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Jornal Soviético.�enuncia: Oceano sujeito a contaminação dez
vezes superior a· explosão de�Hiroschima · E.U.A. desmentem:

,_ l.

Não ha Perigo - Kennedy determina luto oficial por três dias
dando-c como definitiva- dctra norte americana a segunda feira, em homena-

mente pei dídu. O presrden meio mastro em todos os gem aos 120 homens que

te Johnn Kennedy, orce- edifícios pUbli<!os dos EE. pereceram n bordo do

nr-u nasteamento da ban- UU. atê o por do sol de TRESCHC:R.

MOSCOU. 13 (O E) - A vitavelmente uma contami- gédla que roubou a vida à 2.500 metrr-s em que se CD- Ias autoridades do Pentá-

Imprensa soviética comen- nação no oceano, dez vezes 129 homens. Há somente contrava navegando ao de- gano, que salientaram a to

tau hoje, pela primeira vez superior a que produziu a um ponto sobre o qual são saparecer. A mesma npi- tal ímpr-ssíblltdaríe de pres
o tdesaparecímenm do sub- explosão de Hircshima. unânimes e categóricos 03 ntão j.l foi confirmada pe- tal' $ocono ao submarino,

����f�i��5����,�E;� _:A:l::::O:,:a:,:: ���c:;,�:i;?jE���� CELSO APLAUDIDO EM REUNIentanto o que cíassrncoc cana continua empenhada do atlântico pela recto-o- . _
de entoxtcacão e psicose em esclarecer o ímpenetrá- ttvídade. precedente d s

militar que envolve as rea- ver mistério que cerca as matérias atómrccs transpor

��:ç�:� suan::;,'�'"::;;;��: �;�cu:otã:���a��o n;���: ::��:t'��;o d:u:'.�.��i�:� ,0 �

0- ES'COLAR RIO NEGRINHOd�" di destaque as declara CHER. As mvesuaecões até nunclou oncuümente que

A
.

ções de um professor Jn- agora reaneadas, não pude- não existe mai" qualquer

�o��iol� a���\e�f�:��b�: �':�e c!:�eac:rd:u��i�;�i�:; ::S�b;I����C�E��C;;���
.

rlno desapat ecidg trará Ine a causa ou causas da. tr.r- prcfundírínde cerca ce •
.
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.c.l!l reun.uu levada n eret j 'lUC lu! iI�'l1alllld1�e I',�g�. na. Dtretova e Helnz naurrc
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t" "do act/u- Local do G:- Diz a mensagem: traüo para que seja subi- secretário.

D)e. Crianças serao con emp a·' �::���t��d,�;�t�:::���E.� �:�d��:�-:h�:�;:':���:.;� �:,,����h��::'�:';:��;;;.n:'1�

d!ls com artigot' 'de Pa'srna c'�;t��' r::mah,,::'in::o �����OdtS�:;:,�}:��I�� ;:�;,���::,E,1��i::��I:',��; �:�,�:�:,:�;:;:�:"d�,�,��:;.--
-
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Te��I��' A�!aro de CannJho� ���o !,orE�����,a����:�:��� ����i:l��n�:b�'� epl���'v��o d�� daAp���n��ge��i:en���s���� J

E',je à p-rt'r das 10 h"- mércto local. para o êxito ur das 10 horas de hoje
51\ Festa Infantil de Pás....

do alndn Os auxilias conce- $;�nvOlvin:('nto tntotectunt stetner. Presidente; perr-

ras, será realizada no 'rea- da referida prcmccào irradiará do 'restro" Alva:� Ornamentação de Has is.
rnctos ao educandário no da juventude estudnntn des �les Porto vu-mcnd Vice-

J
tro A.!varo de Carvalhov n O c.-njunto de ritmos de Carvalho, a 5" Festa In- dcc rrer dt' 1!.l62. ti prugresaisth cidade. fato "Presidente; Irmã UmbeU-

5a Festa Infantil d-e Pa;- alegres, sob o r0?11and.) de fe.ntil de Páscoa.

��1�,'�:.�t�::::::�;:;,��f� s��o�:,��c��;;,:d:�:;c�:: Pel da do Submarino Atômico a maior
fO�� edi��:i��I���S!n::i���i�� :��:��i��.��:l:�O :�E�I'�:��:� ���:�:.��i�:.��:I�c�����! tr�gód'l·� 'd l'sEU.nem te 111po

.ti� p'.lZtemente para a garotada. teria !ll';m d-s eontores: Produtos Antárcttca c f) dr. IA!!II· ti U J.I II< iiu II
Rcs-atte-se, no ensejo, a DC:>; sverra. Olirrpb su- João Demaría cuvntaaa'.

�cctub rnr-úu ela M çon a' ii va e }lj Irma Martins além (la p''u'tlcipar;fl" do WASHINGTON:, J3 AOEI pct'da da subina rinc; etõ- profundidade navega do '1\ do do 'rm-cur-r. e asseguro

de P'!"rJanopoll.�. r- o C)- A R{r':o Gutlruj� n. par- ar. Jacy naussun. e da con- - O choro dIlt� oj)"� M' p'.l,") 1I<l�cL1el'. DiSl;e que O' ye-�CH�nade maior que qunl- Q'�r" ,fut\\l'o .�os EE.UU.

�-�-:--�--���- �-�---...,-...........� lttffars ,.âl"s
....� AiffiL:.c" sti\�...t��*·, "'���' .. ' '11111 ·-:;:�:H� ,�e"llw,'''' nrnH;'" \'en� A �n"1l;:lIó' papal s6bte n

jang n.' I" ra' d I"a nl·:2 ao Ch I·te
r.ante George Anders('� l'ealiz'Ju uma ;lção pioneir:;. menfe o pl'('sidellle I l'tl}- quunt'o a ilheM contar.' com pa.z. Õ tlm "tr-aUier dos nl-

8.1mlciou hoje a tarde 'lu!! no def.envoivl:-:!cnto de su- americano: "E!og-Io o V:J.- h::unn" dI: "el1lelh ..mte va- I ..J'; únaJ;; oe Conc:ilIo E-
não hi mais' es�eranç:ls me:d;'e:s. alcançando maiol' IOr das i29 pessoas a bor- 101' Clin:ên:<:', decia:ou D. Hel-
pa�a os tripulantes d'l der Càmara, lieCle.ârio ge-

M����I��� 13E��r�')r� d� ����l.r�n:e ��;����'ece�Re�� PDC ArgentinO e contra o ��� �� ��·�!�ten_��are::enb��
Chil,. anunciou quo na p,à 18 ônos a 8crviço �fi En sil p'eno Atlántico lcom "m, '" uma a"g"a .'" como

�,���z::�Z:'iE��::�:� _ �,��:o�a�:;����:�� �:��:�� programa financeiro do. UCRI ��:d;:����::�����s� 't�

����e ���Ia;! ��c;t;�l��da�ae�
� TRASCHER constituiu-se

BUE�OS AIRES, 13 (OE) mente todos cS partidos. outr� oport�n_idade. con-

o presidente brasileiro será
na maior tragéd:�l maritl - O partido democrat.l nq'ue:�se h:s"i:U��n:I:::ad�or:ls'� �l;�mao.�roscnçao do pero-

l)ecebido ofic:llllmente pelo
ma dos EE.UU. em tempo cristão argenMno, pUblicou
de paz. O Almirante Ander· na noite passada um Cl"'

san, deu a informação de- munlcado no qual mnnlfes ..

pJis que manrhas de óleQ ta que não poude particl
e parle d� equipamento da p:tr de uma [rcnte na quai
embarcação subiram a su

perilcle, no ponto, onde se ' faça parte a União Cívico!

p�esume tenha pergulhado Radical Intranslg.ente, em

o TRESCHER. Disse o che- relação de seu desacordo
Ia das operações navais, total com sua politica eco-

Entre as matérias que es

tarão em tramitação nas
duas casas legislativas, es

tá a que trata do aumen

to ao funcionalismo publico
d:l União, o qual deverá ser

apreciado em regime de ur

gência. A propósito o li
der de' Govêrno Federal,
depuLado Ollvelra Brito
declarou qu.e uma comislião
de parlamentares será com MANAGUA 13 (O E) _ 4
tituida com a finalidade d'! pe�soas morreram e outras
estudar a propositura. Ou- 9 f1caràm feridas, durante
tros projetos deverá" j:l:fU- as corridas de motocicletas
VOl'ar Intenslll movlmenta- verificadas em Man,lillua. A
ção durante a semana- que tragédia, ('correu quando o

entr,a . t� co�o: Reform3. públlr.Q, invadiu a pista em

���Ja: ';,"Refo�ma B�nc�- .�31� se �:�aiH.:ava a compe-
-- ,.

coa, conhecida promoção
do radialista Nazereno C· e

lho, para a Rádio Guaru

já,

govêrno e pela Unlversija
de do Chlle. Sua chegada a

San�iago está marcada pa-
ra o próximo dia 22.
BRASILIA 13 (O E) -

- Em sun viagem ao Chile

Q presidente Jrão Goular�,
dev,eri firmar acordos co-

merciais e culturais com o

presidente Alejandre. O a-

cõrdo cultural. prevê a con

ceção de bolsas de estud�
aos estudantes chlLen:::s
brasilelrcs. e o acordo c(\..

mercial seri relacionado
com a indust:'la automobi
lística nacional.

I'·,

num�úto 00
funcionali�mo
na �âmara

BRASILIA 13 (O E)
- Varias projetos de gran
de inLerésse deverão ser en

caminhac!os ao Congresso
no inicio da proxima se-

lHO. 13 (OE) _ O primeirO-JUupO da caça. com ba�e

em Santa Cruz vai comemorar,ia 22 do corrente, o decimo

oltavc anivers�rio de sua atua9ão nos céus da Italla. Hn

�'erâ miss<l no hangar da ba e demonstração dos j:>tos
do primeiro grupo de caça.

No flagrante um dos j os do l'f'ferldo grupo.

-------,---1--------

PaUl e alill, a �ue .os
Cnmunistas �rc�aram �ol�e

_ c�:�!::u�j!:as{�r:;L� �:dl�:r'���I��L�o�ac�::��!st�
um gc!pe no Brasil, e o nor militante. chegandO a ocu-

te do Paraná, por suas c:-n par posição de' destaque no

dlções J econômico-Goc'aiS, POB. Preso varias vêzes.
oferece um ótimo can�po viu-se forçado a s.e exila:

para o inicio do m�vimen- na E'.1�opa, cnde abdicou
to subverSivo, A adv.ertên- do comunismo, Ingressando
cta, foi feita pelo p,ldre Ar no clero.

mando Rodrigues Cotin,
que se encontra em Londri-

Agênncia Soviética
divulg a a Encídica1

Papal
elal da União 60viétira. Ge�I';:;o��d:�1t �:�P�:ll:�:
muito embora sem comen-

�:�l:��:' �:�ho�u������fc�lca�1
princij)nlmente aqueles re

lativo:.: :''1 nec-,es.sidades de
se por fim a carreira ar

mnmenll$t:l e a proscriçiio
d:l� \),"'Vi'� nndeares,

MacmUl;n acusa URSS
LONDRES, 13 (OE) - O a facilitar um acordo sr-

premier britânico Harold

MllC M:lJan, rechaçou da

bre a ces.sação da.. prov,ls
nucle.:lres. O primeirJ mi

nistro sublinhou que a res

ponsabilidade da farta de
que as buscas continuarão

para o resgate drs corpos
das vítimas da �atãstrote

WASHINGTON. 13 (OE)
- O presidente Johm\

Kennedy expressou o .";('ll

profundo pesar ante '1.

Cãmara dos Comuns. diver;,
sas sugestões tmbalhistas,

progresso nêsse terreno,
recai sobre a UnIâo Srvié·

ticn, c não sobre outros

países.

nõmlca. A dem�crncia cri,
tã se il1.'!urge a demais

contra as novas med:d",>
tomadas pelo peronismo, e

pro.ieta reunir uma nova

;1�ser.1bléla de la Civmdad�
i\ quai concorrem pràtlca-

que o convidaram a tomar

a inici.ativa de unm reu

nião de cúpula. destinada

URSS lançou salélitp,
MOSCOU. 13 {OE} - 1\ Trat:J.-se do "Cosmos 14"

União Soviêtica colocou em em c1.l.io Interior foram ius
órbita terrestre um novo talados Instrumentos den
satélite artificial não tri- tírlco� que continuarão rS

pulado. estudo� do esp:!ço sideral.
PARIS, 13 (CEI - HJ,,-

menagem quase universnl

foi rendida â inspiração
dos termos da incicliea,

"Paz na Terra". do Pap,l
João 23. dirigida não .só

aos catolicos, como tam

bêm a todos os hom:'ns ele

boa vontade; incluslvc fi

agência TASS, órgão 00-

Greve oe Protesto em lon�res
LONDRES, 13 (OE) - Os

dirigentes dos 317 mil mem

b,!'os do sindicato dos tra

b,llhado!es ferroviârios, de

cidiram hoje, realizar um�

greve il!l,cional de 3 dias.

dentro das próximas 4 se

manas, O movimento. sera
em sinal de protesto pelQs
planos governamentais, de
org-anizar êsse sistema de
tramporte nacionalizado. OUTRA DAS MIL

Vário�
morfos

Argentina: centenas de presos
BUENOS AIRES. 13 (9E)

Chile desmente: Não
ha Mobiliz8Cão

- Um:l centena de civis,
encontra:n-se atualmente
detidos na província de
D. Aires. em cOlll:iequência
dos graves acollLec!mcnto..-;
ocorridos ria semuna paf>
sad:1 na Argentlna, ÊSSf:Sl'EVjj)��U, 13 (OE) nos, na" fronteiras

- !'. (·mlj·aixil.da do Clli!C', Bolina.
distribuiu nota na Caplt:1.�
Uruguai. d?�111ellt.indo ofi- Diz a º,ota que: '"n:'\o

dall)lente. '� boato.s de ,-pxiste mJbilizaç�o em
agã . de-;,carabine,iros. ohile· .quel· l"?gião.do eh

.,'

� r��'"

N.\ÇoEti UNID�\S IN. Y)
o l'h!lil J Ião 23 coca

UiOO dotares :10 fundo de

ajuda as crianças das Na

çue:, Uu.das mnntrestandc

seu interesse pela mrêncte
necessnuon.

RIO

BRASILIA

O presidente hão Gou
lart esta sendo espetado
hoje de volta a cilpltal fe
deral. Passou a Semana
Santa em sua fazenda de
Uruaçu, em eompanhLl de

esposa"' e filhos,

SAO PAULO
O governador Ademar

de Barros. delx"u hOje o

mosteiro de Sto. Amaro. on

de se encontrava realizan
do um I'etlro espiritual. Se

guirá paru Campos do Jcr
,

dão,

ANCARA
Sobe a 16 o numero de

mntos em consequéncla
das inundaçóes que asso

iam I) sud'1este da TurqUIa
nestas ulUmas 48 horas.

PARIS

contrd no Brasil. negou�
se a infrrmur se pretende
viajar para o n"sso país. a

fim de pet ln"ilCCel' ao lado
do marido.
Afi!'mou tão .somente

que lhe cra Imp'J3sivel fa
zer qualqhcr declaração /I

respcito,

ARGÉL
Em lace do alentadn de

que foi vitima o chanceler

argelino, foi transferida
"sine-die" a conferéncla de

Ministros do Exterior dl

ArgêUa, Marrocos e Tunl

sia, cuj" Inicio estava pre
visto para a prÓxima quar ..

ta feira.

SAO PAULO

Os vereadores de tendên
cia socialista na Câàmara
Municipal de São Paulo de
verão prosseguir no trab/l.-
li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BURROUGHS
9-10·01
SOMA
ATÉ

999.999.999,9
N/li sér\'iço� III' sua ('olllal'ili(larle, a somadora.
BUI'J'ut!l!hs !)·IO·Ql é il1di�I)('11Sávl�i Ii ela grande ca·

pal'idaJc de soma c �llhtra�'àn, ,\bsnllltamente pre.
('1-::1 c cllm l1otávdJ':lf)idcz Ite UIlf'raçJ,o, a llurroughs
!I-Hl fll i- a mátl\lin:� somallor:l manual qne se palt3-
rOl r::'ilid:tnlf�lltc Ilda ('('olwmia que representa para
a l'ilJliJ�� c c)l:il-tiilão cm sua contahiJidadc,

6';1
�

Eurroughs do Brasil S,A:

Concessionários
W1AS PEPERA OU\'ElRA

R. Trajano. 23 - HORlr,tW'pom

E:JD\S DB PR.-\TA De- CA
f� \L �';·.iLTE:R HUB::;CB

� ':1 :;:l do a:ual. Dia de
5':,') Jf j�t' • .:;('l:á e:-!\ 63 :'Iind,

(':())rr.��!vo para o sr.

Hi,'HCh p:l;s. alé,ll

(l� ..�<na!ar o scu nala.iciJ,
::"l!"!']'l !'1:1Úl;'1l ') trrm;

('II: (( "_I; "I3(:d, li de P . .l-

1.1

r:1[.. •. rlmr'n: r uma d 1-

Jo�efina BOQrgon(l'.1 t li I'C:' lr,Lt 2,-} ,UI_(}::; ;1,'
Irt'nc LivT.il11cnto ,.!" n!' '(' (' -" ',r. -íVa'�er

Amélb F:·::nlr.fl1))r;. li!" ir (- !'�p...".1. ;:;[�lIn::!o
Vida Ca!lJ"_.! \';,"ti. P;_H�'t_

81'. Na!'!;!!ll Si:\:l 11" n:\ma O;·

:. , a,l p,l h a.r.igo q\le e
llOna.

"

,
__________r----_.�._� _

Sociais

Logo matino Cube uoze de
Agôsfo; '\:N.cONTRO DE

BROTINHOS"
já c-rõ se tmnancts

a��·tllh J ... :1\ rod.t-. SJ(:l;Ü:;. L

que ..:� a Cu tau tL1Ui:;.U
an.crk.r.ucntc c l\l rote
t'<:n..:i.l a ap-osentação de
Uh! nweo do -soctcw' num
"ê h jw' da uatte do Que!'.!l1
cta P uace dia 27 préxl.uo
-x_

2 _ A senhora Ell:Ul:l

cncrem, que csté ('n111 :J, .t

ela "M:tg:le nouuqu-'
promover eosrne rto mn

"'�'.,' das. ('(ln] l:,\nl':\I')1f'\ÜOS pr,,' t
-c��: a J)l'ôxil1'\a estação,

���,I 3 - P. �sa:d� fim
- ,,,('I1Hl'1'1 em ncesn ctãnde. ,�

sr. \VJ1 011 do R sano. u.n

dos c.uxns-n.ta, de Curiti
ba. O moca ern questac
continua clrcutnndo em reu

ntõos l'�{';:lis sempre ecam-

pnnhauo da bonita 'r'crca •

Ilha auüm.

