectivas de um trc

t do orcibHvr dcs testes nucleares se

"reduziss ern, cu, talvez '5e perdessem,
sé ('� 17 de'eÇlrtr:ões se ��'Jcrossem para
as fé-ias de �'rimG.yera antes do Inicio
de reo:·-; neg" ... ,açE,,-s.

'

meteorológicos. Os tlols paÍ-
� ._ .•• ,� _

;;::::;;::t��l;::i�i���� R�d iO· P '11u Iacações, com a utllização de UDE I

um satélite refle:or p::t
sivO,

posicáo.
1'I1ui etencrc-amenv-,

C;,rlos Alb�rt" ta,·i"l
1'). Socrcrár+o

I}r, !tf�r�f
nr��UHrH,�S
Cl,1"R"rl,n D-�NTlS'r�
Ex�E"t,�('r:t.rio rto Hosp

tal r-;�lV: I pt' r't-urcta e C"
ntco -íc ":1'''' '.{''l('!'níqjn·
<"on'",[ (I':'; -utura-rm -

'.',\;:!·;:,I rurór.ca - l\) a ru-

3"".1.

Rnt Pr-ípnde.r-. Sírva Pne ,

n. 1.3 'r=crcn-: 35f12
CH'\CAR'\ n·" T'c.;PA�H/\

CI'i:�ll
OliT!rl::I"�i.!!de

;fJlJja qanhar

cem rnotcr. um meu.r c e

pópa cotn 26 cav,:I�,i, '·U I:

ortgmat, J;(> trabalhou e�')

água doce. Ou vende-se pv'
crs 350.000,00 a vista.
M�:hol'e' l:lIorrúaçoes C··;]1;

,,��, .�,:·I(\. pdo teree-nc
2094 pela manhã, ou ln

I�UI"l V,,.I·. de Ouro Prr-t». ;;'1
- a 13I"dc'.

Teatro Alvaro de
C&rvdho dia" 10, J I

e i2 !till DOS RU,;
Rcsel'vt.� seus lugal'c:,;

A!elição
Efc·tua�lSe serviço de est.. 'f>l_

ment"s I'm g(lraL Mell1�\ �

inf\)l'lnaCÔC� com Vam::·
morim pelo Telcf. 273/::,

,

I
, I

[ I
UE SUAS COMPRAS! ... E CONCORM AH I

g!RTE'O� EM dUM,HO.f' DEZ�8RO i
, i

.��-1�!�9 ,
i

_....J

Farft�ce{á dadJs
Gastro-Intestinais

'FELICIDADE ..

I
I

'1
!

\
\

I

RAU DE MAID
CampInas S P

Um quase nada que ,':Jdo :"'ole.,
Palavra comprida que se re·'ume n'J

ma pequenina: amor.

Musica suave qUe nas trcnsporta em

espírito à cida."', distante junto de ui'

guém sempre presente em nosso pen°
samentOo .. ,

NOV,':" YORK,· - Um diminuto rá
dk r::iuia está ajudando 06 ClentIs�as
rr.édiccs (l aum,l,torem Os seus conhe
cimentc-s do trato gcstl"o�·intestinol - a
nUllcicu o r<>"'<"ta "Electrnonics"

O rádio- .' pede transmitir' infor
mações sôbre a temper.atura, pressõo
concen ."í.:Jç� de oxigênio. e acidez ne)
tn>to. Até ago-a. e,s conhecimentos a

cerca de:sc: parte do cerpo eram relati
v::JlT'ente prim:!lvcs.

Tão pequeno quanto uma borracho
de lápis. o rádie.pílula" cujo alcance de
tr .:.nsmIs·;ão é õe cêrca de 30 cm, pode
ser deglutido e pcsssor livremente atro

vés do tubo. digest"ivo,
Sua mrbild,de é de grande van-:Ja

gem ex"l:c'l a revIsto" Dor iss..., que po
de comhh:lr c 'm C"1 aliment06 durante
o processe, da digestão Permitindo, as

sim. observações que não seriam canse

guidos de outro modo. O que é mais im

portante, (JS médi(:os podei·ão dizer, a

qualquer momento onde se Iccalizo o

píluca no corpo.
'

Uma vez que os movimentos da pi..
lula não, podem ser acompanhadas pe
lo raio -X, por causo dos perieos da ra

diação. ideJlizou-se uma antlena especi ,

(lI de rastre)o, Ligado o 'antena que gi
ra sôbre o paciente, há uma cánetCt"oin
teiro, que � uma fôlha de paptJ a

pOiado por uma p.'bca encurvada que re

pouso no abdomem do examinpdo, A
caneta registro o trajeto percorrido- pe
la pípule,

�um �sJ:e recentemente (eOUzada.
reg"istrcu' se no pcpe� uma "viagei)1") 'q�.,.
qUOi!!!- 3 metros,. realizada pela ródiO'"pí
lL!la em hot'a-s,

Um sonho de dias e meseS q� se

transforma dehcioso, mística e compIe
xamer·;'· num pequenina minuta de ven

tura supremo. _ ,

Olhos que se enfrentam corpos que
se odiegam num s6 abraçe) longo, for
te e aper�do,

Duas almas éb-tias de amor qu� se cr

proximam, <-ede... tas de ventura e se

compretam nUH' • � ::esejo: fusõo de

pensametltoS, c', carinhos e de gôzo!, ,

É, nada m::JiG resta depois, entre em

bos se não a distância de um belio ca

pitõso ..

xxxx

E nasceu, assim o alvorada de um::J

história sem nome: mas rica d'- desejos
louco'! de felicidade., , ?

E tivemos também, na beleza de um

scnho o céu ao nosso hlqmce e à mul1

'do o�;,. nO$SOS pés! '

.
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Transito
A ' ap,tal contará com sinalização especializada - Contratados os serviços'Em nossa redação, em de trànstto, com larga tra- polis, a exemplo do que <o. pccíal agrurlc a comuníca . pltul de medidas urgentes mais vagar voltaremos ao
cordial visita, estiveram dição no Brasil. efetuaram em centenas de !)ão que DOS trouxeram, que lhe disciplinem e or- assunto. IIK A d G C I ROr.:e.:T1 os srs. Anibal xa- Nossos visitantes, �a oca- cidades brasllelras, os pois, à evtdêncra. nossa Ca- ganizem o trânsito. Com ti gra ece OY. e so amosvier e Juvenal Marques, stêo, informaram-nos de viços de sinalização, on-

r . .

II
Com referências ti. sua agradecrmcnto, atenções

;��::::��.�;,�F::��������i� :�;�:{�:����;?:��:�:��: ::E:.r��;���;�;:::� c::: bontmuHm OS pre�a:atlYos para a a. semana ��E:t:�::::���r.u��C:�;� :����:r:��:;c�::,;,�:J.��
Dr. [u-�-ê-p'-j-o-·�-.. -D-o-i-n--V-i-e-i-r-a----r-f-Ó-x-l-m-o--�· Ião nobre d F,��!�r}cfl�,���cedO ��troe!t!��!leH��� e com 03 :'��::�::�:::;::,:::CI::::: �;,::,::�:�f::�Ti��21�
Dntrav!'(lt1"� em Prp.tn nn 8rllncn ��i�?iJ�:8il:��::g�� d�: ��:!!;�d.�:���:��:!� C�:��:!!�i���� E�r:,;;_ ���::�;�:p�:�:t :i�:�: ���ii::�a��S�:::h��;:�'
b ... Ui II 11 ...Uu � u U U U U PENAIS". Rio de Janeiro entrará em sença rlurante a citada se-

-------

Como [á se sabe o prcgea, Professores e junstas, es- contato com o Ministro mana de estl,ldOs.. ./ j

ma "preto no Branco'" q,U'3 peclalmente convidados, es-

0- E-STAD ft..,�h�;:�.:.'e;:: ::::::nl:� ;:���a;,c:b:��:::� Ct:�:;
, V

�:n:;;�:so_�: �e:�: 8é;i�r�� délÍJ��e��o �e�:!ão entre- \ Ll5sDciaçãD da Fiscais da Falend� "o ft.W AH1'" olAlIO ot SUlA tAUJlllIl C

entrevistas ccnceotdas a gues certificados, a todos FI r.u .• �.�y •. �, .",\! ••.a.,.l-c �,r!il, 4 de l\iJr,l de 1963

pessoas ilcstres, Que vêm Os que participaram da Ia.