; t d/ ..� r���:l��,n�n��ouc�:���
«c a rscclha cl� rrebutca-
tes que c;;tarào no IXllco C'J
"Goleen Roam" do CCp.'l.C:l
lJ.ulil Pnlace, I'cpl't'scntam! I

S:lnta Cnl:lrina, no bai,,,
d c,'uni.�tn BHl'i'l.O S:qllC,
ra ..

5 Foi al�aHl()nte fcste-
ja(!:l C('l11 janLar umel'ican�
o "nivtr" d;t cantora Ney�!('
Maria.

Dando nota ,I!til. no "AmL
rican Bal'" o sr. e sra. ti·
Newton d'Avila 11\', ne\.
dr. Claudio OI viceni(í (C�
Una). Carmrm Ros:;, Ca.

das, dr. Alei') Pcluso, M:irL
Tereza Machado, RolJert"

Luiz, dI Ll'Ii(fll'o Baycr, De-

patada Fernando VfpJ!J r quarta feira ultima.

�I .. rc'rton oherem sr. O �
- x -

��.I:.C:l����O :':;'l:�, �a/:�:�'J di�� ;:-I�'�s�:b'�u:mes��·e;���
Augustn Neves, Zildinha, xando muito gente sert... -

au.ro Camargo, V.
'

mente apaixonado.
rtnha cardJw; Arfhur se- ....___
ren-a Oliveira Filho, lTIuLJ
bem acompanhado e Nelmu
Varela.

''''''''''1

"i - ncctcacamente mar
(':t:,t ,1 (\,1,,1 d.j (.lC�!"C Bon

gú, no clube Dr ze de Ag'J.-i
to, e já. selecionadas às 1:'

.�ellh:lritas que parttcípnrúo
da parada de elegáucu, P' .

pró da construcâo da sccc
sacia! do Clube' em rue ....

8 - Continuam em 1'('\1.

ntões. ag-ra dtscutmdo a -

suntos mais elevados, os -r

nnores. Osmar Nascimento.

l'.-!Il' l-CO Grilo. João �atls
ta nonassjs. Eurico Hcst cr
n ", Ody varela. Mario l\f�

yer. sobre a realização «c

Cmmtl y Clube em nOSSa c-i
dnde.

11 - Lúcinha d'Avi!a el:l

compailhi:1 do j vem SI'

Luiz Fernando Di V\l1cem:i

também parlicipou da ele

gé'llte e movimentada nOI

tada de: Querêndn PnIOjr>í)

!l - Estarão em pauta ;'.1

go mais nos
-

salões do cln
be Doze de Agosto a Sr,;
tolândia que acont�cerá t'lll

lI,UI,; lu\] .I!.'l�ontro de Bro
tinhos.

_ x
gw.,..; _,.-

x _
:�. ��t<�:��:�I;��a�;Of��SO�:nd:

6 - ACOnteceu bõlstan'� 10 - u� c:uJUlllstas s3r:'i- dança;; Clássicas do Teatl'')

movimentada a noite ri·.' ais; Nelson Faria e Dil.o Municipal do Rio de Jane:-

Quarta-feira no' "Amerk:l'l Almeida, estão com a gl'U:'1
B;,r" do Qllcl'êncla Pa�a '''', de promoção na capital P?· .w;..Ar!.
com "Dimas'·. Escurlnh",,) ranaense, nos salões do clu _ x -

��:�!��f� cl��I����P�;;�ae n���� ��OiSll��ib�:���s�ue se�,i.
o '��r�l�,�:u�����:oel�eR��
quino, Direkr de "O Esta

do".

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

• ''=-': 'd�; f':1� :la ou r:>rn �quiéo Diverso$
t r1�':> lor:TII.-IO� pato o t!tluminio de qual'
�l!(H c�p".1<' de prc-:_:" do lavouro
�r'. (Ié.::, re!.::, e S€:",:,vo elimmom C� el'

v'::> (.l;;,,,r:','.'s t.!v,!cndC' OS�,� o ,mpredutivo
lrcoelho de '-oplno.' �oço uma v:S!lo ou

pe,:o III!d'mO:'-0�S 'oos tconn:mles·

BUSCHlE & UPPER·5 IA.!\n _�r, Waltel' Hubsch e

c�p,·�;\, os 1l0!;SOs sinceros
par;rbcns. extensivos a sens

de ��:tlY':'�:l�:, mom�t. ctfF ,

_'''-'.,_
' --'t.

"O!NVllIE RUA OI": �2INCIPE. ,,,
�llJMéN�U' �U" B�USOUE, 1J�

-x __

13 - Os casais; Car!c:.;
Gassenrerrh (T r li d i.e '}

Prorc csor Joi:o Duvtd sou-
2:1 t Rcnatet receberam pn
!'U um [ântnr intimo o nus
ire sroressor dr. Renato
Bm-bcsa. Também o cas.n
"1' e Era. Aceron S o li z ,I

sr. c sru. eccton Souza (C:'I'

,n;f� .pcructpou dl) jan
tar.

-x-

14 Festival de Mârlo.
um" Grande promoção do
Clube Curitibanos pura,)
prr.xtrno mês, na stmoàncn
Cida(i' de curtttba.

15 Aniversaria ama-

nhã, Luiz Fernando Oi Vi:t
cenzi. acontecera clegl1n�e
rccel}<:'ão. cOmemorando a

data.

16 - No apartamento p:'e
sideno.:lal do Quercncia pJ.
lace O sr, e sra. Dr, Emii

Flygare (Renê. Ele Diretor
da Faculdade de Medicin.l

Pem:amcnlo do Dia;
O dlll11e nasce sempre

com o amor, mais nem s,,:')1

pretcrmina com ele.

das
na Passarela Azul

Coopere Com

Dê-me
.sua

mao ...

Eu fhe gort!i'lfo - • rnufto cfurQ ""rerxfer o ondar n� t,,;;-,ho

Idade ... Os músc�'ls nda obedecem. S6 com muito esfôr(.o
conseguimos mover os: pemos. Damos oiguns possas com ori

misrrfo �, de repente. os f6rços nos falfom " nós colfl'os. Mo ..

n!'ls levonlarno$ depressa paro onda' e 10((\0( a coito Às V�Z81

o genie choro '" Assim difíceis sôc q';oSe" Iodos os nossos exer.

cíóos e estudos. Moso:.ocrifrcio compenso: eu, por exemplo, 1á
melhorei mur�o e e::tou certo de melhoror ainda mais. No futuro

espero ser como Voe!. Poro prosseguir minha recuperoçõo e de

fanfas crianças como eu - paro oiender o milhares de vuiros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio, Ajude·
>tiOS t O que , pouw para Você seró quase tudo poro 'lÓS I

Deputados PSD emu.
ordinnr;�O:l:;/(�ll\:;� �����._ �);t:::��l s��al�:��:id:���,;r.�· ��;, ��'!;�lei�:,lqUJ��s:agri����
lf)nci:l (ln l'CfO!':llr-t c 11h!1- Pennmt�l:llOS ainda. "�e, qui1'ir, sem Illaiore� trope ..

tncioflal. ('ubendo IO.!,ÍN- cm meio às atividades 1'2- ços. seus implementos <!

mente n no�sa C,u';;'! hhg- larlonadns com as diver;!l.s máq\ltl1a� agricolas para ')

na o bitolamento cbqtl-i-Ir rt'fonn:n. teria o Depuh- c\e�emp,:mh8 1'aclo11:11 d'�

texto legal. E - dis<e a�n- c\:> pevro Zinl!llC!'mmnnn
!"uas ath ·jade..-! rurícolas, O

da o parlamcnt;;'l' catal':
n("ns;:! _ millha p:ut cip.l
(ião da C, mL;siio de J\�'I
('ultu!':1, e POiitka A:!'.a:·:l

Brasil. tu davia. ê grande r,

var:ac0 c h:i de se atcntar
qualquer p- opósito cs-p::,
ela! e mais imediato a [.'1.

VI r da zona que represen
ta. PI")lltamente, respondr�\
o O,é)::!l'Ol>O I'epr!!sentant�
do Vale do ltajai:

a esta circunstância, afi:n
de qu" (l material seja ad'!
quado c tlti! a cada rf'gUio
ali proJlriedarit>."

l'crâ CCeC\, ..01 \'iâa Inccs
santemellt':' ]"111'11 sentido de
cbler o equilíbriO neces
�ari:l a uma execm;:ão de
"pGli�lca agr.U,,\ "",IllP,'

,'&tou elaborando um

pl'r-jel::J. que formalize e

rccomtltua a C')mil'.são de

tivel C0m:\3 \'erdaddt·:1,:<;
neco::s,id:::.des. ,. df'.�l'nvol

v:mellto sQcial rural c 03

virtuais requisitos econó
micos da nossa Pátria. Sou

Rcv!'nd:l de �.l:i.":l1!na� k.;:·i
colas. pelo M�nis! l;rl., C'-l

Agric\lltul'n ,\ ('�1l'cm�\�!
zação dêste t:'abalilo es�á

g'l'ato ã. Providência, que
me propiciou éste ensejo.
e peço :I Deu!' que me {O

Jorças suficientes pari!.
11lanter bem alto a honra e

......._...._.....'.....__�
.

a dignid'd; dq, ngss, povo.
,,, i "

�

.J.:_���...._".;.;.t'd:....::�'__.��� �'-_;_.....:...__.;.,..�iiliiiililiio;;�iii::_iiiiíiiillÍl•••••
t I
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(;;n. liAil 105.'
_ ás lOhs. - :MATINADA -

Jornais, Shorts. Comédias. Desenhos

coloridos; etc.
_ Censura: - até 5 ao's

-as 1\2 hs.

nranororc tnnmen - Dolores Hart
-em-

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
_ Cin':!maSCOpc - Cor ele Luxo -

_ censura: - até 5 an s

t:ine GLO!UA

ás 2 - 41'.& - 7 - 91� hs.

Tyrone Pj-wer _ Lfnda narnen

SANGUE E AREIA

ás 11/2 - SY2 - 91/2hs.
Howard Icoet - Sman xutmor

John xnxou

- Tecnicolor -

_ Censura: - nté 5 ::tn�S

-eUl-

O PESCADOR DA GALILÉIA
_ eanevrstcn-rrccntcor-r
- Censura: .né 5 anr-s ás2"Z-5 -8hi,

ChIO IUH Brodford Dül.ncn
as 2h5.

Donald o-connor - Noello Adam Dolores Hart -em-

AS MARAVILHAS DE ALADIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

_ CinemaScope-Mctrorolor -

_ Censura: _ nré 5 an�s
-CinemoSccpe-' Côr de Luxo.--

c- CIRCO TEATRO GARC!A

APRESENTARÁ TODOS OS

DIAS GRANDIOSOS ESP1;:

TÂCULOS, NÃO PERCAM I

OUVINDO E COME....'TAN

DO

-c-Censura.-c-aré 5 onos.c-,

ás4-7-91'Íh$.
oregorv Peck - Jcnnlfer Jones

Joseph Cotten

-('m-

DUELO AO SOL
('ME RAJI:

ás 2 hs.
HOJE NA SESC
O programa do tocut-r

Dakir Polidóra a "'HORA DO
_ 'recntcororc-.

Ceusum (l (. 14 ano!'õ. -

r.�. StJI'
Pat Boone _ r-emeta Tlffln

FEIRA Dl!: ILUSOES
ATENCÃO

Transpor!es de mu

danças
NI1rlanças locais ('u pa

.>1. outras cidades: Ser�

ços de mudanens.
�i\o é nccess:irio o en

srad3mento dos móveis

Informações à rua Frrn

cisco Tolentino. n'' ';S4

r.vne _ ::\BO!l

ás 2 hs.

Alon Lane
_ õtnemaêcopo - Cõr de Luxe -

as 5 -8 hs.VINGANÇA IMPLACA'VEL
_ Censura: - até 5 an:-s

Donnld o'ccnnor - Noelle Adam

Gregory Peck
Jennifer Jones

em

DUELO AO SOL
_ Tecnicloor -.

_ Censura: até 14 anos -

AS MARAVILHAS nE ALADIM

_ cmemaacoce-Metrocoror -

Instituto de Aposenladoric e

Pensões dos lndusírários
Mineração Sulbrasileira S. A.

Assembléia Geral Ordinária
AVI SOPelo presente ficam convocados os Srs. actomsta.s.

para n assembléia ger,a,l ordínài-íu., dç_.'it_<J. .$o�n te,
realizar e,11 sua sede social, em Salseira nesta cidade. as 8

horas do próximo dia 19 de abril c ('ue tora per fim:

a) _ dellbernr sõbre o relatÓri., da diretori�, balan

ço, demon�tração da conta de lucros e perdas e parecei'

do call1'e!ho fiscal. relativos ao exercício findo a 31 ::le

dezembro de t962:
bl eleição do Conselho Fiscnl e fixação d('s seus

vencimentos:

CI eleicão da Dlretol'iu parrt :l gestão de 10-6-1963

a 31-5·1964 (' bcm COmo a fb:açao dos seus honorários.

ltrtjai. 5 de abril dr 1963.
[(Iro An/r;lIio pr(ldo _ dir. técnico

16·4-63

o I.A.P.I.. permanentemente. tnscreveià Os segurado�
;nteressad�s na locação de moradias que vieqm a "e \'a

I:<al' CIll !->eu Conjunto Residencial ao Saco dos Lim�es.

nesta capital.

Malares e�clarec!mentos serão preptados em Eng, D'

legnriu. situada â. Praça Pereira O,iveira sln, EdUclO

IPASE.

F'lori:mópolls. la de abril d e1963

Amaury Cabml Ncre�

Delegado

"r FLORIANÓPOLIS. UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A S/L

, {J\� i
RECEITA TRIBUTÁ;;:;ARRECADADA I('M

196 O""

/7529044000.00
"\.1

1146 276 000.00 d92669900000
.

90306600000
78 I 2 I o 000 00
431300000.00
339870000.00
27195QOOO.OO
245 F,/.O OOO.OC
141 044.WO.OC
I 36.249.000.00
I I 1479000.00
I 0271 6000.00
71185000.00
63740000.00
62649000,00
56300000,00
51.698.000.00
40.607000,00
16 330.000,00

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

Cr ITIAA
BeL t'
FaRTA -ZA
VITORIA
MACE lO·

ARACAJ�'NA1j\L
JOA PESSOA
GO NIA
, o LUIZ
r ANAUS

L O RIAIVOPOI. /5

o

INFERIOR À

!v1UN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MIIIOR I'lEGEIH NÂO TERÁS MELlIORES SERV1ÇOS .•

,�,;(
-

•
si:ne;� ��� c��:;a�a;�o ns�,
TV Ourtübana. Espera só, •

:�:'i��iã'��==: aPERFEIÇOIMENTOS:
GRANDE SHaW DIA I" •

C'('%0 t�:��On:��lt;�s�1:1'�.��I�. :\lOVA MODELAGEM • MANGAS TOMBADAS E

1
dia d-i r�q}i,:ll cOl1lond:I([_' �ESPONTADAS. GOLA E LAPELA ARREOONDA-

�ll:�e��'�'��:' �e�';;�:;�:h�e�' :AS ,. ACA8AME�TO DEBRUADO. GOLA�.COM
lo palr-o as "!:r\\inte� eill: FORRO DO PRÓPRIO TECIDO • CASEAM�NTO

�!rn��E�I���h��:'��:���' FALSO NAS MANGAS
s: '--< _.�'

Duo rtortenépons. olltrn.�, - �

!��lll�::�:�;���lccidas de n .�.. N O V A
- '�Ql}EJ\
•

\'a�h:lT:�;�se�lt��'Oa�ep�:/;�'
co «mente de teatro n p"_'
ea sac.a 'REI DOS REIS ....
i�es:��:��a�:�t�I.lc�:loa��s.
fi este colunista o sr. Alv') ' •.
��UP:���ton��n��3;��e q���nr:�,

NO T.A.C. FESTA DE PA.')- PÚb1!�') presente p is as-'
COA srm vaortznram o seu tl'.1-,
",:nl;nado ceto conhecido bulho, como também. dos

radialista Nazareno Coelho. seus compannerros diz ta'n'
���I�O:';eer�ne;������ ���:�� ���: �(l<I�rA��'��'��I��cd�g�\�.,
lates, e balas para a pgtl- Co Teatro Oarc:a pelas fi-'
zada que comparecer a es gu�as que tão bem de�em-,
��,n�I'�;i��O f�:t�od�l�;:�cod�� :r:I�haram nesta peca '�'1',

Hoje minha saudade quer
silêncio profundo. Nâo o si
lêncio de gente m rta. de
Igreja vazia, st'êncto-suên
cio. Não. Minha saudade
quer o snêncto de se estar
soamno na obscurtdade de
um uu- fechado. madruga
d.'l-;]�cnillu. de tristeza no
olhar que finge p-uxar ao

fundo do copo mais uma

vez vazio. mas que. muito
longe disse; vai buscar um ,I

iruurre:n dl�tante e perdidn
Silênr-to que traea no mos-

,

11\0 tcurp- a r-ancturn de um

sorriso de criança inocente
c a a'1lllr�l1ra de homem
chorando. sufoermdo o.� s<')

'Iuc '.5. mordendo 0<; lâbios
atri �alr !'õan'!ue. Minha san

dad!:! (llIer a quietude de
lima r(\!"a ver'T'e!hn colhi·
da pela m,mhã e. aind:t
ahl'll!'ll.·,1do o orva!ho Que a

noite lhe dcu. ofertada Cflm
um b('i ir> a alguém que fi
cou. Dep-is, um olhar que
a�radece sem nnda dizer.
Silênri0 que fere. silêncio

que maltrata.

,
,
,
,
•
-
,II
-
-
-

Estampamos acima a foto DESPERTADOR·' nlegrará
II da cantora Neyde Maria, em ml:hares de crtancínu-rs

• sua apresentação na TV com J. upreaentacâo do fa-

li �e����:���:V�:i�h:l�ii:� ��'���le�;';I��:;d;:��:. TV
II de de Curitiba qual foi con-

II tratada.