tendo destaque nos meias SEMANA CATARINENSE
sccíate, políticos e eccnõrm- D2: ESTUDOS PENAIS, rca-
cc de nosso Estado e do Bra lIzada ano passado.
sll, Um do� últimos nregea- Amanhã seguirá com

mas contou cem a pr�,e!õç'l destmo a Guanabara o Pre-

10 Eng. CElso Ramos Pllh»,
S'crE't:.\rio da Viação e 0-

oras Públtcas,o qus l, ;J:>r
meio de perguntas e!:tb')";r
d['s pelo jornalj<ta Ev,h·;i�

\':e'r8, responeáve! peln p .....

gve-n-, prestou "mporcuntee
il';!J)"maçoes rt']aciona'!as
com sua admtntstracâc, a

frente daquela P&.Sta� c-o
vidado tambêm. pelo rof!':rl
-to jornalista, pS.',"ticip'J'l ,111

audição. na ú.uma �CX':l.

feira. o D:retor dos jo"n'li�
:gl:lc'Os da Rádio 'I'upy (\>:!
São Paulo, sr. Corifcu Azc-

Rodi'igo de Haro: Elípodção
de Desenhos

Sob ú a;to patrQC!lllO aa
Univelsidadc de San�a Ca
Larina, o destacado artista
Rodrigo de Maro, fará rea

lizar U.T.:l exposição de ae
sEnhr s seus, inSp�IadJs no

Apocalipse, no Hall -:lo

�t:,,"IU Alvaro dE' CfE'v<:,'h"J,
no mês de ab:i1 ,di .. 17 a

25). O programa e os CCll
vjtes já estão sendo con

feccionados e espera-se pa
ra êste acontecimento am

plo sucesso.

Noticias �a Policia j�ilitdr
Ao midallnos a pua"c'),

ção dc:>ta coiuna. detieja�
meS, em primeiro lugar,
tUl'har públicos Os noss�'s

agradecimentos a "O ES
'fADO", nas peSSoas de �eu

Diretor, Dr. Rubens dt
Arruda Ramos. e de s<;ou

Redator-Chefe, Jornalista
António Fernando do Am<1-
ral e Silva, pela cober"tu�:l
ampla Que têm propOlcio�
nado ii. Policia Militar do

Estado, atravês das pági
nas do maIs antigo diiri')
de S<tnta Cntarina.

J!; nc!'.�o propósito esta

belecer, com .estas ilCbs
alária.,;, um contacto mais
frequente entre a ç<Jrpo, ,�

ção c o publiCO, levando ,t

êste noticias d'J que se fa�
e se pf'nsa fazer para c

desenvolvimento daque!a.
pois é 0, publico objetn uni
co dos seus s,erviçcs.

OFICIAIS DA PM NO
PARANA

Viajarão ainda êste mê',;,
com destino ao Pamná, os

TenenlE'-s Taltíbio Del Val
le y Araújo e Saulo Nunes
de Souza. que farã!] curso

de 12 semanas na USAR
CARIB SCHOOL, a fi1mo�a
academia internacional d�

policia m"antlda pelo '�U'

vêrno dos Estados
na Zona do Canal. ciais.

1._ ,,�jhlmelf'J.
,ü ... "d1) da Poiicia MiHtn.
do nosso Estado a lreqU,;!L1-
tarem curso nO esLrar,ge,
roo Resultou a ·oP()l'tur.l..:'�
de que se ofereceu ii. mili
ei:! ea�llrinen.se para apri
morar a instrução de se '3

dementas naquela afama
da el:icuJa, de provei teso
convénio que mantém com

o Programa de Segur:mt<a
Publica do Ponto IV.

'l'lI
CURSO DE ORIENTAÇAO

PROFISSIONAL

.r?:-!l o Estado da Gua ..

nabara seguiu, no ú:timv
dia 23, o C"p. Edson Cor
rêa, que fará Curso de

Orientação Profissional no

ISOP (Instituto de Seleção
e Orientação Profisslon'll).
O referido oficial Vinha

chefiando, com brilhan�
t!smo, o Gabinete Psicotêc
nico doi PM, órgã:> � gran
de respcnsabilidade na se

leção dos candidatos a in
clusão.

" ,
INSTRUÇAO PARA

OFICIAIS
'

vedo Mneqces. nome r-eune

cídlsstmu nos metes j'H:l�
Jísrícos e radtofóriieox do

?aís. O próximo enr-cv.sta ,

do do já prestigioso !Jr,,�":l
ma, será o Secretário da
"Fazer.da de Santa Cata�ina,
dr. Eugénio Doin Vieira. que
rc'ponderá perguntas 30bre
It Fazenda stadu91 e di�cuti
rá aspectos mais relevantes
da sistemática tributári') do

Estado. A pa.rticipação rio
Secretário Doim, que irA �s

pecialmente a B1umen:1.i\,
vem Ef.nd" noticiada e {.�pe
rada n" ioo_v'ensa .. rã,lio

blumenaccnsc, com b8.'ltante
def!taQue e j:t�podemo� a

diantar o êxito que al'!'trl�
çará o próximo "Preto no

Branco".

alOU IIAII PERnITA DO ...n.

Ft.lEC1MENTO
Faleceu ontem, em

restccncta a rua 'I'enen,e

,.,IHeUa, nesta Capital a

exmn. sra. Maria Jorge
Atnertn-.
A extinta deixa os se

gutntea filhos: dr. Theodo
cio Jorge, Iconomus Athe

rino, vva. xrrana Lucas,
Maria 'Atnertno Apostclo,
rscora Rotaras.
Seu sepultamento dar

Sê· á huje as 17 horas sain-
do o geretro, der sua reat
dência. para o

I

Cemitério I

de rtacoroct.
A família enlutada O ES

TADO envia sentidas CO!l

dolências.

Em rec�nte reuntào de

Inspetores de Fiscalizaçâ<'! e

Arrecadação de Rendas, fi
cou definitivamente asacn
taaa a formação de uma. se

ciedade que congregasse 03

se,rvidores lotados no S�r\'i
çv de Fiscalização da Fazen
da e, muito especialmente,
os Fiscais tia Fazentla.
Resouveu-se pela funda

ção da "AssoC_iaçao do� F:�
cais da Fazenda de Santn
Catarina" de maneira tden
tica à adotada pelos Fb��Ls
do vizinho Estado dQ Rio
Grande do Sul e pelos F'ls -

cais do Impôatc de Ocnsu

''!r ..

Pcram escclhsdoe os F��

cate He-nam P,Hl(l, N:l')"r
Teixeirll C\,i!a�o, waldomzr
da Costa e Cláudto Ramos,
para censutut-em cemts-ãe
encarregada da etaboraç�.o
do ante-projeto dcs Est(l.t.l
tos que, -m Aesembiêlà a se

realizar ainda este mév, ne

verá ser apreciado pe,,,
associados.
A A�sociilÇão, do ingres «

restrito fl"� Agentes de Fi�'
CO �stadual, terá por fir'a
litlade- �ecípua, O eong-aoa
mente da classe. apresen
tandc, dentre outras venea

gens, pecútle, segure en

grupo, auxüres dive""os, �'-I

iPéricles Prade: Conferêntia
O conhecido poeta Pérl

eles Luiz de Medeiros Pra
de, foi c:lnvldado peta

SR. Ataliba Gonçalves das Neves
E' com profunda p�3ar Archibattlo.

que noticiamos o falecimp.n A notícia do t,.hte acon-

to do nosso estimatlo Cln- tecimento repercutiu dolol'O

terrãneo Sr. A,taliba GC�l samente em nos�a Capital.,
çalve� das -!'leves.