II
-
-
II
II
II
,
,

Aquele desejo dc�ntio de
!->el' triste qur,ndo se estâ
só. A vontade cruel de vel'

novamente alguém que a

saudade- quer. O aconehêgo
d!! vel' :'bril'-Sc uma. flor.
Vé-Ia ('l'escel', atê,
Dep�js. no maior esplen

dor, a flor murcha, a flor
morre,

Por Que morre? FlOres
não têm céu.
Hoje minha saudade quer

silencio profundo.
x x x

BOSSA NOVA E
NOVAS BOSSAS

"Bcsa Nova" é agora no
tícia. Seus representantes.
de uma hora pam outra,
viram-se dentro de uma

redoma. que eles Pl'óPl'ioS
nunca esperaram .entrar. E'
hora f,ntão de definições; e

�omeç:!ln aparecer Os pri
meiros t.eórlcos, buscando
motivos. inclhiaçõcs, ten

dénC',las, origens Irumos a

seguir, antes m;smo Que ::>

cslllo se firme definitiva
mente no gõsto }>('pular (lU

estnblllze-se como um mo

Yimento puramente intelet'
t.laJ em represâlla ao exces
.so de sub-música que exis
te por ai. E e lôgico que os

apI'('velta,dorcs usam a __si
tuação para vantagens pes
soais e comerciais, detur
pando. multas vêz�s, a vc�'

dadel:'3 cssência do estil::>.
Tnvl')1!·al'nm pas.�os exóticos,
rebolados especiais, para a
mÚSICil que no fundo não ê
llada lnais que o nosso sam

I}:l estilizado. E como sur

'-fu.? perguntam. Surgiu
n'ltllralmente \e ningué.m
-.. Os ,�ntenrlidos ao menos

tl('!ffi"1' y. nntn� cvoltt-

índto-arncancs goraram n'

blues, o regime, o dixielaud
Os estilos de cmcaao e N,)�
va York, o awlng. o bnp .

.1

r 01 ÜLZõ\ .etc . até as ro-.
mas mais modernas da j.l.''''
que também busca noves

recursos - inclusive na mil'
srca erudita .,- p.rra não 'sc
cstannar. Sim. tem de ha
ver uma evolução const.an-u
e na musica popular brn
sne'ra isso nâ- estava ae011

tecendo. A não ser uma ou

outra tentnttvn Incli"ldll,ll
não havia esfôrço :'lf"u:n'
por pil.rte de mÚ.<ic<')_;: e C'0l�1

p'J�it.-res para um� melh,'-
rh de padrão e a nos�a mti
sira e<:tav<t dn,,:enerann'l_
se comp:etamnnte. E foi o

que d(-'ll ma:'gem para n

anarthimpnto de tant.a
"chanrha:a'·. one inventou
o n�!"sa comér('io fnnoQ;!·1.
fico. Quan�·') a c<');sa psta-
v;, n"'s,e nê. ap1rere!'a:n
nflmp� mai'" rfln"'C'en('lo�o", e

tf'ntaram dnr n'lVOS rnll1O')<;

a- )'jtm<') br:l,<;i!eiro. "'o ini-
ciO') da d�('ada de :iO iá hOIl-
VP aj(!'lIma mf'lhorl'l e rl"s�

pontal'�m C'''''''l)'lsjtOl'f'�� ro

mo :ro' .... J0kim. O-lol''''s

Dnr.'ln. Tito Marli Fern<tn
do Cpsar e o'Jt .. ,,<; qtlf� crl:l
mm bôas ",e'.-,rtias. Quani')
à '''R'')l'''a Nova".. sflbe-se cI�
sua C'riacã- em fins de 1958
ouando João Gilberto grn·
vou seu prlmpll'O LP, Il1:lS

êst.e diz que deve tudo a

Tolp., ato passo Que Tom a

firma �er J. Gilbert ... o ver

dndein revolucionador de
nOl;5a música, influéncian

músicos. ('antores e eOlll

posit�res. Por suá vez. Vi

niciu:;:; considerado o "p:l
pa" do novo estilo (nfio <;el

do tôda uma geração de

porque) diz serem os d"ls

Os responsáveiS pelo apare
cimento da "Bossa", jun
tamente com outros expocn

tes de} movimentu (inclu
sive &le) como Carlos Lyra,
Sérgio Ricardo, Geraldo

Vandrê, Johnny Alf etc ..

E a "Bossa Nova" contÍlll1u.
a nossa música tnmbém ('s

puristas reclamam (Que
rem rítmos brasileiros au

tentico:>, o que não impede
de haver coisas novas I c ,

Vinícius fala de diferent'õ's

aspect.os da "Bossa Nova",
um buscando l1Wtivos ge
nuinamente brasileiros, (J.

Gilberto, Jobin. Lyra) ou-
tro baseando-se em Impro
visações e influenCÍltndo·,se

pelo "Jazz" (Luiz Eça. e

Trio Tamba, Matt�r) oe ain-
da um grupo eclêtico (Sér
gio Ricardo, Paulinho No

gueira etc .. ,) - dando

shaw de' diplomacia. e can

tando no "Au Bon B�u

met" estimuladb pela I=l'i::

sença de uma linda aC0m

panhante e pela!;' arrrndrr-·

.

V.nh. experimentar"'lroja _sino sua

Nova Roupa Sparta
•

"A MODELAR" TRAJANO, 7

Cia. Catarinense de
Cimento Portland

Assembléia Geral Ordinária
Pu.' pre�t'ntc ficam convocados os Srs. neionista�

para a. a.'iSembléla geral ordinária desta Companhia, a !';e

realizar em sua sede social. em Sals€jro. nesta cidade. às

:.. II�:,," (10 j)1',J}..JIllO dia lU ele abril {. que teui, p:;. (Im:
,1,1 _ de.!berar sobre o relatMI\) da Diretoria, balan

ço. demonstraçào da conla ele lucros e perda') e p.uecrJr
do C�nselho Fiscal. relativos ao .exercido findo a 31 de

dezembro de 1962 e, bem assim, sól)re· a distribuição dos

lucros:

b) - eleição do Conselho Fisc;\}· e fixação dos seus

venc.1I1entos: e

c) _ elei<;ão da Diretoria para ,: gestão de 1/6)1963 :1

;n/5 Hl64, bem como a fixação dos sc.us honorarios.

IlajUJ. 5 de abril de 1963,
PELA DIRETORIA:
ldro Antônio Prado - diretor gerente

�� ....-..
16-4·63

MOTONIVEL"'ADORA

MALVES
NACIONAL

• fabricação aUlorizada pelo GEIMAR
• testada e aprovada pelO DNER II DAER

.tamanho especificamente condicionado às estradas'

municipal;
• economia _ rendimento - versatilidade

• molor diesel

.10 marchas ii frenle éc '2 à ré

BONS PLINOS DE PIGIMENTO

1"\11. Illlllnl expont:i.nca, -vel.� comp"bsiçõcs de Carli-

rlS'11ll ('O,mo na música llor- .nhos Lyr�
1(' :J1llC-l'lcana os bat.uques

li!
�Voltarell�"o assunto)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



f fAÇÃO OU AGE IE
Jovem de responsobüldcde, formado Contador,

COm Escritório mon.ado no centro cómercíol de: San
tos o/telefone procure agenciar ou tepresentcr
qualquer firmã Fábrica ou Indústria na cfdcde de
Santos e Adiccêncrcs. Entrar em contccto por corta
com o sr Afonso. Ruo Dr. Manot:;i Tour�nho, 123 _

SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

--w

R.:f�rI\aJ]��. M�<:h�clOJG_- -1�andar-.fone 2113'
•

-
'

..._
� �:" ...... flQftlANOPOLIS - -

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS I'��

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE,GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAfiA

- Bcsead., nos mais modernos processos peda-
gógicos.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas noves.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua Inscriçôo à Rua Dr. Fúlvio Aducci -nt!

90 24 de Moia, 748 - I. andar.
ESTkelTO <POLIS

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZlGI
o INSTITUTO DE IDIOMAS YÃZIGI com\..lnicc.

O tod09 os intert:!ssados que já estão abertes 0(:. ma
triculas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E,Y\
INGLES poro quaisquer do três EstágiOS, oferecen...:;::
horário:,: adequados nos períoaos da monhê' tarde e
ÔnoIte.

•

I"
Outrossim, comunica aos alunos vigerltes que b

reinício das aulas será na semana em curso, obede-
'Cendo 005' horários já estabelecidoS.

.

IVlelhores informações r ...... Secretaria d'J InstItu
to n" "orário das 9 às 1 I hora� e dos 15 às 20.45
heras, de Segundo Ó sexto feira e aOS sób'ados das
9 às 10,30 horas.

'. .

Flol'ianóp"ls, 4 dI' fl'vprc-iro de 1963
A DIREÇÃO

GlHA'SIO EMUM'1'Akri......
Agom com Maiores probabilidades - Faça o

$UQ Inscriçõ" o Rua Cr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
ÇONTINENTE,

.

,,_ ,,-M_

HRRENO� A VENDA
Ruo' Ti'adenlpc; li1 - FlnrianópuHs

V�NDt:�F
Vári'Js IC!f>S Pl.)ximos ao G"up<. Irineu Bornhau

�n - Estreito'
1 !ctl? 28x22 - Jarr"tTl !\tlánl,Co _ Bar

rejra�. (Bem f\r"x me o Fstrodn Federa/)
I IOf", I ?x30 '0 71"'11,1 hnlneór'D df Ccrnburiú

'Pró .. ,"" (> ".,e! ... ri,., I ,tf' Clubp
1

. _ I('te IOx30 no zona balneário de Comba
tiC! próx'mo a sede mo ri tima do lote Clube

1 'I"t, 15x3(1 n(1 Vdo !-"Inlpe,U _ Cu rti': .....
1 lote (:0"" a I':rec de 700 mt"2 lunTo aI"' H ....

plt�1 P "I,,·'qnTo:> 1'fY1 Plumen..1u
I ,('Itr l.t�J() iuntn Ó Funfliçõ( T'JnV JO'"Y'IIP

:nt, ??'<11 pm "ilnr7inhl'l í.uritiho

COMPRA,SE

de FpofiS, até

! Im·, ,a"r) nté CrS 1 000.000.00, próximo a(l
e.,frO dp Fn .... l'�

VE�llE-SF
('!ll :'Iutonor'l'.'nl OPFL OVMprA ano J9!}l.
'T'�:ltnr com o sr. Aurélio. Fones ::!SlIR

. FlAMIIUS
(ontcccirnlJ-se (j\lolqup.r qU<lntldflc1e. na mp!ho

QIIIl';r""'" '" I""'enl"" n''"''.:("I

Fe! 7nhin -
� (1 nnrinr (1nto 701 Fone � ...94

Dra. lAPA OOII_A NOrFTI AMMON
CIRURGIÃO 4 DENTIS' A

Atende �roi'l e crin: .cas
Método psi-:olóqico mode'·no - e"oecializado
poro cri;jnc'ls _ ALTA ROTAÇÃO
ADlicac;õ" tópico do flúf'r
Atende do<; 10 O� 12 e elns 15 tis 18 horas

°1)(" �;; ... 1""'(1i> ,., .... '11"l

."I'l'_-',,-Pf;m Ú 1. v'''oi�nli !"',�J �.,}�,;. � I� 4·V� Ao ',)

'UCIAl DE URGENCIA m. 3911

P 1 .Mun�cipios
Noticias de Kii do Sul

cem John W�yne,�. g�;;l: ;�l ;1:�::�c�aÚI��r�a:!i��� *ger e Capucíne;
Spen e sõas amigas que a trão-cumMO HURRA, com

�'ost c: prtmentar. Parabéns, muitaTracy e Dlanne F� e�; sauce e alegria ao lado deCHAVE. com WiJli��l H�= seus entes queridos são, osden e Sophia Lore�.' com noSsos votos sinceros. *Dia 19 de março ppdo., o M.EM SEM RUM�GADORcarendárto assinalou a pas- xirk Douglat] O P
::::;. �om An- SALVE RIO DO SUL NOsagem do 10° ano de pro [i- DE PROMESSAS, c" Vilar e SEU J20 ANIVERSARIO _

cuas »uvtcades da Agência sermo Duarte, Leo
- � TRIN- Segunda Ich-u prúxlma, 1'elocal do Instituto de Apo- Norma Bengel; OS.."..�ORAU6 d f I d di dsentadoria e Pensões dos TA E NOVE DE

e Taln,; �:s�aadee�:�C��ln d�a �� 0::: * Z'd li .

IJ '� í "t!:1 ripo nn fl"!I"�Empregados em Transpor- Cr m Kennelh More
MINHA Abril qe 1963 marcará � huli II&ÜSJ n·. q.fiô 'ÚO t! ,iún dbiJ lIG � lUa;te�t�a��lreg:[�, cenrrauaenoo ElgbF�:S�� E�� Briglt passagem do 32° amversã-

19 munlcipios, d. Agência do :�rdot e �e�n G:�t:�n; UMA. rIO de Rio do Sul corno Mu-
REPRESENTARA'

IAPETC de Rio do Sul - DI'VIDA DE AMO�� com nrcípto.
a cidade de Blumenau. na

Oupital do Alt·., Vale do Jta- Pabran e Carol Lyn)':/""
, ..eí: OI· Localizado no cotação de

II. Festa de conrrareru.aa-"
. .

\. Ford Santa caturme. babnad .

jaí - é uma das rna.s mo- MARúM, com Gler.a..
Baxter; pJr:.lm P)Vo bJI11, ordet.c

'.-U"- � ...�.�� .• "",� .... J. .. l..ueu

���:t����ad���:I�noa.F_sta- �:�������NA;:e INGE _.
�c��:b�:j�d��tnR�rg��hOS�� ?:�_�.�-',:,��!��,·rdte,· �����D:,"·_�os�.�Desde a sua tnstatacãc .1- NUA, com Sandra. _ "'G�AeU� .

� _"'-_ .. ...,.... .L_-

té a presente data. centro James Dur-ren e 40 � ��v�I�:elV��t�!OIi:j��PH�' . VA, que f i indicada pc:,)
de suas possibilidades. vem DE AM�R� com. �""",So'nhni'o'.'.y cump ....nhetrc Nagel de Me,-éY' " �t:u

lmeil"U
Prereíto foia nossa Agência do IAPETC Eat�n e xennetti

__ r dúvl- u SI".):; ont D. Schne.der 10, oe "A Nação" daquaia
cumprindo rettgt-samente Nao resta a �en ., tIno dê) . . Udade.
com suas finalidades uest.r da _que c�m _o térm ::::t.tne Rh. _ ��:���2 �;:nc,�;���:ad�o��� feliz pascoa

va�tas: i:e���:�'aB����ãrO·é o :��a:o�:I�e���n��l��:�oSs f:;� ��oP��rts;��S�:�:ed:�a� ��� �I���G:eRBlumcnau, ore-mesmo Agente de 10 anos quentadores com rt� -

do Sul teve a felicidade de
recer.í um vattosc brinde a

passados. tratando a todos mcs. pois tivemos eJ'.'�': f�.�,�3,. uma cas G.lr:ltJ.s Radar
com :1 se licitude que lhe "

-

d de� .

... encontrar legítlmos hom��s 1 que pn-licip.rrá do Crncur�
peculiar. �ôI:�a�:om�:e�r�� ���i�fiL': �UbIlCJS que �ouber�m t�ll'i- se de Jvfss RIda!", no C�Ulj,)

No setor finanças. o TI·- junho vindouro que. �,. �OO.ll�lt'.'�'.'d',"d· � dO��t ...es r�:o� 12 de Agosto _ gentlleza do
soureíro e o sr. Luiz Btau .

mam estas assertiv�#�s. .. .. .. ç.�" '''_ A B
chin! recem' eleito Deputa- �

ão. I 1
sr.

.rn�eli:er�::�oado e;tadual sob a Iegénüa SOCIAIS'DE RIO 17 O SUL ve!mp,").� ad� .. e:�� ::b��- A NOSSA
do Partido nemccràtu Cns- � Capital só tem um cíne
tãc. LEOPOLDO SCHcp�����); tuto do andoso e sempre ma � o' '··São JOi;�". mes=

AO que estamos mrorm.r- GER _ Dia 10 do C :it),i
re-nbrad Prefeitn Raulin

mo assim com derlciênt''l ..

das, o sr. Renato Binder o nosso "'velho". a� ��,>t,!�· desde ela data é dmá.
A Organiz�çã(' Pa;ana·· _:

bem C0il10 todos os í!<:lH�i.S Leopo'd Schneldcr
' V •. e· do ExeCll ivu

Santa Catari..a _ '-'H .... -'I ,\
auxil:al�es da A�encla do jarã � �assa-gem de�I

m�.!s :!��l��l� leoV�:;1 Vti:����!�_ - e::;tá (·onstruin10 dois �i-
IAPETC de RI· do Sul. irio u,ll_l ano de �til. e Hl..;::'"'-\Jal�r:l� d') Sf'lll 'Fm'1:--eclment 5 em

:�ell . ..l,,; em Cu.mba, o Vi-
comemorar a efc:�ltjride C...lll veltosa existenCla. At� �e u- empreen�lmentos de VUnJ

.or a ' ·J'ltr, qu.e n:lo sei Ll
uma S..lcu.lm a, thu'.. a CJ;- te residindo na cida j!!5<se� n1J1 cl.ul1i!l€n;:e."o P;)der J'.I-

nO.re. Porque esta orgalll-<':1. no,;; próximos dLs, à pôs por muitos anos .e_,e B<1"- diclãrlo de nosss Comarc"
;;açio llã c;:;nstrL,i aqui lU

���e��;o;�;,:����l"�\:��:�:� .....u. uli lul; ... luade. ��o Le�- e,tá �cb a e�c'arecida re�- ;:��::c���n:���a de concor-

tantes da eronira eSC.ita I' ;��T��n��rl�o�� c:���c7 .,:S2l';)s �ra" lJ:;nsabl;ihad,e do dr. J. sé feliz pascoa
faJada·dc Rio d:) Sul .

d .. plena R.,oe [l.e·1in�egro Juiz .j._; MUITO
POI" il1l.cl'lnúdl desias :i-' il.;1N�.SS�ss,apa�:�lbe�:tll�:,.e"x".,. l;)i:'eito qe nossa Comarca:

tcnsivus u .sua dlgi"'�'" �� o Poder �egislativo e COliJ··�:��t�Úll\����:I�1t�ll��;ll���)·; fnmília. p'stn de 113 vel�eadores, te'l
do

CC!ll01 Presidente o sr�op���;·!� ���: ��s �,�·�n� �� SR. ELIZABETH
.11 ROSA Vereildor Leopoldo Schoe-

10° an\versãri" de pro!l- MACEDO - Dia _l5 cl �<� c�,�� �1�::I;l�\l·�:r�.��;c��aede a�:cua� atividades d:1 nos:>..! A 7·e�te. quando RIO c:J.
�-..32 '1- I

.

,gência do IAPETC. na cwuemo-ar sfiUs "'f\ an:1�e::�:iSdO sr. Vitório
PRÓXIMOS LANr AMEN� nos dé Mun:�ípiO. es·t .....�

rá

��:1 FornerolJi. Plefelto Munici
TOS DO CINE R}OSUL

fe�tas o I.ar do no�s? Q ��:�� pai de Rio do Sul. apr.esen_cular anugo dr. TúllO'OJ:.ciO de 'imos I n 1

,u�:�.' d: �;�.;:n;a��: ;,;! ,u" "pó,"md�n�a�II��,���: i;:::t:�o��:::ad;:ri:;�};
Cine R:OSlll. é co:n prJZ<.l' �i�a �:�i��:t: ��C�'';;Clube �;;;;� do 15 de Abril de ,.

que destacamos os �eO"t1Í'�_ das �ães". Aos doceS :tl�:��= N dtes flln:es: A LAGRIMA mestlveis finos ac.omp?ó �deve-
a a mais certo do que

QUE l"ALTOU, com D;mny d d f' b b d ;���;:�l'J�.pes t����s �O�:tiudl'O'Kaye: FURIA NO ALASKA, j':� c,�m��::cel: �aa�IJ1'::C"'t)raz!-
que encima elitas IÍnhas:
Sl\LVE IHa DO SUL NO
SEU 3JU ANIVERSARIO.