Pessôa altamenLe rclaci<l
natla em nossos meIos !:!"�

ciais, onde era adnHr:\do
pela generosidade do sc·u

coração. O extinto deixa Vi(t
va e Exma. Sra. Dona Gu�
mercrnda Cabral Neve� e

o� seguintes filhos. Atali
ba, Aécio, Adyr .�inaUry e

-�- _- ._--------

havendo comparecido gran
de numer,! tle IImigo� e a-:i
miradores do extinto aos tu

nerais, que se reaUea.riim
as 17 horas de anteontem

no cemitêrio da Irmllndqde
dI! Senhor Jesus dos Pa5s ·S.

"O ESTADO' ao registrar
o doloroso acontecimento -'e

va à afmilia enlutada fig

expressões dlf seu pesar.

Dirr,!ilíffi �'espacharam (om

O Secretário
E3ti /['ra. l (" 10 em de:-.-

p'lch cem O. t.ituil.r d�l

Pasta da Educa(:ão, u ,O:re
tal' do Departamento ctt!

Educacão P:ofess' r Cin
dido Ábdon Goulart e "0;

retora do Depart.amento
de Cultura Professôra Em:
liana Simas Cardoso.

RaCionalizacão da Politica
.�

Fiscal do Fumo em Folha
tido na fonte, dtspensandJ
o revendedor de qUillquer
s::�ória. A modiflcação ex

posta representa atendi..
menta ao solicitado pela
'Federação d,IS Associaçõe:;
(,0 C.;mêrcio.
concordou, ainda. a Cis.

de Cigarros Souza Cruz.
em desistir da ação movI

da contra o Estado, tendo
determinado aos seus e.sta

beJ.ccll.lentos que providen
ciassem o imediato reco

lhime!lto do impôsto sôbre
tabacos e derivados po:
ela devido, faz.endo, na

Em reunião re::l.�izada no

último dia 20, pr�entes oip

um Jado Ó "dvogado da

"Cla. de Cigarrus SouzJ.

Cruz, Dr. João Baptist:�.
Bonassis e os Diretcres da

mesma, .Srs. Artur Locwo:-n
e Osc).r Coutillho e de ou

tro o Secretário c!a Fazen

da, Dr. Eugênio Doin Viei

ra; o Procurador Fiscal,
Dr. Antonio Romeu Jv1orei
m; o Diretor do Se.viç:>
de Fi�calização da Fa� n

da, D'·. !VõiU Lu!z de MiLl i�S

e o Diretor do Tesouro d:>

Estado, Sr. Waidir da Luz
Macuco, foram tratados -------�--------
assuntos referentes à ra-

própria reuniã.o, a ,entre

ga de tlm cheque de 43

milhõ�s ele cruzeiros ao

Secretd.rio da Fazenda, pa
ra cobertura dçs tributos
ainda não recolhidos.

J::st..!dou-.<:e, ainda. a pos
sibilidade 'de instalação de
uma fábrica .em Santa Cd�
tarina, tendo se assen tado
a vinda a esta capit<'?..1 de
�·lemento ligado à alta ad

ministração da Companhia,
Já n:t primeira quinzen�
de abril, para aprofunda
mento dos entendimentos

com ú Fisco Estadual.

cionalizaçfro' da polit.ica.
O B:>'etlm Interna de 10

• fiscal._ com .respeito à tri

do corre. � publica as di-. butaçao sofnda pelo fumo

retrizes que regerad, neste em fôlha e seus derivad("s,
ano. a Instrução de Educa- em Santa Catarina.

çáo F:i>!!a e Ti,ro p,u;a ofi. Registrou-se nessa rel,;-

nião um fato Inêdito nJ
·Un.'dos

Ill!t:ut2im
pelo�:;ér;.�r,�:�el�:��;�a�t:t;�s '�u�7��;:s :�:�;:�����
bou com. o,� afen 'adn� à Constituição e restabeleceu Ir de
mocn�,:cia na Glumabam - correu à TV para insultflr o

_"re.'· .:,' .', � •..