Da Correspondente
Oyzamn

100 ANIVERSARIO DA

AGENCIA LOCAL DO
.

IAPETC

CASA - RUA TIRADENTES esquina com a AV·
Luz 3 lIuarto$ demaL> dependênCIas. e,__ '*
t\"eit��A g:��1'�:�la���!A6::! ::�u��ab:�h��r:esd;"jj �ljo-
lo� terreno 15x40

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Duas ca;;as n. 109 \'9 e

111 otima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO 22 _ Estreito _ C�(ltO llor

i.a\·el casa de material �rto da praia.

RUA MONS. TOPP. Magnifico Edifício novo coJ11
n;:l:Irt::Jmentos e terreno de esquina.

RUA PADRE SCHADER 79. Pr.lximo a Igreja S. _!.Jt.l��"u�.
- Casa de madeira - quarto de banho de alvel'ari�!
4 I111At·t�S. demais dependências. toda pin�ada a jleO·

COQUEIROS _ Rua São C,ristõ-,ão �o lado da J:�';����in - Casa de 4 q(lartos _ 3 salas _ cozmha - terr
.

dr 11.550m2.

ESTR':;EI:OT"O·::::-v"iF·aIJllF·IO·'i"da�n�"l-fu�n�dO-F.�N-e�es COlJ·'01ll
:1 qU:I:tos sala _ cozinha _ banlv�irc - agua e luz.

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito saida da po�r:e�:�te.
(!l<em segue pnra �OqUelI'Os. Casa e terr�n� com 782 � �

nUA PR0NTINO C. PIRES N. 32 _ casa de madei r n

l'·�a"","',,·n P'lt·tc a vi<;la, resto aco.nbinar.

TERRENOS •

LOTE 11:l Av. Rio Branco - Ven.da de ocasião.

I..Ol'��R no flnnl dr. Bocalúva e inicio. da Frei cane"
ca .- loc:t!iza.ão Ideal.

RUA JOAQUIM COSTA _ Agronômica
lotes.

Rua )\le:<. ro t'cfde. Ic
(.1'1'<; •

.. �
ES7REITO - MO VisÚu.

'II!��_
"BARREIROS - Varjos lotcs.

JUSTA E SIGNIFICATI.
Vll 1I0M1!:NAGEM PóSTU�
MA - Dia 10 do corrente,
às 6,30. na Igreja Matriz de
São João Batista e Santuá
rio NO�Q Senhora Allxilla
d· ra, de�ta cld:lde, sera' cc,
!ebrada Missa pela alma do
inolvidável Prefeito Raulino
João Rasar.
Em 10 de abril de 1!)62 a

cidade foi então Olbalada
com a Infausta notícia d::1
m-rte prematura daquele
que em vida soube ser e

xemplo de bcndade, hon
radez e dignidade.
Por Intermédio destas li

nhas. ::\ssociamo-nos as h·)
menagens póstumas que ..,e

rão prestadas an Inesque
civeJ P··efeito Raulino, par
motiv0 da passagem do }O
ano· de seu desaparecimen
to de nosso c-nvívio.
Mui l"cspeitosamente, <1.

p:'esentamos a exma. !;f;!.
vluva Emília Faig,el Rasar.
seus estremosos filhos e

e demais parentes, ,I nossa

solidariedade Quand... do

transcurso do 10 de ab!'il
que em 1962 para e!es. de
fato, fatidlco, o que acon

teceu ';Ambém para grande
parte da população desta
vasta região.

Dia 10 de abrI! cor�·en·e
verem··s passar o l.0 ano Lio
fa'echnento do gr,mcfe ami

go Joã;) Rasar que continua
vivo em nosso corações qu')
jamais esqueceremos rS b�
nefíclos que dele recebe
mos em vida.

[Iinor Mirtes Carnia RnO�H Úe Blumcnau

bóa a iluminação da a:·
téria principal de Blume
nal. Elogiável iniciativa do
pi"efe:to Hercíio Deeck.
MISS RADAR_63
será premiada com UIU

enxov,11 de noiva Cnlll se�

tenta$p�t:lffewckID�
Super-Enxoval de Blumc..,
na!. O Diretor-Presidente
induslr!sl Ori.·aldo CesãriJ
("Valmho"), entregará n:)

Clube "12 de Agosto" a

carta dE' aukrizaçãv para 'J

recebimenta do vadoso brin
de, que será .entregue n I

loja naqu'�a Cid,lde pel:ls
diretor: Vasco O. dos ':!an�
tos e Deusdeditll Pina. com
um '·C:J(j." Quem :::;erâ a fz
lizarda?

feliz pascoa
NOIVOU

rntem. a elegante Maria
Clotilde AlllÚjO, caIU o u.ca

dêmbJ de medicina da Oua
nabam, Mauricio Rivero.
M9nteiro - ela filha do
�asal G.eneral MlInoel da
Costa (Aurora) Ara(Jjr: e'e
filho oi.· dt. R<.ldrigues MOIl'
teiro '! Dra. Eliza. ambos
médicos no Rio de Janelr,).

feliz páscoa
NOIVARA'
h- j�. a elegante Marília

Peluzo, com o Capitão Te
nente Djauro Oliveira, na
residência de seus pais. sr.
e sra. Dr. Victor P.eJuso. Es
tarão pre.sentes no aconte�
cimen.o o casal Franklln
Oliveira. pais d- noivo. sr.
e sra. Wolfang Kigel: sr. e

e sra. Dr. Julio D�ln Vleln,
Astrid e Maria' Lulza Re·

feliz pãscoa
CHEGOU
do Rio de Janeiro. o ac�\�

dêmico e jorn:i1lsta Amaral
e Silva. que naquela Cidade
convidou os pr�fessores Jor
ge Ma�iani ·e Ivo D·Aquino.
para proferirem conferêr.
,,;8.S na FJ.cuIG3.de de DireI
to.

feliz pãscoa
AS MAGISTRANDAS_63

do C.C.J., no prórimo dia
27. p"omoverão uma '·Sol·
rée" �m traje esportivo
séde da U.C.E.

feliz páscoa

Rita, Garota Radar de Join

vlUe, que desfilará na pas
sare!a !.!zul, do Clube 12 de

o CASAL

ROdoi!u Renaux Bauer,
va, receber a visita da "c":!

ó_Ui1'" urevemente.
feliz páscoa

PRQCEDEN'iES
l4e BrasIJia. os Deputados

AnLonio Almeida e PedrJ

Zilllennann, passando :!OiTI

seus HtllUHares a Fesla de

GuaruJa. com Daku'
doro.

Pãscàa.
feliz páscoa

N1<.:IDb;
Muura. representará

C· nt:nente na Festa das
(oal'u�jls RaJ l:· A b!JI:,H.;.
mOl'cl'l.'1 jâ estaultimando
os pi"tparalivos pa:a"o 21>

perado. acon�ecimento· :.1'18
vai marcar no Clube 12 "e
Agõsto.

feliz páscoa
O BANCO
Inca, esta pasulldo

seus 2.40U
cen�o .e quinze milhões
cruzeiws por mês.

feliz pâscon.
A SOCIEDADE
tubaronense em ativlda�

des p:tra participar d,l gran
de festa de inauguração do
Cluoe "29 de Junho·'. que
tem como presidente o

plefeito DHney Chaves C.I�
bral. Um prog;'ama social,
(':-;lã sendo elaborado pela
Diretoria do Clube, no qual
o desfile das Debutantes
1963. rerá atração do .espe�
rado acontecimento. Flo

rianópolis, tera tl'és rQPl"�
sentanles no desfile dns
"debs".

feliz páscoa
LOGO
â noite o academico de

direito Nlco!al! Ar;ôstolo,
vai colocar um,l alianea de
rUrO no de(.o direito da se

nhorinha Vera Bonassis. na
I"es:dencia de seus pais ca
sa! dr.· João Batista 'B:J-
nassis.

feliz pascoa
FOI
eleito governador d� Dis

trito L--10. o sr. Roberto
Leyendeckel', do Lions Cl'.l
be de Blumenau

feliz páscoa
O PRESIDENTE
do Sindicato dos Madp.:

relrO$ de Santa Catarina
sr. Bertn!do Mirhels. teve
bôa atuação na última
greve elos madeireiros. COf'

seguin�o grande vitôria !'a

feliz páscoa
FUI
convidado pelo preside:l

tI') dr. Aldo Urbano do na!·�
monia Li,a de Jeillville,
pa!'"a ;Ipresentar as Debu
tantr_; 1063. daquela socie
dade que acontccerã e:n se�

terr.bro próximo.
feliz páscoa

O GRANDE
H'Jtel B!umenau. um dos

mais modernos e luxuOSOs
da América do ·Sul.

feliz pãscoa
O DE HOJE:

'··Qualquer n"me pode sElr
nobre, desd.e que seja no�

feliz páScoa
ZILDA
Macia Heusi. a bonita

"Rainha do' Atiântico" de
Santa Catarina 63. e!eita na

festa ql':e aconteceu no Hf)
tel Cabeçudas, serã apresen
tadn n� passarela azul co
Clube "12 de Ag-sto". d.
slack .e vestido de baile.

feliz pãscoa

MUS1CALBÁR
,

'ARA UM ,B0M PASSA 'tEMPo COM BUA FAM.a.lA _ RJ'D�aots SOCJAlf>

D .... !jÇANTEI" COQUJ�TS - FE�":AS DE ANIVERSí RIOS _ CRA-

D ...NÇAN�q - F.iC.

4NbA:� TI:RRt:Q M ROYAL-HOTEL _ T�l .. 2�'1. ,Por't&rtal
�Wl·.:'>:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O' NA BAVIERA" - Noite lolclorica cEntro européia,. reunindo ALEMANHA, AUSTRIA, !:lO- tANDA, POLONIA e IIROL- com danças e trajes ti
picos. - Promoção: Carlos Salum Muller. . CAUSA·- CAMPANHA DO UNIFORME DA CA.SA DO PEQUENO JORNALEIRO - Dia 23 de abril, às 23. hs.

CLUBE DOZE DE AGOSTO R

Ab� ti m e n-�-;-no
Impôsto de Renda

scttetms, viúvas sem arrimo
ou fIlhas casadas, mas

abanLlolladas e sem recur

'SO, bem como descendente
menr-r e mvéncc. sem ar

rimo dos pais _ Cr$
126.000,00. O mesino ocor
re Quando se t-rata de filho
ate 2!1 anos, cursando esta-
belecimento de ensino su

perior, ou de menor de 18
anos, pobre. criado e edu
cado pelo contribuinte.
Jnfermou, ainda, que, ex

cluídcs os abatimentos re

lativos a encargos de fa
milla. criação de me

nor etc., o total dos demais
ubatlment,-.s não poderá
exceder 40 por cento para a

renda bruta até .

1.400.000,00; 35%para a ren

da bruta entre Cr$
1.400.001),00 e Cr$
2.100.000,00; 30% para a.

renda bruta ehtre Cr$ .

2.100.000.00 oe Cr$
42.000.00 a Cr$ .

7.000.000,00; e 21)% para a

renda acima de Cr$ .

7.000.0000,o0.

RIO, 13 _

I
Em mensa

gem encamtnhada ao Con

gresso acompanhada de

anteprojeto de leI reformu
lando cs d�posltivos Iegats
que Impedem. a sonegação
fiscal e definindo-lhe, In

clustve. as ceractensuces

de 1l1clto penal, o presi
dente João Ooulart decta
ru: "tod- o esfôrço gover
nataemal de combater a

Inflação, sanear o orga
nismo financeIro do país e

assegurar o ritmo de de

senv-ívtmento, se Integra,
de rorma coordenada, no

planejamento geral e o

erâio canaliza, racíonat

mer.te, as .dllponibWdades
para os empreendlmentcs
de interêsse público Ime
diato s urgente". écresccn-

O DOUTOR CLO- tau ainda o chefe do go-
VIS AYRES GAMA, vêrno: "a evasão fiscal é,
Juiz de Direito da 2a. antes de tudo, Impatriótica
Vara Civel desta Co- e ímpe-sslbíltta o contrô-

Aomarca de Florianó- le das -attas rendas priva-

" _prlis, Capital do as- das, a fim de que o Impôs-
_ ISPIIglILllll.tado �3 sente Cata- to, seja por outro lado, w.. n

:�a��.a forma da ����::�to a�a�e:���v�: � RÃDIOS • RADIOfONES • TElEVISORES. ELETROfONES
FAZER SABER aos que menta". � FABRICADOS ,P,ELA

c present••dltal ce teüão S:A. PlfI'LIPS'I'DO'lBRASIL 1T"1Icom o prazo de dez (lO) .. f

�::e;��emti:e�e�h! ���h�� Dr. SANDRO ' ....-_ .. ,. .......-.- .. - - ... _ .. __ ...... ,... -. � ..... �_"_ .. � "" � .. ,_�_' .._._ ...�_ 'ÍI_ fi f iú fi
fim Netto, relíquia da cul- derat, o edifício atual não kespereana: Trindade ou era mars mterlor1zada, edia 23 de abril próximo, às MASCARENHAS til !leu � e tura literária por-tuguêsa, terte. passado de méro es- não Tr.indade, eis o meu

edifi.ciO� no centro da c1-'14,30 horas (catorze e .. U U Manoellto de Ornélas. en- quelete, e jamais terIa o problema! d,ade sao prejudicados pela'trinta horas), o porteiro Cffi_?RGIAO DENTIST_'\, � • s,alsta riograndense, e ou- Des. Fontes transposto o A Trmdade e a Cidade U- corrosão do '"'salitre". Hou-dos audltôrtos çêste Juizo, ta��:vs:f��r�r��glaHeo6�.. , �e filosofia tros, foram pa�tlclpantes seu Rubicão. Mas os dados nlversltãrla Esta�ual eI1a:;n "e. quem defendesse a Trin-II
�:�:a à :Úb���·��:;:::o,· d: ����1:ó��c�. !�t�����SSI�. U .

I �:�:Id��:e d:n�i���:t:�a� �� ��n�:d�Ú�:�i:' f�i Fl:��:�� �r:l:::S q��e a��o�:ve:n� ���eiô;��� �lt��:d�Ç�� H��'quem mais der o maior Ca�elra cutorlca - Alta ro-, Paulo Fernando Lago setor artistlco ficaram tam na Trindade, POr Incrivel criação da Universidade F.e- ve pâ..mco, patrlctadas, es-'lance 0:1recer, ao bem t�;;:�·Brlgadelro Silva Paes li
bem importantes mar.:d.S que a muitos parecesse. deral. Todavia, Cicaram sen per�elos, lamentos, vOPife_':bai�L��cri�R:;������ �J:cl�I0� 3i��ANHA MITOS E�EALIDADES �:ss�reo��:��� �����ant: m��:��oS�b�e: :��!�sp:�= dO'oc:eSP\lCUIO do Des. Fon ::�o�� :�i�i:·esv:ri���iÇ�:;1IDA SILVA nos autcs de atuação de João Evangelis- feljmdo: 'jSi Deus qUizer, tes fôo :�also. Sua aposen- que, infelizmente, resulta-'��ã�56�x�:ti�� m���c�;� CU�d�d�:ei:c�:r���o��e���� : ����:�s d�e s��i:ata��g�::� :t���lase:��te ;:�:ao�e'� �:6;��I�o�a c��:ocr:��:�� �:hOe; emqU;:�bl���� PI��IILIO OLIVEIRA VEIGA: financeiras, a Faculdade c<): de Filosofia da Arte e Cur- nmguem acreditava em �al real1dade demonstrou que res que qualquer definição'

��: &:::;I:::ent�� O��l:�� ::�O:I�f�� a (�rTe�::���ns�� ��:�:�����g���r�� ::��= :���tecimento. Como? COrrl �� �:t�:�a�d�o����� ����L� co�c;;��V:�:I�ea�e f�!: sabe
II

"MORRONI" na 372.788, Des Fontes, firmou-se rápi- se('!ogia). Angelo Ricel (pro E, de repente estávam:ls rlor. Ao contrário de estar »ara op-de lr, ou mais exa-'
::ã��m ceos::do I�Oe ��l��r� !��r��tede l��:t�z��-: e:l!� ����;0 desi:�rt;�:�le�:s- na Trindade, cercados ne :u�a��e�ore:�:o ��s t�!��; �;e:::����e�t:ã�u:��:.co-II1.500 watts de propri�dade no. Numeros!1s lacunas, ine teatrais). ���:a:toor t�:�:tav�s olap��� de maior importância da A Universidade Chegou';�an�����t��o Sil��·". Hélio

er:�à:�m:;at:de �:������ Fa���a��v��a F�:�:a�I�' lm� Je�o de criaçao da Umver- �a�:,br:��ad:ist�:;�o O:ãOer� pe�o
d n.'e�"s. a importante'

E pnra que chegue ao pensadas'pela prolífica ati- plantara-se no cenário cul- ���dr�na�'ecteral de Santa
histórica, é crônica. :��;o,J� n��JU��a�niv���='Iconhecimento de todos vidade extracurricular_ Os tural do Estado. Nem me3- fi. construção da "Cldad Tôda a polémica surgid? versitárla. O que quer d1- II��:a���u:x�:��r �fi���s:n�� ���::, d;r::!:n�ã�:;ti��;:= ;a�t��!��:�ã�it�:���s ��� UlllVerSItarta �stadual" te· ��rt���:ç:��os a e:��o:::,� ���p����j���n:�as ��:0:1Ilugar de costume e publi- ção de figuras de renome trés prêdlos, deficientes à �aa�:ase�us�nt::��mp��� teso trnvada no recinto de dl.ções.. Empreendimento'

:a���:d;'�:�ad�i�:�.D"�� Objeto Perdido, ��:,a:�;;:'::::'i: 'dnaco�:�,� ::o��::�;:· ';;::I�;u q;;,.,,� ���:',:,:,:nto. poJs ,"'o, ��:':;:!:�iâ�:L Unlv,rsldad,

:q�:Çã�'�;�'\u�:'��tê:."
;�����nó::I��nt;a��:!rin�� RUP,"Fd'.I'I-P',' SnC'hmt',.,'tl,_t' p,".•'" ���ie C;:�����A:;��a�:5�

trad.tzldó na prática·
. p�a Prestes a deixar o cc� dOO b���;I�, a -;;�����:�gt clas e, nada Que apenll.: II

ao� três dias do mês de JoãO' Dias da Silveira, to- �;i�:��!:�a organlcida e mand;l da Fllosofiu, e pre;;.. dade Universitária _ deve- :���cf:.ra evasão de pre-'
abril do ano de mil ncve- ça 15 de NovembrO, s(' 9á_' dos da UniverSidade de São �:C:i�� c�ni:20d;0��:- ria ser decidido como re- _E, enquanto pairam :u II
�:�t�l:gi�el�e�:;��ã� ot:�� bOdo, uma pulsei�a de oU·t'JII p.�tUa-loo a.e �!Cphc:�'ã:��U����

a ��:ro:�e��I����e,:'A mantendo ULacredltâvel Cd. su�t:r�!e o�OSn��rl���ia con ��:s���� �;����dcacdra' ,�,a'lIrC�,nmhaP.dqru·,'md'.n'c!�:,'C "',',. til pacidaae de trabalh fbscreve. .. versldade de Minas Ger,lls, t.uu as perspectivas �O�t::� tlzada da Fll",sofla, de ar- Trindade, sem estar com-'
Jui:o: D��;:: d�a2�ava;;: 2qV;u�.:s_':,�".��ng:,s.,�,p'laC�a·dE,�.����:: ::��uê�:;a;eOgr:f�P;�;�= deA d:::ri���d�eF�i����= rias e fincou pé na Trin- :��rQn�se �:me:�:v:�i,:;:e; ����s�n:n�:�ncd�SO\r����='Cível. • _ 'a"_,.__ .. fia foi desenrolada na Trln ::e�e, umal��:�� dOn���:;: Faculdllde de Filosofia te· mente as placas que anun II---------�--

Q • da:\ransferêncla estava
que preconizava. �:�lac:':::�o:ara si o eterne ��a�s d�e���:s i��ã:�l���n�,

gestando na mente do Des.
E lá· estâ, como estimult A campanha de estudan- supol:tando �ais ainda as': �:���·r::t:Z ".�::�:ega�� ��P����i!::���m de um�

!�S�lí���� :�a�c�::��:� q�� ag����s:oe�OI:e�ento. •
• niversitárla Est;ldual". De qualquer modo, atra- mendrontadora, e pressio- ponent� degrêdo, n��m�: �
'.

Os Investimentos na Tr1:\ �::�a;��te:e�ei���l��, ôss� nou p:onunclamentos dú- to avançado como sentlm_'
• �:d:óObf��:�:�:e� uam�o��� atrave;,sando a espinha da b:��u�:g���mpr:��st���&Se �� ��i:�e���t�:ri:md:�� �
• ��!�i:� di�í�t:c;�: ������; �����r:��:��·pa�so�r�n�:��, P���lê��!�,�a�e·fat��ri:por� trair parece afug�ntar, es- II

• F.'lClll náe ae Filosofi:l. dllem!f �i'nc!Vlt ....a n Vfl an e p�ra.Ô en�1n(T, e n'amr peran::ã:u�,:� 1!alsa 2.'
E, não fôsse a !nterven entictac1e, sellll di·a.�a. cu mais .. Houve quem po§tu- estioia".

.�

..
a se

�� �ão c ajuda do Govêrnv,.,F',·..,._ l'lC!hor. sua tra�egla sha- I,l.>d ,t:>:el;r Trlnclud!.'. porque. ��u..tinua).,-

..__ lEI."c:_Qt:i.l._DU._'ti14.Q_I�1iIil_w.__ 1Iiil_"",,"k"�1i&"UEl.U.\I&.�_'Ul�
-------------

' -". ., .. '

O sr. Seiplane Mandinn,
tretor da utvtséo do Im-

lJr. Walmor Zomer
Garcia

Dlplomadu pela Faculdade
Nacional de Mcdicind da

Un versidade dr Brasít
Ex interno por- concurso da
Makrnldade Escola (Sei'
vice 'íc r-ror. Otávio Rn

drtguea Llmat. zx-tntarm
do Serviço de Cirurgia do
Hospital LA.P.T.C. do Rlo
de Janeiro. Medico do H
pital de CarIdade e t!'
Mat(.:nidade Dr. Carlos
COrrêa.
PARTOS - OP'!:RAÇOES
DOENÇAS DE SF.NHORAS
- PARTOS SEM DOR OI! o

r-étcdo Pslco-pr.ofllatjf),'.
Consultório Rua João PJl\
to n. 10 ....:.. das 16,00 ali
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. 'reterons
3055 - Re�ldêncla, Rua
(")PIlP"'" Rlllpnro\lrt 101

DITAL
JUIZO DE DIREITO DA la
VARA CIVEI. DA COMAR
CA DE FLQRIANOPOLIS

Edital de citação de «AM
POLINO PAULO EGER e

ALtRCIO HORACIO DA

SILVA, com o prazo de vln
te dias.

O Dout-r EUCLYDES DE

CERQUEIRA CINTRA, Juiz
de DIreito da 1"'" vara ctvei
da Comarca de FlorIanópo
ne, S. C., na forma da Ieí.

FAZ SABER a todos que ê,;
te editai virem ou dêle noti
eras tiverem que, por peti
ção da exequente ESTABE
LECIMENTOS "·A MODE
LAR" - devidamente ele

ferida, cita CAMPOLINO

PAULO EGER e ALÉCIO
HORACIO DA SILVA. por

êste, com prazo de vinte
. dias, para Tirem a êste JUL
so e Cartório respectivo, à

Praça Pereira ouvetra. nv

10. d;ntro do prazo de vin

te e quatr-, (24) horas, pa
garem a lmpor-tânnta de
ors 26.210,00 -tvtnte e seis

mil e du:.;el1tos c dez cru

zeiros), mais juros de mo

ra, honorál·los advocatíclus
à base de 20% sobre o prm
cipal e jures. custas, taxa

junlciária e demais encar

gos decolrentes da ação,
sob pena de penhora e re

veHa, proveniente da dup:i
cata n. M-8892 (vencida a

30.5.1960), que serve de b;i

se à aç_ão .executiva que lh�s
move. neste Juizo, a referi

da .exequente _ ESTABELE

CIMENTOS "A MODELAR'·
E para que a todos chegue
a ncticia do presente, é

expedido êste, que serã pu
blicado e afixado na forma
da lei. Da'do e pa�ado nes

ta cid,\de de Flotianópolls
aos vinte e doIs dias do
mes de março do ano ne

mil e novecentos .e !':essenta

e três. Eu (Carlos Salda·
nha), Escrivão, o fiz e sub.s
creví.
EUCLYDES DE CERQUEI

RA CINTRA

Juiz de Direito da la Va-

ra Cível
Par·a uso da redação: de

pesas de publicação por
conta do portador.

Escrivãu

que os juros de dividas

pessoais só poderão ser

abatadoa com a indicação
do nome e residência uo

credor, o titulo do. divida e

II Importância paga. Ficam

exctuidos drs abatimentos
os juros de divida contrai
das pelos sócios e. acionis

tas com a pessoa juridica e

o::;, c-correntes de emprés
timos contraídos para a

manutenção e desenvolvi
mento de pmprledades
agrícolas.
Outros abatímentr-s : es

pôsa - Cr$ 168.000.00; fi

lhos até 21 anos, filhas

Graça

Agradeço ao P. Reus, san
to António e Sagrodo CJ,·.l
ção de Jesus ema graça al
cançada _ Kenj-cac wejo
kiwsicz

v6_4 -G3

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CíVEL

DESTA CAPITAL

Edital de leilão com· o pra
zo de (l()) dias

\54

•

" ,

VOCE TERA
.

,

MAIS MUSICA
COM o

A
.

NOVO RADIOFONE
.

-r.anfilln..
De extraordinária sensibilidade, o nôvo radíofone
FRANKLIN lhe proporciona mais música,.
reproduzindo com tôda a fidelidade tôdas as

nuances melódicas e riquezas de orquestração.

R·2501A-Fiadiofoneestereoflinicodealloluxo.

Car.1biadoraulomáticode4velocidades.Rãdio-receptor
com 6 faixas de ondas (uma FM). 4 alto-lalantes.
12 valvlll�s NovaI e 1 diodo, executando 20 funções.

R·2401 A - Radiofone estereofónico. Cambiador
automático de 4 velocidades. Dois altc-Ietantes
com duplos cones. Ràdíe-receptor com 4 laixas de
ondas. 10 válsuies. Belisstmc m�V91 de caviúna.

R·3100 T - EIelrofone portatil, totalmenle transis
torizado. Cambiador de 4 velocidades. Possante
alto-lalante. Alimentado por 6 pilhas comuns de
lanlerna. Bonita caixa de alto efeito decerativn.

Um grande nome
MS Américas
agora I��bém no Brasil

A M�IOR I�OU�IRln n morotOS COMfWftlS
[ INDUSI�IAtS O'� iiMtR,;�� liil;Uii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ESTADO - o MAIS ANTIGO

'�iE:lRmNTAçÃO OU AGENTE Pelos MunicípiosJovem de responsobüídode. formado Contador, �_=j_
::_-.,___-com EsçrYtório mon ..ndo no centro cócierclol de San-

N t·· d R"o dOO Sultos o/telefono prCCUI'Q agenciar ou tepresentor O IC Ias e I���:��e; ����ê:c��;"�n��Q;n:�st�;�t��tQçlg�:eco:�
com o sr. Alouso. Ruo Dr. Man01;:1 Tourrnhc, 123 _

SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO
D" Correspondente

Cyzamn.
10° ANIVERSARIO DA

AGENCIA LOCAL 00
lAPETe

ver residência da nutanotan *
te, elevado número ele pee
sôas amigas que a trão-curn
primentar. Parabens, multa
saúde e alegria ao lado de

�eo:::::;:;:::�::ãoN: * Ne:üe MnUr1 G 1r�ta R�DaH 00 Cijntin�1l1e
SEU J:>.O ANIVERSAnlO _

cem John Wayne, S. Gran

ger e Capucine; O ÚLTI
MO HURRA, com Spencer
Tracy e Dlanne Foster; A

CHAVE, com William Hol
den e Sophia Loren ; HO

MEM SEM RUMO, com

Kirk Douglar] O PAGADOR
DE PROMESSAS, com An

selmo Duarte, Leo Vilar e

Norma Bengel; OS TRIN

TA E NOVE DEGRAUS,
Cf m Kenneth More e 'patn.r

Eig; AMAR ERA MINHA

I'ROFISSAO, com Brigit
Bardot e Jean Gabln; UMA

DI'VIDA DE AMOR, COI11

Fabian e Carol Lynhei: CIo.

MAROM com Glen Fo�'d,
Maria S�hel e Anne Baxter:

MALDOSAMENTE INGE

NUA, com Sandra Dee e

James Darren e 40 GRAUS
DE AMOR) com Schirley
Eaton e Kennelh Conno.

Não resta a men -r duvi
da que com o termino rto

verão a díreçâc do Cine RI�
sul verta a or.nüar seus tre

qucntadores com ("'tlmos iH

mes. pois tivemos em mãos

a relação dos grandes rume,

pura os mêses de mala o:!

junho vindouro que c-nnr
mam estas assertivas.

[liuor Mirtes Garnia RAO�R fie Blurncnau-- ..

Dia 19 de março ppdo .. o

calendârio assinalou a pas

sagem do 10° ano de profi
cuas »uvideoes da Agência
local do Instituto de Ap'J
sentadoria e Pensões dos

Empregados em Transpar -

tes e Cargas.
Atualmente. centralizando

19 municipios, d Agência do

IAPETC de Rio do Sul -

Cupltal do Alk Vale do Ita

jai - é uma das mais mo

vimentadas de todo o Esta

do-ce Santa Catarina
Desde a sua Instalação ,l

tê a presente data, dentro
de suas possibilidades, vem

a nossa Agência do IAPETC

cumprindo reugr-sarnente
com suas finalidades nestn

vasta e próspera legião.
O Sr. Renato Binder é o

mesmo Agente de 10 anos

passados, tratando a todos

com a scllcltude que lhe ,\

peculiar.
No setor finanças, o Tl'

soureíro e.o sr. Luiz Bian .

chini recém' eleito Deputa ..

do e�tadual sob a jegénda
do Partido nemocràta uns

tãc,
Ao. cue estamos mrorm.r

dca, o &1'. Renato Binder
bem corno todus os ceiua.s

auxn.aree da A';I:cnda do

IAPETC de Ri- do Sul, irão
comemorar a eromértde cem

uma S<.lcu.en.a t-hu.. a Cd

(':1. nos próximos dLs, ti.

qual compat'eceruo, espe:: ai
n:,ente convid.ld :;. lep. esen
tantes da crónim esc.lta I'

jalada' dc Rio dJ SuL
Por ilHCI111C::1I desi.as ,i-'

nhas cúmp:imentamos o �'.

Renato B.nder e tarolb�m
o próprio povo dJ A. to; V .' e

do Itajaí pela pas>agl.'m do
10° anlversári� de proIl
cuas atividades d'l nos,,]; A

,gên�ia do IAPETC.

,
PRóXIMOS LANÇAJI.1EN
TOS DO CINE RIOSUL

, !
Para o mes de abril em

curso, da programação do
Cine R;osul. c eo:n prJ.z.:.r
que destacamos os oeglii';
tes filn,es: A LAGRIMA
QUE �'ALTOU, com D:mny
Kaye: FURIA NO ALASKA,

Segunda felra próxima, f.e-

�:s��a d!el;:�C��ln��a d�: �� *
Abril de 1963 marcará n

passagem do 32° aruversu
no de Rio do Sul como Mu

n'ctpío
Localizado no coração de

Santa t Catarina, habil ad :

p.Jr :.tm P,)Vo bam ardei. J
;,t:, U'-., Vi! ... !; • � ... J. • .J n.,)

e trabalhador, Rio do Sul
...."Ul)<! '12 de Agosto"

ocupa hoje com crgulho ,l
............. ....,H ,vaR.! gl;) DA SlL

invejável postcão de Capu.a. . VA, ,�\:,,! r i mdtcaría pe.odo Altll Vale do Itajaí. comp.cnnctro Nagcl de Mel-

o �;.u B�:��i�'vD�r:!�I��:��� �'da�:. "A Nação" daquatn

��:p;��j ��;:;,�;����ad�o���
��oP��tr;��S����ed:�:, i��
do Sul teve a felicidade de

I � ,_, <;.. �, '

R.Farh.��� M�C.h,\-alOJG_-1: andar-fone 2"",13
I

.
,,_ �. �:<' '-JLQ:A.IANOPOlIS. - -

REPRESENTARA'
a cidade de Blurnenau. na

II. Festa de conrrarem.ea.,

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS I�!!I

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANO)
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAfiA feliz páscoa

BUE..RGER
Modas de Blumenau, 0[1.)

receré um valioso brinde c

uma das G.lr3t.1s Radar,encontrar legitimas homens I que paructpará do c-ncur
publícos que souberam dlr:-

se de M:ss Radar, no ctube
gl. com acerto os destinos 12 de Agosto _ gentileza do
eh coreuetcade desta reg -

sr, Arno Buerger.ão. '1' feliz pascoaEmp:l.t do em 15 de nc
A NOSSA

- Bosead., nos mais modernos POC€SSOs pede-
gógicos.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com móquinas novos.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua tnscrtçôo à Ruo Dr, Fúlvio Aducci

90 24 de Maio, 748 - 1. andor.
ESTRtlTO

....nf
SOCIAIS· DE RIO DO SU.L

�POLlS
Capital, só tem �m cine

ma - o -São José". mes

mo assim com derlctêucí-r«.
A Organlzaçãe Paraná -

San cu ceuut..e - ......H"'-'l,�
- estâ construlndu dois ct

:�en,;ls em Cu.,tlba,. o Vi
.or a > -J11Lr') que nua sei u

no.r.e. Porque esta ergam
zaçào Wl constrúl aqui n.;l

F oriacap? F;llta de concor
:encia '\penas ,

febz páscoa
MUITO
bôa a iluminação da a:'

teria principal de Blume·
nal. Elogiável Inlcintiva do

pl'efe:Lo Hercilo Deeck,
MIS5 RADAR-63
será premiada com um

enxov,ll de n;Jlva c�m se

tenta--p�CJlIIftteC:kI@'Pffitl
Super-Enxoval de BJume-,
nal. O Diretor-Presidente
industrial Ori"aldo CesárlJ
("Vaimho"l, entregnrá nO)

Clube "12 de Agosto" a

carta de aukrizaçãú para ri

recebimento do vadoso brin

de, que será .entregue n-l.

loja naqu'�a Cidade pelas
diretor: Vasco G, dos �an
tos e Deusdedlth Pina, com
um "C:Jq." Quem seru a Iz
lizarda?

feliz páscoa
NOIVOU

rnteill. a elegante Maria
Clotilde AIUÚjO, com u aca

dômh.l de medicina da Gua

nabara, Mauricio Rivera

Monteiro - ela filha do
�asal General Munoel da
Costa (Aurora) Araújr; e�e
filho -i.' dr, R"drlgues Mail'
telro '! Ora. Ellza, ambos
mêdicos no Rio de Janeiro ..

fellz páscoa
NOIVARA'
hr j�. a elegante Marilia

PeJuzo, com o Capitão Te

nente Djauro Ollvelra, na

residéncia de seus pais, sr.

e sra. Dr. Victor P.eluso. Es
tilrão presentes no aconte

cimem') o casal Franklin
Oliveira, pais d- noivo. sr.

e sra. Wolfang Kige!: sr. e

e sra. Dr. Julio D,..ln Vieira,
Astrld e Maria' Lulza Re·

LEOPOLDO SCHOENIN
GER _ Dia 10 do conen'e
o nosso "velho" amigo ,:'.

Leopold- Schneider feste

jara a passagem de m-ds

u,m ano de útil _e mui pru
vettose exístêncía. Atualmen
te residindo na cidade, a

pôs por muitos anos ser nw

.� .. v. ua '\Jc ... lüade de Ba!'

ragem, ,.. bom a,l:lgo Leú

p3ldo agorll de cabelos bra:l

cc.; a;:lda zs.á em pien.'l.
rórma. Nossos pa:'llbp.lIs ex

tensivus a .sua dlgnlssinlll
família,

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZlGI.
o INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunicc.

O todos as interessados que já estõo obertcs c, ma'
trlcutos para o CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
INGLtS para quaisquer do três Estóqlos, oferecen...:o
hcrénos adequados nos pcrlooos da monh6. tarde e

ê noite. \�
Outrossim, comunica aos alun� vigentes que G

reinício das aulas será no semana em curso, obede
cendo aos- horários já estabelecidos,

IV\€lhares informações r,f Secretaria dI.,) Instltu'
to n .... I-torário das 9 às 11 hora" e das 15 às 20,45
I,cros, de segundo à sexto feira e, aOS sób'ados, dos-
lfI às 10,30 horas.