E (}upr W!� Prl>�'-h�ntf' SOrti (/lU' ,;;'lu compreendeu que
o Bra.\i!. Ilc]1(Jis do .!"r:io J. /Hill (/dlll:tirâ. IIU1lCa mais II1/!

Jutllu III

Noyos Agradecimentos Pelos
Convênios Escolüres

"Lyons Clube de Jaragua
do S'.lJ.", a fim

•

de pronuu
ciar wna conferencia, pcs
sívelmente durante o cor

rente mês, aberdando o,
tema "ASPECTOS SOCIO
POLíTICOS E CULTURAIS
DO URUGUAI".
Como se s:.lbe, Pêricles

Prade, participou recente
mente. a convite do gOVti
no Uruguai, atravês dl'

Instituto de Estudos Sup�
riores de Mvntevidéo, de
um curso de altos esl.udr.s
naquele País.

Próximo Curso
de Aperfeiçoa
mento
Será levado a efcito no'

próxhllo dia 20 do curr.eni.e,
na r..:ielade de Canoinhas,
mais nm Curso de Aperfei
çoamento de Ptofcssõr.es de
Zona Rur;,l, prolllovlclo pe
la Se"retaria tia Educaçf.oo
e· Cultura. atravê� de con

vênio com p PLAMEG.

;Assinatura de
Convênios
Informações fcrnecjdas

.

pelo Grupo Executivo ue
Convên:'os Escolales dn Se
cretaria de EQucação" e

Cultura, dão conta d.e qtl!':
dezessete convênics já fo
ram a:;�':1adC3 atê a pre
sente data, a partir de ja
neiro.

Êste3 convênios foram
assinados com estabeleci
mentos particulares do in
terior do Estado.

Aprovado o

Concurso
O Governador Celso Ra

mos, alisinou decreto na

Pasta d,l Educação, apro
vando o'Concurso de In

gresso a classes iniclal da

carreira de Diretor de Gru

po Escdar. no Quadro Es

pecial do Magistério reali
zado por aquela Secretaria
nos meses ele janeiro e fe

v�reiro do corrente ano, c

ccnsoante o relatório da

respect.lvõ1 comissão encar

regada.

O Governador Celso R!l� para a Escola Normal .e Ol

mos l',ecebeu mensagens ná�io de São João Batista.

telegráficas, ainda com Continuam assim repercu

respeito aos conventos es- tind,.., f:rn todo o Estado a

cOlares, das seg�lintes pes- a�sjnatura dos Convénios
soas: Dr. Paulo Carneiro, Escolares, que realmente be

Prefeito Municipal de La- neficiarão a juventude es-

guna. o qual agradece em tudantil catarln.ense.

nome do povo lagunen1)c, -----------------

campo fiscal. Trata-se da

redução da aliquota do im

põsto sõbre tabacos e de

rivados, de 27<- pua 1:C.

repJ'e,;.�ntando a d\lll'nu;

ção dn car!!"" trlbutã.'·!a C1.U�
oneri! o contribuinte.

Respeitad, o prlllí'ipb
da comodidade, o r.-'terido

tributo passara a ser re�

-Teatro Alvaro de
C,'rval!-Jn ��iJ.:-; 10, 11
e 12 REI DOS REI!;;
Rl:i'iCrVC seu:-. Jug'urcs

pela :.':.edida que assegura
ensino gTat.uito àqueh cida

de; Irmão Adelmo, DiretOI'
do Glnásir São Bento do

Sul, que se congratula com ci
Governador em nOIr.e dos
mestre'). _PB.is e aunos do
referido l':o:ct.be:�c;mCllk dc
São Bento: do Deputado
Augu�to :Sres:-la. agradec?n
do fi aplpvnçúu do Cllnvcnio

•••

Câmara Municipal de Ila;aí
Congratula-se Com o Governador
o Presidente d,! Câmara mur Costa. pela assinatura