.

Florion6pf.lls, 4 dí' fí'vpr('iro de 1963
A DIREÇÃO

do sem esmo-ecfment s em

empreendimentos de vutta
n.u.umente. o Poder J'.l

diciário de nossa Comarc),
está �rb a e.oc'arecida re ...

-

p:;nsabmnade do dr. J�se
R .. be [le.fin�egro Juiz .j"
Di�eito de nossa Comarca;

�0:t�dP;e h�g���!�Vdoor:s�O��l,�
do

C(1110/ Presidente o .�r
Verendor Leopoldo Schoe
ninger cl1,ia capacidade de!
trabalho corresp· nde aos

an�IOSpe::��isdO sr. Vitória
Fornerolii, Prefeito Munlci
paI de Rio do Sul. opr.esen
c:\mos !\ n' ssa calorosa sou

dações ao povo desta PJ',)
gre.ssista· comuna, pelo trans
rP>"<:Q do 15 de Abril de ,.

'963.
Nada mais certo do q:Jc

encerrarmo s .e�tas considt:
raçõffi. repetindo O. titulo
que encima eSL:ls linhas:
SALVE mo DO SUL NO
SEU J2° ANIVERSARIO.

A90S'0, próximo ala onZd

de muto, Uma das fortes
ea,ndHa'as

A bonita Terezinh(l Santa.

Rita, Garota Radar de Jain

lime que desfilará na pas
sare;a e.zul, do Clube 12 de

SR. ELIZABETH ROSA,
MACEDO - Dia 15 do cor

rente, quando Rio d� S,li

�:s �rr::���;io���a;; p.��
fe!'ta.� o hn do n:)S50 parti
cular amigo dr. Tulio Cesar

m o nataliclo de
su:! espõsa dona ElIzabe�h
Rosa Macedo, a incansável
Vice Presidente do "Cluhe
das Mães". Aos doces e co

mestlveis finos acompanf1::!
dos de finas bebidas deve
J'fl.J c':mparecer na apraz:-

NO GIN:mb----- __ t_

Charles Morltz, hoje, a

petiGada es�a\'â em lesLJ.,
com a presença oa JaUlu.,(_)

"Cal'equmh,l", numa Vl'O
moção do SESC.....,. "A Hon
do Despertador" da Radio

o JASAL
Rodoifu Renaux Bauer,

vaI ,'eceber fi visita da "ce

b�U.i.1<.1,' ut'ev,emente,
feliz páscoa

PR':JCEDEN'l'ES
ue Br:lslJia, os Deputados

Amonio Almeida e Pedi' J

Zilllermunn, pas.sando �om

:;t{us Illlllllial'es u Festa de
Pá:;coà.

feliz pilscoa
N1::lDJ;;
Mouru, representar!!. n

C· llt:nente na Festa das

Gat".l��5 RaJ.I:' A bonlL'..
mOl'erw já estaultimando
os pl"(.;parativos pltla �o <:�

perado: acontecímento :.j'le
vai marcar no Clube 12 �e

AgôsOO.

Agora com maiores probabilidades - Faça a

suo \nscriçõn o Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO
ÇONl'INENTE. " •. '!.__

GuaruJa, com Daklr
doro.

ft'Jiz páscoa
MUlTO
breve a "'cegonha", vlsl

L:lla o casal Hiran Livra
IlltllLu, com o primeiro bel'
deiro.

l-'U.l-

feli:! p;iscoa
O BANCO
Inco. esLá pngalldo

seus 2.40U lunciomülos,
cento .e quinze milhões de
cruzeiros por mês.

feliz pãscoa
A SOCIEDADE

Jl1STA E SIGNIFICATI
v.'\ HOMENAGEM POSTU�
MA - Ola lO do corrente,
às 6,30. na Igreja Matriz de
São João Batist.a e Santuá
rio NOil'Sa Senhora Auxilla
d' ra, de�ta cidade, será' c(;
Lebrada Misso pela alma do
inolvidável Prefeito Raulll10
João Rasar.
Em 10 de abril de 1962 a

cidade foi então nbalada
com a Infausta noticla d3
m-rte prematura daquele
que em vida soube ser e

xemplo de bendade, hon
radez e dignidade.
Por lntermêdlo dest<ls li

nhas, nssoclamo-nos às h'J
menagens prutumas que !;e

rão prestadas a� lnesque·
civel P-efelto Raulino, por
motivJ da passagem do l°
ano' de seu desaparecimen·
to de nosso c-nvivlo.
Mui respeitosamente, a

p�esentamos a exma. snl.

viuva Emllia Faig-el Rasar,
seus estremosos filhos e

e demais parentes, <l nossa

solidariedade quandn dI)

transcurso do 10 d� abril
que em 1062 para eles. de

fato, fatidlco, o que acon

teceu :ambem para grande
parte da população desta
vasta re"ião.

TfRRENO� A VENDA
Ruo· Tiladenlp� ')� � FlorianÓDvli",

veNDE�F
Vár10s "C!{'S pl..)ximo-s ao G"up<" Irineu Bornhou

st'n - Estreito' .

, - lotf' 28)(22 - Jorrl,m ÂllóntlCO - Bar
reito."'. (Bem e>r,l.,x·mc a Fs.tracln y"dend)

I lOTe I ?x30 "0 70n:l hnlneár'n df" Cemburiú
pró� irl"' � (, �o>d,. ri,.., I ,tf' ClubE>

, .- lote 10x30 no zona balneário d€ Camba
,.6 prôx mo a sede marítimo do lote Clube.

I 'j"h 15x"3fl no Vdo P,,,,,pel(I - Cu rti':. .....
1 lote com ii />:rec de- 700 mt'õ2 lunft) aI"' Hl.

plt01 P "lt><"'nnf"_" I'm E'lumen.1u
I ,rotr- 14)'30 iuntn à Ç"untlio:õr· T'�nv JOlnV'I\f'

:,-,t. 77·.11 p ...... Pilon;nh....., C:uritiho

feliz páscoa
LOGO
à noite o academico de

direito NlColal\ Apóstolo,
va i colocar uma allança de
('uro 110 de<..o direito da se

nhorinha Vera Bonassis, na
resldencla de seus paiS, ca
sai dr,' João Batista B'J-

tubaronense em ativida
des p:ll':l participar da gran
de festa de inauguração do
Clube "29 de Junho", que
tem como presidente o

plefeito Dilney Chaves C,J
bral. Um programa socIal,
p.stá se-ndo elaborado pela
Dirctorio do Clube, no qual
o desfile das DebuLantes
1963, /'erá atração do .espe
rado acontecimento. Flo

rianópolis, lerá três rapre
sentanles no desfile d:l.s
"debs",

.

CASA - RUA TIRADENTES esquina com a Av. H
Luz - 3 llUal'lo.\o demais dependênclas.

RUA CAETANO COSTA 155 e,�quina F.":leves _ Es
treito - Casa de madeira 6x8m sendo bonheirv de tIjo
lo. - terreno 15x40

nnssis.RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n, 109 e
�

111 olima oportunidade. feliz páscoa
Foe
eleito governador dn Dis

trito 1.--10. o sr. Roberto

Lcyendeéker, do Llons CI�
be de Blumenau

RUA TOBIAS BARRETO 22 - Estr.eito - C�nfor
êtl.\·el casa de material perto da praia.

RUA MONS. TOPP. Magnifico Edificio novo com 2

a;J:\rt:ul1entos e terreno de esquina.
COMPRA-SE

feliz páscoa
O PRESIDENTE
do Sindicato dos Madf.!- FUI

relros oe Santa Catarina,. ,convidado pelo preside!1-
sr. Bert�ldo Mirhp.1s. teve te dr. Aldo Urbano do Har-

feliz páscoa\ Jrn<'l coso próximo ao centro de Fpolis, atê
2 ÓOO 000'00

1.1"'" ra�n oté CrS 1.000.000.00, próximo' 0(1
e�lr(1 dp Fn.....,l'�

feliz páscoa
CHEGOU
do Rio de Janeiro, o ac,,

dênüco e jOi"ll:llista Amaral
e Silva, que naquela Cidade
ronvidou 0.5 pr�fessores Jor

ge Ma�-iani ·e Ivo D'Aquino.
para prOferirem conferêr.
,,;:\s na F3culd3.de de Direi
to.

feliz páscoa
AS MAGISTRANDA&-63

do C.C.J., no prõrlmo dia
27, promoverão uma "Sol·
ree" �m traje esportivo 1':.3

sê de da U.C.E

feliz páscoa

RU.''!. PADRE SCHADER 79. Pr.lximo a Igreja S, Luiz
- Casa de madeira - quarto de banho de alvepar!:! -,

4 C]U9.rt�s. demais dependéncias, tOrll1 pin�ada a jleo.
monin Li.-a de Jdnvllle,
para :1_Pl'esent:l.r as Debu
tantr.,l 1D63, daquela soci,e
dad� que acontecerá e:n se

tembro próximo.
felIz pá.scoa

O GRANDE
Hotel Blumenau, um dos

mais modernos e luxuosos
da América do Sul.

feliz páscoa
O DE HOJE:

"Qualquer n"me pode s�r
nobre, desde que seja no-

bôa atuação na última

greve cios madeireiros. COI"

seguin�o grande vitória !Ia

mesma,

feliz pâscoa
ZILDA

Mada H�usi, a bonita

"Rainha do' Atlimtico" de
Santa Catarina 63, eleita na

testa que aconteceu no HfJ

tel Cabeçudas, será apresen
tadll na passarela azul do

Clube '''12 de A,!-sto", de
slack .e vestido de baile,

feliz páscoa

COQUEIROS - Rua São C,rlstó,ão ao lado da Igre
in - Casa d� 4 qfiartos - 3 salas _ cozinha - terreno
de 11.550m2.

Es.fR:;E,;';"O'll""'·V""iF"'"F"lo""·da"CllllnC...., �fu�n�do-F.-N-e�e.s CO"Ul

is qua:tos sala - cozinha - banhê:irc - agua e luz,

VE�nE·s.E
('11) autor1l('l'I"l OPFL OLTMPIA "nn 19:i1.
'T' ..�tnr com o sr. Aurélio. Fones 2Rlf\

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito saida da ponre
(!i,em se�me pnra Coqueiros. Casa e terreno com 782 m2.

,.�-Contecci0nO-Se (j\1olquer (lU;Jnt,o;Jrle. nl) mplhn
1Iil1õrl,rI" P .....enn' nr'''':(l

Fel 7nhin _
"7 (1 onrlor nnto 7n I Ft)n·e �.49.d

nUA F'R.'!NTINO C. PIRES N. 32 - casa de madeira Dia 10 de abril corren'e
verem"S passar o 1.0 ano do
falecimento do grancfe ami

go João Rosar que continua
vivo em nosso corações quI')
jamais esqueceremos rS b!!;
netícios que del� recebe
mos em vida.

I' ''''ü""'',!':1:n P'1.I'tC i:r. vi'ila, re�to aco.11binar.

TERRENOS •

LOTE n:! Av. Rio Branco - Venda de ocasião, -----------"-

MUS1CALBÃR
'ARA � .BI'JM PASSA �O COM SUA FAM1LIA

-, RJ'Q�aOJt:B SOCTAI5.

LOTES no final dá Bocaiuva t! inicio da Frei Cane
ca .- loc:lliza-;ão Ideal.

CIRURGIÃO _., DENTIS'"
Atende srOfl e crio: ,cos

Método psi-:olóqico moderno - e"oecializado
pora CrianC0S - ALTA ROTAÇÁO
ADlicoçõ., t61,Í(O da flú('r
At.nd� do� 10;'" 12 e dos 1565 18 horas

Qun <;,;,.. t"rQP n,.. 111

RUA JOAQUIM COSTA - Agronômica - 2 otlmlJS
lotes,

S _ P'ESTAS DE ANlVERSIiUOB - CHARua Juca do LGide, Icte bem situa- 1.-<'"- ..........,COQUEJROS

SAHOIIOSOl
sO CAH ZlTa

L-�__� ""'�

,�
ESTREITO I\it� Visüo.

, �"�,.'B!l.R·REIROS -- Várias

EtC.DA NÇA NTI�"� -

4lfD�� TERRlW P"";) ROYAL- TIDTItL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o sr. "kipínne Mandina,
diretor da i.nvtsão do lm

pósto de R"ndJ.. IJ estou
esclarecimentos sôln-e de

clrac.ic de rendimentos
corresp-ndente- ao exercí
cio de 1963, assínaranco

llr. Walmor Zomer
Gilrcia

Diplomado pela Paeutdaríe
Nacional de Mcdlc\n� d3
Un verstdade df' Brast:

Ex Interno par concurso ds

Makrnld3de Escola ':Sei.'
vtco 10 Prof. Otávio RI')

dr-gues Ltmav. Bx-Internt

do Servtçc de Cirurgia do

Hospital LA.p.T.e. do R:o
de .ranetro. Medico do H"'"

pital de Caridade e cl
Ma�(:._·nidade Dr, Carla,
COrrêa
PARTOS - OP'1:RAÇOE8
DOENÇAS DE SF.NHOR.'\8
- PARTds SEM DOR oe O

r=étcdo peíco-nrcmanco.
Consultório Rua João Pu'!.
to n. 10 ...:. das 16,00 à�
18,00 horas. Atende com

horas marcarias. Telefor,:J
3055 - Resldencla, RUR
r.PtJf'�'" Rlllf'n('O\lrt 101

EDiTAL
JUIZO DE DIREITO DA la
VARA CIVEL DA COMAR
CA DE FLQRIANOPOLIS

Edital de citação de ÇAM
FOLINO PAULO EOER e

ALÊRCro HORACIO DA

SILVA, com o prazo de vln
.

te dias.
O Dout"'r EUCLYDES DE

CERQUEIRA CINTRA, Juiz
de DireIto da l'" "Van Cível
da Comarca de Ftortanópo .

!is, S. C" na forma da teí.

FAZ SABER a todos que ês
te edttal virem ou dêle noti
elas tiverem que, por pet.i
çâo da exequente ESTABE
LECIMENTOS "'A MODE
LAR" - devidamente e'e

ferida, cita CAMPOLINO
PAULO EGER e AL�CIQ
HORACIO DA SILVA por

êste, com prazo de vinte
. dias, para rirem a êste Juí
su e Cartório respectivo, à

Praça Pereira Oliveira, nO
10, d;nt,ro do pt-azo de vin
te e quatro (24.) horas, pa
garem a importfmcla de
CrS 26.210,00 .tvtnta e seis
mi! e du�entos c dez cru

zeiros), mais juros de mo

ra, honorários advocatícius
a base de 20% sobre o prm
cipal e jures, custas, taxa

JUDiciária e demais encar

gos deco�rentes da açãu,
sob pena de penhora e re·

vella, proveniente da dup:i
cata n. M-8892 (vencida a

30.5.1960), que serve de ba
se à alia0 .executiva que lht!,;;
move. neste Juizo, a referi
da .exequente _ ESTABELE

CIMENTOS "A MODELAR"
E par;j que a todos chegue
a ncticia do presente, C
expedido êste, que será pu
blicado e afixado na forma
da lei. Dádo e paS!ado nes

ta cidade de Flotlanópolls
aos vinte e dois dias do
mes de março do ano oe

mil e novecentos e sessenta
e três. Eu (Carlos Salda·
nha). Escrivão, o fiz e subI>

crevl.
EUCLYDES DE CERQUEI

RA CINTRA

Juiz de Direito da 10 Va-
ra Cível
par'a uso da redação: de

-pesas de publicação por
conta do portador.

Escrivãu

que os juros de dívidas

pessoais só puderão ser

abatidos com a indicação
do nome e residência do

credo]', o titulo da dívida e

,I írnportáncia paga. Ficam

excluídos d,..s abatimentos
os fures de divida contrai

das pelos sócios e. acionis

tas com a pessoa jurídica e

os, a-cor-entes de empréa
timos contraídos para a

manutenção e desenvolvi
mento de pmprfedad es

agrícolas.
Outros abatímentr-s : es

pôsa _ ors 168.000.00; fi

lhos até 21 anos, rnnes

Graça

.Ngradeço ao P. Reus, San
to António e Sagrodo CJ,·,l
ção de Jesus ema graça al
cançada - Konrodo WOjc'_
kíwsicz

v6-4_63

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CíVEL

DESTA CAPITAL

Edital de leilão com- o pra
zo de (10) dias

no

solteiras, viúvas sem arrimo
ou filhas casacas, mas

abanLlolladas e sem recur
. so, bem como descendente
meu-r e rnvéndo. sem ar

rimo aos pais _ Cr$
126.000,00. O mesmo ocor

re quando se treta de filho
'até 20J anos, cursando esta
belecimento de ensino su

perior, ou de menor de 18
anos, pobre. errado e edu
cado pelo contribuinte.
Infr-rmcu, ainda, Que, ex

cluídcs os abatimentos re

lativos a encargos de re
müta. criação de me

nor etc., o total dos demais
abatiment ...s não poderá
exceder 40 por cento para a

renda bruta até ,

1.400.000,00; 35%para a ren

da bruta entre Cr$
1.400.000,00 e Cr$
2.100,000,00; 30% para a.

renda bruta ehtre Cr$ .

2.100.000.00 -e Cr$
42.000.00 a Cr$ .

7,000.000,00; e 21)% para a

renda acima de Cr$
7.000.0000,00.

. ·i
.,.,
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COM O NOVO RADIOFÇ>NE
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"UM ENCO TRO NA BAViERA" - Noite foklcrica centro européia •. reunindo ALEMA.NHA. AUSTR!A, HO-tANDA, POLONIA e TIROL - com danças e trajes II

picos. - Promoção: Carlos Salum Muller. CAUSA .- CAMPANHA DO UNIFORME DA Cft.SA DO PE�UENO JORNALEIRO - Dia 23 de abril, às 23. hs.
- CLUBE [JOZE DE AGOSTO R

-- __ ._---

Abatimentos
Impôsto de Renda

RIO, 13 -

I
Em mensa

gem encamínhada ao con

gresso acompanhada de

anteprojeto de lei rerormu
tnnuo ('"S d�posltivos legais
que Impedem. a sonegação
fiscal e definindo-lhe, In

clusive. as cerectertences
de IIIclto penal, o presi
dente João Goulart decla
rn: "tod- o esfôrço gover
natnemal de combater a

Inflação, sanear o orga
nismo nnanceíro do pais e

assegurar o ritmo de de

senv-Ivtmento, se Integra,
de rocma coordenada, no

planejamento geral e o

erálo canaliza, rucíonat

mer.te, as ·dllponibilklaQes..
para os empreendimentos
de tnt erêsse publico íme

diato 6 urgente", AcreSCf.11-
O DOUTOR CLO- tau ainda o chefe do go-

VIS AYRES GAMA, vêmo: "a evasão fiscal é,
Juiz de Direito da 2a antes de tudo, impatriótica
Vara otvet desta cc- e lmprsslbUlta o contrô-

..marca de Plorlanó- te das -altas rendas priva-

Jy _pr-Iís, Capital do as- das, a nm de que o impôs-
- .....nlíli.-tado �� santa Cata- to, seja por outro lado, .. I II.&.

:�a�tc�� forma da ����=�to a�a�e:�O:�v�� � RÁDIOS. RAOIOFONES • TELEVISORES. ELETROFONES
FAZER SABER aos que menta". � FABRICADOS,P,EI,.A

o presente edital de 1.11ão S. A. P IfI'ü fi &,'(1:)10 :18 RAS I L 1\"11com o prazo de dez (10)
. f '

dias virem, ou dêlé conhe- Dr. SANDRO '�-""""""'''----__ ''_1l!!Ir.._'''_''''''-''''''",,''''' "'I:).''''�_,"�_, __
.

__,,_''cimento tiverem, que no • A f lu fi
fim Netto, reliqula da cuI- deraI, o edificio atual não kcspereana: Trindade ou era mais mterrcneada. edia 23 d? abril próximo, às M.ASCARENHAS. !leu li e tura Jíteráría portuguêsa, teria. passado de mero es- não Tr.indade, eis o meu edificio_S no centro da Ci-'14.30 horas (catorzeeu. U MõlDoellto de Ornelns. en- cueiec-, e jamais teria o problema! dade sao prejudicados peJa'trinta horas), o porteiro CIR.:'ROIAO DENTIST,;.' � •
saísta riograndense. e O'J- Des. Fontes transposto o A Trmdade e a Cidade U- corrosão do "salitre". Hou-IIIdos aUditórios ttêste Juizo, ta���:;f;�r�r��gia�o&t.. 1II fie filosofIa troo, foram participantes seu Rubicão, �as os dados nívereíténe Estadual esam ve.quem defendesse � Trln-II'trara ii. publico pregão dE'

níc� de bóca. Moderníssim\ II' _
dessa fase entusiástica da lançados, Isto e. a Faculda- problemas que não perten- dade, com a condiçao de'venda e arrematação,' a com:Jltórlo, futurama -, I Faculdade de Fllcsofia. No de de Filosofia foi lançada clam.aoo que acionavam a Que fósse o ultimo a Ir. Hou.quem mais der o maior Ca�elra eutorlca - Altu 1'0-, Paulo Fernundo Lago setor artístico ficaram tam na Trinda.de, POr incrível criação da Universidade F.e- ve pânico, patrictadas, e!:ô-IIlance o:�recer, ao bem t�:�'Brigadelro Silva Paes
bêm importantes mar..:as que a mUltas parecesse. deral. Todavia, ficaram sen per�eios, lamentos, vO;.lfe-,abaixo descrito, penhorado

n. 13 Telefone: 3552 'MITOS E 'REALIDADES f'g, preocupação dominante Quando o Des. Fontes es. do. raçoes, enfim. variada ga-,ii. HtLIO FRANCELINQ CHACARA DO ESPANHA III dêsse período, devido
-

a murrava sóbre a mesa, pro- Oc�espuculo do Des. Fon ma de atitudes e posiçõ�sDA SILVA nos autcs de atuação de João Evangelis- fer�nd!}: ';Si Deus quizel', tes tõu _�also. Sua aposen- que, infelizmente, resulta-'
��ã�56r:x�:ti;:� m��:c��� CU�d�d�;ei:c�:rb��o:�e:��� �: ����:�s ddee S��i::O���::� ��t�:�Jase:u��te ����::�e'� �:ti���I�O�a c���cr���=�� ::h'�r� emqU;::bl��da� PI��'LIO OLIVEIRA VEIGA: financeiras, a Faculdade d� de Filosofia da Arte e Cur- nmguem acreditava em Lal realidade demonstrou que res que qualquer definição'
��: &::r�l:;ent�� O��l:�� :��:si:f!� a (:rTea::::��ns�� ��:�����;�g���r�� ::'::t�= ����&eCimento, Como? Com :� �:t:��a�d�o����� ���:l� co�c�t� sobr� o fato. ,

::O:o���adon:e ��!:::� Des Fontes, firmou·se rápi- se('!ogia). Angelo Ricel (pro E, de repente estávamos rior. Ao contrárIo de estar 'lara o��:r�:���e ;:,�� ::��,
vação, com 110 volts. e

damente. impondo-se pelo motor de Importante en- na Trindade, cercados ne
à margem está no talve- tamente, sabe. Não sabe co.,

1.500 watts de proprt2dade ::O��mde�o:�lt:l::��n�s��;; t�:�;��). sôbre problemas lama por todos os lado,>, ��e�:�orc�;::;tâ���a fat�� mÁ ������i��êd:ua���g(lU,do executado Sr. Hêlio vitavelmente existentes, Sem duvida alguma, a f:��u�:tocr�:�:lt�:aU�l�:�= Unlv<:rsldade. Certo ou er- pelo n,en"'s a Importante'
Fr:n���I�o �:e S��:�'�e ao ���:a;:::'�:�:�r����: :\� �1�c;;:::_�ed�oF���Z::� ��= �=:adr�na�'ederal de Sama ��:t�ri:� t�:��i:a. não � ��:to�8� �:jU;i�Oa�nlv;;�:=,
conhecimento de todos vidade extracurricular. Os turaI do Estado. Nem mes- A cunstrução da "Cldad

Tôda a polêmica surgídp versítárla. O que quer di-'

2lS�0:'U::;:t�::fi:��::�� ��;�:, d;,:�::n:ã�:;ti���:: ��h�:��:�ã;:��ii�Ut:,�: ��"�:,:;:a ��\:�:��i�: rEt�,�::E:�,,:,��;�::� :�d���;:�le:::::��:���Jcado na fcrma da lei, Dado ��� ::u/���:� �ee�����]�;� toda p!'ova, impediu que o �es:�I�l�a c:n��� ���a c��� ilberatlvo. da Unlversldad! m.ais ;;imples, busca de'�l��:s:g;ol��stac�i:i��� �� Objeto Perdido, �:: ����:f��!�:: ���= ���I::�:JOn=s������a f�!�: novo surgia. er� i�:i�:V�·sobr.evlvêncía ���açe��n��: qS:eas ���:�,Estado de Santa Catarina, R::r;:���c s�h��:t� P:�=' coale Petrone, Ary França e evidenciada organlcidade m:l:��te:a�i�:I:f�:, fi °pr��: do binômio, Trindade-Ci serve para evasão de pre-'
:�;iltr!� a�i:Sd:om�ê�cv�� ça 15 de Novembro, s(' �á-, !�:O�aD�;iv��SI���:I: ���

da escola.
tes a LOl compulsadO cre,s- ��d:e�n::�����la c;m�e;:� po��n���uanto pairam :t!'centos e sessenta � três, bodo, uma pulseira de oU."'.'J' Paulo e Michel Tabutea'l, a 3.0 Problemãtlca: "A �����'dO �la�:�iitâ����:� sultante dos atritos. d�vida�, a Faculdade de,�:�r��:�ível, Escrivao o su- ;::ape�ru�lImdeenác�:;roc�:' ��;!�a�edl��c��!�sd�e���I��

Ilha da Trindade" pacidaae de trabalho afml tlz���a d�u F���Of�:�l�C:�_ ����;!�ae, �::ae����rá co��'
Clovis Ayres Gama - VOr t;lefonar para 3869 0'1' enriquéceram o Departa- A fase tinal da F::..culda- ��a: &eS �:::c:a�:o�;�!� rl:lstar as demais unidade� pl.eta em seus cursos ordi-'

154 ��!:Ldc Direito da 21\ Vara ��!o s:�aC:r��rtlc���C�E,. =�.: :e::�.:�- 1i: ��t�:���r:addae n�il;;�� �ade, a1cjando naque,a ����l���: �� e;�����i�Ute� ����:' a:n;l:rc:�d�ue !�:�- •
.---------�-- dade. �::ap�:o:�:!� do futuro ria criado para si o eterne ciam de suas irmãs. gozan-'

ge�ta���n�=r:���e d:st;,;: E já está, como estimuIt Is�a��:�:�ha de estudan. ���l�ta�e��i�a�sa :��I�:Oa:'
�Z:t��'r:;t!� ".�7�:�:eg�� ��P����iI::���m de umrl

!�S�Ii���� :%�C�oo:���� q�� agruras do isolamento. ,
niversitárla Est�ldual". De qualquer modo, utra- mendrontadora, e presslo- po�:�l�sade;�d��un��m�� �
Os investimentos na Trt:\ vessancio seu Rubicão o nou p_'onunc!amentos dú- to avançado como sentlni!-'

dade obedeciam a uma qu�
Des. F(.ntes deixou um' ôsso b:Js, vagos, imprecisos.. la permanente de um mun�

�:u:�o �1:����:1:: q�e ���.�� ��7�������. \eS��7�:ad�a pe�o�l��n���� :c���:ao.s� �roai�u;�:eoceco:f�:;��a�,e e:='
cHrla. ') inicio dos blocos da d�sde então, passou a ser o' "silencio" ê fator impor· perando que se.ia falsa e.'

• F�,ull���eIÔ��e F�l���t���en :l�l;il:ll�'t(1ec.n�:i�it',C�a��a. no;� �;i�� ���·�v� �:1�!�0, ep;��!� �;t�;:'�o: "q�em lS'c1a �e,
� çúo e ajuda d:l Governo li\""7 !'lçjhor, StH! t�gin �IH· L.. J ·r,el"tl Trinut,d(' porque ;yJ,J.illua) ._---

...._ .... Q m...'ID. 'Q. muÚU "iiiI.."1!ir:l. 'fia"&..� \1Iil_. '6ã""� _lltI. '&\im.1;;i3.1ZI.\aU

...............i.;;::::.�.;;.;;..!;;:.::::...:::._..::���:::. �
..�� .. ..4",,�,:� J_; '" i .F ,-;, , ,
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De �xtraordinária sensibilidade, o nôvo radiofone
FRANKLIN lhe proporciona mais música,
reproduzindo com tôda a fidelidade tôdas as

nuances melódicas e riquezas de orquestração.

R-2501 A ' Eadiolcne est6reofônieo do alto luxo.

Camb!adoralllomáticode4velocidades,Rádio-receplor
com 6 faixas de ondas (uma fM). 4 alto·falantes,
12 vafvulas Novai e 1 diodo. executando 20 funçôes.

R,2401 A - Radiofone estereofônico. Cambladar
automático de 4 velocidades. Dois altc-lelentes
com duplos cones. Râdio-receptcr com 4 faixas de
ondas. 10 válvulas. Belíssimo màvel de eastena.

R,3100 T - Eletralone portátil. totalmente transis
torizado, Cambiador de 4 velocidades. Possante
alto-falante. AUmentado por 6 pilhas comuns de
lanterna. Bonita caixa de alto efeilo decoralivo.

Um grande nome
nas Américas

agara!���bém no Brasil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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te: '"'a o Atlético que é Favorito, o Daré
Iet r�t1:á.sua Plimeira 'fitõria

49 AN l.ABtlTA CONSTANtE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS tSPORTES
•

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

Tamandaré e Atlético serã- adversários na tarde c."!
-,- _

��������i:;n:' "'Od'd,:,E��::::�::i':OVi:::::iO�: (on:ian:e O M3rdlio Dias
�:��le:����, (', ci

;o:s :���s :::�:mc��a;:�� _
Muito embora as variadas

!S:j�, �::nte � nSe�to�hj�e!����edO:ã�er::�:�: ND' ln
..

rn� dn �eUI·n n IJ I ?�;:::r��a��;�������;�·peln Avut nc a. reabilitou-se amplamente no 11 rJ Uu I� li il'
t

. que, a reportagem ra.ennoencon 1"0 SE'I!;Ul- r,.-Jn o Guarani oe'a contanem de

(.i
....
I'il
••. f"':' ft,t,fi'.: 'b"'.'li com o Presidente MarcUlsta

��: �r���; (j�: f;��� ��P:�I�::!Oe.a ser

f
. � � �, "'1 Sr, José Luiz Colares, verf-

Os trf dos com') favor-tos, mas, da-ta
"" �" ,i ficou que existe nas hostes

a rívnlidarr- ntr- -n re ambos, bem que o "Daré' Após efetuaram os clubes cada um duas' partidas, o do clube praiano perfeita
poderá aglg-mt-ar- '" ,e" levar a melhor. Disso sabem 0S Campeonato Citadino de Profissionais apresenta os il2- nr-rmalidada com respeito
anettcano., qu 1: a cancha eornpenetrados da impor- guintes números: ao próximo julgamento do

tãncía da ri' público aguarda com ansiedade, processo pelo Egrégia Tri-

esperando prescn: i: r um das melhores embates da tem- JOGOS REALIZADOS bunal de Justiça Desportiva
parada. da F. C. F.

O c! ' tt
'

l' h
-. Furam. até ag-ra, -realízadcs oito encontros. Na -prt- Adiantou-nos ainda o Sr.

A�i��iCO �"")_1'0 a .er��:��� ��ri��:� ���::: e stxto: mei a rodada, o Postal ubateu o Guarani por axr 'e o Süo Jp;:éd�Pu�:i��:�er��r q,mU'a' �eomn:'retê e Gilb r Osvaldo e Benicio. P:3.u�O empatou com o Pigueh-enee por 4 x 4. Na segunda ...

e Ol���"�;� _ e : T�.Ü�;a�, ���:;�,A::!�:�o'B��i��: ,;a':�-:'I:V!V:i n�:r��;o�bore �����onra:éi4E:te� �aor:::�: J:���1��or���=;�1e��::�::jA pugna e' -ft ma ' .da para ter inicio às 15,30 horas. �:��!n;:ít:ei�r:n��n=�c�;g:��:e�:��o;�q�ea�t:Ie��:o :sC:::i ��á durante o julgamento��;���; dàeS j�l� 2' h e�����i��l�O ('�r����;o::ocae��:ri�� vencia novamente por 4 x 2, derrotanc- O Postal. Na quarta trm absoluta certeza que o

Preços: Artu )".1' c.da _ Crs 100,00 e Geral _ CrS rr-dnda Paula Ramos e São Paulo empataram sem abertu- Tribunal dentro de sua 11-

50,00. ra de escorre e o Anenoo alcançou a reabilitação derrotan- nha de honestidade e [ustd-
.d;:; o Guarani por 5 x 1. çu acolherá as provas jun

tadas aos autos do processo,
Finalizando afirmou: o�,

J r-, rI� F. C. F. que 'já deu

'Provas' de sua Intocável
personalidade, não se dei
xará levar por coruentàn-rs
Ieviancs e interesseiros.

PARTIDA4'
fLORI...

.

DIA� IiT

luras I
•

EM

-, --

r:
" H rEREIRA
f L� ..JI 11 elA,

AVI50
"'nho:es credores de Raul M. Pereira

c Pe1'l'!ira & .

f i
� Cor:i1cl'ciais de que sou titular,

que estando" j< p",rte de meu patrimônio, repr.e-
.lentandQ p"r ,itos em São Miguel e Gan-

ch')s, solicito ) e "ltO: no prazo de trinta (30)
dias, no C::p2::: r 9 is 12 h�ras. diâriamente, à rua

Jerônimo C e n :�a Cidade" a fim de liquidar os

Comun:co a

débitos ,existentr.;;.

Flo:ianóp;:.-l. ,. �[l de MV"o rle 1963
(Ass.) RAUL M. PEREIRA

14-4-63

fi· RTICULARES
De Latin· história e outras materias. Tra

Edifício Eduardo _ Rua Vis

parto 52 - F:::ne 3578 - Nesta
tUl' COL

.conde d, v

�. f PATENTES
.' rl!riedade Induslrial

, �9;- 10 andar __:
" C.ASA NAIR - FLORIAI-IO',

'-1,

OS ARTILHEIROS

Marcaram tentos no Campeonatc:
3 tentos - P,ererééa e Morelli (Avai) e Mári'" U;:iguei

�ense) .

2 tentos -li:dio e Cabeca (Posta1L Carlinhos (São Pv\1

'o), Rogério (Avai), Telê. Benício e Osvaldo (Atlético).
1 tento - Mércio e Valtinho (Paula Ram�s), Alair

(Atlético) Góia e Alber'to (São Paul-), Ni1ton, Zoribertoe
Norrnha (�;O"l1eirense), helio PInto e Vânia (Guanari) e

Brenda (Postal).

ARQUEIROS VAZADOS

8 vêzes - Gete' (Guurani).
5 vêzes _ Márcio (Atlético) e Wilson (Fostal).
4 vêzes - Acácio (Avai), Jaime (Tamandaré) e Tatu

(São Paulo).
3 vezes - Djalma (Figueirense).
1 vez - Jocely (Figueirense).

PENALIDADES MAXIMAS

Foram assinaladrs 4 penalidades máximas, a saber:

1 _ Jôgo Atletico x Avaí: Telê converteu em gol.
1 _ Jôp:o Aval x Postal: R"1gério converteu em Il:oal.

1 - Jogr São Paulo x Paula Ramos Carlos I desper-
diçou.

1 _ Jôgo Guarani x AtléUco: Vânio converteu em

goal. I
EXPULSõES

I'Verificaram-se apenas três: Bi, do Atlébco, no jôf_"O
com f' Avaí, e Perereca, do Avaí, e Bagé, do Postal, nn

confronto entre os dois clubes.

, .. -,
.. i
!APITADORES

Referiram os oito encontros: J"sé Carlos FleM�r� (2)
Nilo Silva (2) JJe'Mn Varáglo, Virgilio Jorge, Ewaldo Tei

xeira e Valter VIeIra
CLASSIFICAÇAO DOS JUVEnS

N,., cert.ame de jovenis a cas�ificação é'a SCg�" I:"'Ponto;;; perdidos:
l0 lu�ar _ F'gueiren�e e Posbl, O

2° luga(\t:":�'Atlético, Avai, S0.o I'�ulo e 'famand:ué. 2. I
3° lUgaJ:.� Guarnni e Paula Rumos, 4 ;

. :te,,,,,,-" ".� •• , ......, • • ,.:,.'A.:

Atencão
Efetua-se serviço de eSto.!ll·

mentos om gel'aI. lVLelhol'l"

informaçõeS com Vamir .1

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

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

ORILDO LISBOA _ MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Lira, Campeão do Torneio
Interdubes de

Sagrou-se o Lira 'rents
_

Clube campeão do Torneio
Inter-Clubes disputado 'nos
dias 6 e 7, sábado e domin

go ultimas nas quadras da
soctedeee Esportiva, Bandeí
r-antes, na cidade de Erus

que.
'i'ótalizou o Clube da con

na 18 pontos contra Í4 do
Tabajaras Tenis Clube de

Blumenau e 7 do clube an

fitrião.
Contou o clube da Capital

com a seguinte equipe.
Ana Maria Beck e negtau

Pereira Oliveira na parte
rermn'ua.
Ornar Prisco, Victorl\(ley

er Júnior, Hbbert Beck JI).
ntor, Júlio Moura Camargo
e Polidoro São Thiago .na

parte maseulína.
Com esta vitória, o Lira

ganhai! o tro!éu Dr. João
David Ferreira Lima pela
segunda. vez. Se consegua
triunfal' no ano vindouro,
ríceré com a posse definiti
va do troféu.