Municipal de Hajai. Dr.
F.elix Fees telegrafqu, ao

Governada Celso Ramos.
congr<!tulando-se, através

pl·l'XJsi!.-àO vç.rcadOI; Odí!�

d� contrato para a cons

trc.ção da entrada .Itajak
CUrjtib,l.l1os. face a vit,l

importànci� rf'ferid'1 obm

para o deSf'll\"olvill1!"'nlo

chujucl:J. 1",!!.I(llJ, __:_ .J

I

Para atender '1Jrincipalmente a entrega de material esco
lar aos estab(Jleclmentos de ensino da C"pital e do In

tenor do EIJLado, o Governador Celso Ramos fez entreçe ó:
Secretaria de Educf..<.ção e Cultura ae um caminhão. COm

éste veiculo poderá o titular da Pasta de Educação e Cul

tura, -prct, Elpidlo Barbasa, otenaer com maior presteza
às necessidades de suprimentos de material escolar indis

pensável ao bom fUl1cionamento dos estabelecimentos
escolares

ATENÇÃO MUITA ATENÇÃO
HOSPITAL DE CARiDADE

Por sugeó>LUo do Dl. Diretor du Hospitai de Cat'idade a'
Mesa Adli)li1ü;trativa da Irmandade do Senhor Jcsus dos
Pa;;sos resolveu ebta�.,. DEFINITIVAMENTE E SEM

E�l.oE:;AO, o segulllte horário para as viSlt:l.S ae's doente;;:

l.partamentos e quartos de 111. classe sômente das 10
as 12 boras e das 14 às 20 horus;

Quartos de 2". claE.se e salas reservadas somente das
14 às 17 horas.

Para as visitas às Enfermarias e Pavilhão Josefina

Boiteux, continua o m.esmo horário: Quintas e Domingos
somente das 14 às 15 horas.

Consi6tório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
aos 2 dias do mês de abril de 1!J63.

José Tulellti)lo ele SOuza
&...cretúrlo

Meu diário secreto, que ê um tanto sóciO-indj1.(i
dualIsta _ como diria um ncbre ex-senador - tem

paginas (tê-las-á?)/laminarmente chatas, esclareci
do qu.e a duvida, entre parentes, não reside na exl.s

tência da chatice, mas na das próprias páginas.
Em razão dissu, o diário passa para a reserva re

munerada e somente será convocado -em casos de ur

gênc;a. Quando o .,sindicato dos i\Ssuntos cnLrar eill

greve.
Receio que Isso :.lconteça muil·o afrequenLadamen

té Pois tão logc se concretize a ameaça de reconheci-

���n�m��oC���:�� é��e:aISi�ádi���On�::eorá P:l�e�:nj�� l'
greves diulurnas, as quais. Cerno na reza, andam pelo
mundo para lJerder; ��n:;.

.

�
São Paulo é o ].Jnmo rico dos Estados do Brasil. A

sua esmagadora cpuléncia é de causal' inveja acom

panhada de dor fisica. Quando as demais unidades

federativas pensam .em termos de picolé, São �aulo
decide ii. base de monopólio de sorvetcrias.

Exemplo: o orçamento naciorw.1 para a educação
anda em 60 bilhões, enquanto o paulista soma 105

bilhoes.
E ê assim em tudo. Sabendo disso e de que torcer

pelo Santos é um confõrto, eu. anteontem, fui estréla
solitaria entre os rubros-negros, Ilcando com o Bota

fogo contra o Pelé.
O restante da mengarada apluadlu a sova de sal·

moura. Desrespeitando a minha dolorosa solidarieda
de, o deputado Ivo Montenegro, bctafoguense in soli

dum, ao 50 gol não se conteve:
_ "Vocês têm razão! Bom mesmo ê ser f1amen

guista! Perde-se logo, fica-se la pelo penúltimo luga ••
nâo se tem de enfrentar Os monstros, como o Santos,
e sofre-se muito menos ...

"

Meu velho amigo, e querido compadre tambêm

tem razão. O coitado do Mengo ,mda por ai. Indo e

iindo de lotação, para não acontecer o que aconteceu

com o seu preto-.e-branco, Que foi para o Muracanã

de Cadilac e voltou de.. cinca ...

Zj
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