DR, ALVARO DE
.CARVALHO

comuntca aos zeus �1'_

entes a mudanca do seu

consl;lto.rio, a partir de 1./

de abril, para à rue Nunes

Machado, n. 12 (esqilin�
com a ru't TIradentes) -

1.0 andar sllla 2

Atenderá nos mesmos ho

rários - 1f'to é das 10 á�

Tênis
Coluna Marcilista

MARCILIO DIAS HOMENAGEARA A-CRONICA
ESPORTIVA

Hoje, por ocasião da realização da partida pelo onm
peonafo Catarinense de s'utebol, entre o C. N. Marcüío
Dias e América da eídade.de .romvíue, os diretores do Mur
cníc Dias através seu Presidente Colares, estará prestando
justa homenagem a crônica esportiva de FIOl'illnópolis e

de Itajaí, ocasião em que fará um relato dos novos em

preendimentos mercmstas par" o corrente ano.

LAERCIO GeMES SEGUIRA PARA Ó RIO DE
JANEIRO

O desp-rtísta Laércio oomes.iconrorme noticias vindas
da cidade praiana, -deverá fazer SW) despedida no próxi
mo domingo por ocastão do jôgo entre Ma:cílio DiJ.s e A

mérica, já que deverá fixar resldenela definitiva na Gua

"nabara.

INICIADAS AS OBRAS DE ILUMINAÇAQ DO ESTADIO

MARCILISTA
Podemos' informar com absoluta prímasía que os tra

balhos iniciais para a instalação da iluminação no Está
dio do M�u:cilio Dias, estão em ritmo acelerados visando
o mais breve possível a sua inauguração,

DICO, CONTINUA SENTINDO A CONTUSAO
O craque marcnísta Dica que esteve submetendo-se :'

exame médico' continua ainda sentindo curte do loe.;.{

atingido, razão pela qual não vem atuando na equipe
principal.

-

E.ltretanto, o Departamento mêdico do clube presta
tóda a assistência procurando recupera-h, para a dispu
ta do turno. final 'do campeonato,

.

G-SCARDINO VEM AGRADANDO A DIREÇAO TE'CNICA

O a·tacante Oscardino que militava no futeból de Rio

do Sul, contip.ua treinando com agrado, constuindo-se

�Il,."pre nump. das bôas figuras do time secundário mnrci

Iist.a.

A CLASSIFICAÇAO
Com Q'; resultados acima, temos a seguinte classifica

cão:
1° lugar _ AVA� com dois jogos, duas vitórias, 8 ten

tos a rav-r e 4 contra, quatro pontos ganhos e nenhum
perdido. Saldo: 4 tentos.

20 lugar _ FIGUEIRENSE, com croís jogos, 1 vitória e --------

1 empate, 1 ponte perdid- e 3 ganhos, 6 tentos a favor e

4 contr-a. sãmo: 2 tentos.
2° lugar _ PAULA RAMOS, com 2 jogos, 1 vitória e 1

en:pate, 1 ponto perdid- e 3 ganhOS, 2 tentos a favor e m;;

nhum contra. Sald.o: 2 tentos,
° lugar _ ATLÉTICO, com 2 jogos, 1 vitória e 1 der

rota.2 p'"lnto::l pe"di_dos e·2 ganhos, 7 tentos a favor e 5

con�ra. Saldo: 2 tentos,
3° Iuga"r - POSTAL TELAGRAFICO, c�m 2 jogos, 1

vitórla. e 1 derrot.a, 2 pontos ganhos e 2 p,erdidas, '!) tentos
a favor e igua! numero c-ntra. Sem S"aldo e deficit.

3° lugar - SAO PAULO, com 2 jog�.s, 2 empates,12
pontos ganhos e 2 perdidos. 4 tentos a favor e igual nu
mero conka. Sem saldo c deficit.

4° lugar - GUARANI, com 2 j�gos, 2 derrotas, 4 pon
tos perdidos e nenhum ganho, 2 tent,os a favor e 8 contra

Deficit: 6 tentos.
4° lugar - TAMANDARt. com 2 jogos, 2 derrotas, 4

.... ntos 'perdIdos e nenhum ganho, 4 tentos contra e ne

nhum a favor, Deficit: 4 tentos,

12 e das I!' hor:J,S em dj-3,l1 Torna-se bem provável seu aproveitamento nas pró-
morim pelo Telef�ne 2731 te, diariàinente,' ;-:imas partidas do Marcilio pelo Es+'adunl de Fut-ebol.

Do �io chega-nos a nv· ., cotejo �á'17do"Pe�
ticia de que os Sindicat,,· regiam:.!. Julg�1!do·se pel�s
de atletas profissionais l resultados Obtidos pelos dois
Guanabara e São Paulo i antagonistas nos dois jr-gos
rão agir em Cr-njunto, ob disputados pelos mesmo",

jetlvando med.das tendei� temos aue apontar o trico-
tes a beneficiar os jogadc lrr como o provável ganha'

, �:�o�U;.e���t��u��� :r:��d�s ::i�'teM�;al�:a��n!�treda��. :

tão vinculados vivendo, co-I - PEDRO PAULJ dois clubes do Estreito. E
me ninguém ignora, uma rivalldade é coisa, séria, p
aGmosféra irrespIrável, pois dendo, com" tantas vêze
encerrado seu contrato com por quanto querem, Ora, x x' X"". acontece, o favorito ver su-'

o clube, a êles continuam desde .789 surgiu como jru- Em noas ... Estado não exi, pr,etensões cairem pO,r ter�

Presos pelo 'pa�.:>t .. 4.�� v to da- Revolução Francêsa, te .sIndicato de jogad'Jres ra. Uma coisa. é cel'ta: an

c;ubes negociam C,mo belr uma declaração de direi os prOfissionais" o que, é de bos saberão pr�piciur a

entenderem. fa'zendo do j� do cidadão, em que se pre lastimar. Entretanto, pelo públiCo um espetáculo d

gador simples mercadoria.:> ga a liberdade do trabalho menos por enquanto, "que técnica.. e combatividade. n
As duas entidades irão $1 O artigo 427 do Tratado d( os no&,os atlétas devem é qual esperamos, a vitória
bater "Jaela instituição, n� Versalhes, de 1919, estabe{e· hipotecar solidaried'lde ar venha a sorrir ao que me

regUlamentação da profl.:> ce que trabalho não e mer- movimento dos Sindlcat,.,s lhor se sair na cancha,
são do atléta, de "passe li- c/ldoHa nem artigo de co� do Rio e São paulo, dirigi- x x x

vre", da Previdência Social, merda. E a nossa Const!· dos por homens que m.elhor Pelo Estadual, co_nstituin-
do Seguro sôbre Risco Pro- titiçãQ, adotando aqueles do que ninguém, sabe da �,i do a terceira rodada' do re-

�S����!ae :S��5���aínti:o: �::�l:i��OStr�b����u��n;e d�; :��ç�� j���!:: p�: q��t���� ,;:n�Oq:e�l::,�O;O��:i�;:�r���
seus associados na ccaslãe nos a pretensão, de extin· profissional no país, suj.eito putarão Caxias e o líder
da compo.sição dos contra- ção do "passe", que é, real· a dispositivos ·;ário.s que nã( que é o Metropol, não sen

tos; conforme declarações mente, uma indituição 1nO- se enquadram nas leis hu· do, porém, de desprezar-sr
feitas a um matutino cario- rulizadora nacional e inter- os demais encontros, a sa

ca pe!- sr. Mauríélo Farah nacional. Como também não x x x ber; Atlético' operânio ::r

pr,esidente do Sindicato dos admitimos a idéia de que "Encontro num ma.tina Guarani; em Criciú:ma'
Atlétas Profissionais e Em- a permanente competição do Rio a noticia da prisão "Ardli" Luz x Barroso, em

pregados em Clubes, Feder:l existente entre os clubes do ex-campeão mundial d03 Tubarão e Marcílio Dias .T

çoes e Confederações da num clima que vai até o rt- meios-médios, Johnny Sax- América, em !tajai,
Guanabara. São das mai." licwmento, seja razão p'1.- ton, que foi

-

surpreendido
justas as preten�fes dos qUe ra a manutenção do regime pela 'Policia nor·e�americ(/.- x x x

fazem os espetáculos futc- a 'ual, no que sóm31�te o /((- nq aun:n�., 'Ilrnc1trava as"al A ComIssão Técnica dr
bólístic�s nos dois princl- do patrcnal p"de opinar e tal' uma j"a'hería em Atlfm Selecionad ... n::lci-nal reso;

pais centros esportivos do decidir. Estamos certos d tic Citu. SaxtOIl tem criada veu que Gal'rlncha não es

país devendo o Conselhr que existem muitas fórmu- dificullJndf!s ri pOlícia ia1l- tá.em forma e, o que é pior
Naci�nal de Desportos apre las que e�jmin(/riam da-� que, sendo várias vézes de· muito gordo. necessitando,
ciã-Ias, tendo para tantf' a relações entre clubes e joga tido por embriaguez, furto portanto, de long(' período
necessária fôrça, orgão que dores êsse indesejável pro- e excesso de velocidade. de recuperação. Certo, cer
é do OovêrnQ Fpderal que blema, que é 9 vinculo et,::r sendo, entretanto libertado tLssimo. Mas, um� pergun.
o instituiu para tratar, no no do jogador ao clube. A provisoriamente. Agora, (/, tinha aos senhores da C.T.:

pais, de tudo quanto se re-.· f1.xaçiio prévia de um '/)reCí que se acredita. Sax�on de se sabiam que o craque bi-
laciona caril _" o"portes. para o "passe"; a 'Partic!- verá ir para as grades por campeão do mundo nã ... es-

x x X pllçãu do atléta no produt. a7f1um tempo. Na confissão tava em condições de ser

Sôbre o "passe", d'sse ao da cessão do "passe", nu- feita ás autoridades poli- convocado, então por que
reporte,' que o foi entrevis- ma base de 70% para o C17l- dais, declarou ter rOubado foi incluido 'na Il�ta d('s
tar, o sr, Mauricio Farah: be e 30% para o iOQador, e por estar necessitado, Mas. que prestarão serviços à
"Um dos pontos capifais da o critério dessa cessão, com recusou-se a explicar odes C. B. D, para os jogos d<l.
profissão es'á no chamado o livre assentimento do- [l- tino que deu à grande so- Copa Roca e excursão à
"pas�"!". ir�,fil:lIto u71ilate- tléta, del1em ser as dlretr:- me, verdildeira fortu1w, Europa? A pergunta natu·

ralo de indole evidentemen- ze" d.(1 reQU1,mlcntlicão. sem. que o 1>0,7: lhe proporcionOi'. ralmente que não será res�

te patronal, que faz do u- o que c�ta se tornaria infru 'pondica, pois infa!}!ilidarie
aJt'1 sim j);e� ill<>;'cadr,r'a tifera e cont·'á-i'l ""àÕo el:: Tam"ndaro e .Atlêtic" fi·; com� e�_'�a :'5.0" frerlllcnt<:5.
que os clubes vend"m quan vados 'ijrinchtos da decên- Ironlam-.se. est:l b.rcte, n,) entre os homens que q!xig.�1lõ "
do muito beni �nlendem, e cia eJil morar estádio da rua Bocaiuva. em o

t"llteb�OI
brasilcii"o.

'
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por WALTER LANGr;
r-<°292

Abraham Lir.coln, o gran
de p-evídente da Amêrl,-.l
d- Norte. que aboliu a es

cravidão, gostava de CO:1-

versar rem D. geme sim

ples e nobre. Ccrtoj dia en .

centrou L és negros 11,)

mercado de aves do.uéstt

caso Aprr-ximou-se e disse:

"Quem de' vocês três me

LI". oi me.n.ir I·C�pOSt.l por
que aprecia o programa do

meu cevemo. ganhará o

mu.or perú cto merendo."

Rc-pundcu o pdmel,''):

-'G;)S�,) do seu gove: n . por
que aenbou com a escrevi
cáo." O segundo: "Apr,ecio
u .uu programa governa
mental p rque deu igual
dade e protecão aos 11-)

mens ue cor." '-E tua. rn;u

filho", indagou Lincoln 'to

preto mais moço, "Eu s- ti

a rever do Governo. Sr.
Presidente. porque que: .n

ganh rr o per-u"! Lincoln

deu uma uoa gargalhada,
bateu n:1S costas d. tercei-

1'0 e ihe disse: "0 pcrú (\
teu pCJrc;ua fi. rc<posta foi a

ma:s honesta"

o rev. Josef Sommer.

padre Ultó:ico com !fJ

alIOS de idade, residente ehl

Duesseldorf, na Alemunh.l.

malldru publicar no jorl1:11
católico "Rheinische Post'·,
p'JUCOS dl:1s antes de sua

morte, n noticia dO seu "ta-
I lcrimento" nos �cgll!ntes

termos "Comunico a t,,

dos os meus antigos paro-

quianas, a.l1igos e UJs Cj'!�
sempre me qUlzeram bem,
Que morri no dia 7 de De

zembro de 196:<:, sexta-feir.�,
dia do coracão de Jesus. no

Huspltal (ie T'C'rc�ina de

Due,seldol'f. Vivi na fé Col'

tólica. crendn e:n Crisio.

na SUl. Santa l;.;rf'ja c n!

sua Santa Mãe. "'gora �Ó
me falta a vossa ajuda. Re
zem por mim p;,ra que e 1

cncontre um bondoso jUL�.

Rezem par mim assim co

mo eu sempre rc�el por
Vos, Assinado: Josef Som

mel' I.R." - Em nrme da

Comunidade eclesiástica Bt.

Lamoert.us, daqucl:! cida

de, o rev. Padre Helnrlch
Schmitz. soJicitqp a todo�
os fiéis que sempre se 1;e

cardem do falecido "como

êle f'Apera de nós".

Em COSquito-Slerra.
Bolivil. havia f'stauv :.ie

�itio. A� autoridades pro!·
blram ajuntamento de mais

de dnas peESOOS nas pr,!·
ças e ruas da pequl'n.\ cio
dade. CE:rta noite dois l:�"
drõcs estavam luratl s.

d1vidln(l0 en!rç .si o pn·
duto do nmoo, cnnnd) ro
rn.m notados p r um �mlr
da quI' qu\� prend�-los.

.::�l::a�:i�� :1���� ;:lb:�e�
ajuptll.mente de mais de
dUas pessoil'@'. O pollCi:l,

L.�Ch')u �ue êles esta'i3m

:�?lqll1_' Y,tlZii?{. e a.ta.<;tou-<;�

'!;ei'rt':,h!o�t-ó:-'l(j't ;

Por excesso de velocida

de, um JUiZ de aao Fran

cisco da Califórnia conde

nr u um m atortsta a vo.tnc

pela mesma estrada. ra .

zendo o trajeto no tempo
máximo de 25 kl. por her-a.
A distância é de 1.271

k!mts.

Conta-se que o útt.mo
a-berano da nana recebeu

certa vez um pedido de
ctemõncta para um crimi

noso. condenado a prisão. (I
Miníatro de Juatícn escr.r

veu, à margem co pedido. o

seguinte: "Pet dâo imp:,s
slv.el, deixar na prisão". O
Rei íec o pedido e a reco

mendação do seu Ministro.
Riscou a virgula atrás d:1

palavra ímp-isstvel e col.c
cou-n depois da. pr�.\
palavra. Assim a frase to
mou o sentido Iustamen-e
contrário: "Perdà--. ímpns
aível deixar m pr.sâ-."

"Tm::M A caccr. Sa
bem tOQOS que o embaixa
dor soviético. Ilya Tscher

nysc:how e o seu secretá
rio morreram alogad-s n I

Barra. da TijUca. no dia 3:
de O�ltubro passado. Foral,)
tO:l1ar banho, apeznr rln
m�lr ;,gitfldi�simo, nâo f.l

zcndo caso da balldein
veul1f'iha que se achav1

iç:1da lá. .;_;rcvenindo os

banhistas do perigo. Quan
do up-.ueceu o carro fltn'_'
b,e p!lm levar os cadavc

ros, foi l'ecuMdo pelo pes
saa] da embilixada. prr_

que? Era um carro de lu
xo. ffi8derno". mas: tinha
uma cruz! "Tirem a cruz",
observava a"barrecido o en

carregado I tlSSO Andr�y
Fomin. E. só depris 'de ter
sido afastado a "ruz. COll

srntir,un que levassem ')

corp:) do embaixador. Nar·

rando este fato. escreve,1

Gabriela Victn: No ano de

1()OO Pedro Alvares C.lbral
descobriu o Brasil. dando
lhe o nome: ''T.erra. dp
Santa Cruz". O embaixa
dor rllsso e seu secretâlTJ
moncram debaixo da "ban
delra' '/�rm"lha'·. (Juc tl'i'''
mulni'a c··mo ildveríjnci.1
nu "Terra de Santa Cruz".

Certo Chefe de Polich

e;;;igia que os 'delegados .se

apreoent?lsoPnl sempre dê

barba feitil. Perguntado
porque. ele declarou: "Não

[mero que os ladrões digam
q\le rcubaram "nas barl)as
da pnllcia"

Os _.mim·,io dif:('c!SI Um

mpnill'l. vendo a teimos:.:t
(Ia mr" I':om um cão poli
('lal, uiouiri::lo recenremen
tf': "!h mamãe, assim
nunca coosegulrá que êsse

policiai lbe obedeça!" A

mãe: "Com., é que não!
Tenho prática nessas co�
sas. É que você não vIII

como Col diflcU com

pai, 00 comegot"

•••••
(Cont. dr" ult. pág.)

turumce para o fomento
tio desesscssêgo e da In

tranquilidade, acal-entan
do ueoirccões veladas e in

c nresávets. que transfor
mem ti; ns.onomte pontrcc
e s�I�1 do nosso País em

bases Incompativels com e

Ip!>�a tor.oacõo crtstâ e

c m .1S prôp t: i.l� tradições
de lic-rdadc e Indep-ndôn
ela do rios-o povo. parücu
tannenre. tomei p:lc te atí

V:1. durante a semana pae
moda toda, dr dIa e de noi

te, d.l:; reun'ões do meu

P;HtiC!:l, que procurou fi

xar iuu nont. (\ ecaruoa e.

sobretudo, estnbleeccr a .i-

mttacâa da área coe edca

teso contendo-a nas pradis
postcôcs do PRD. eu-ceou
ver aos an ':f>iOs populares,
mas antcs de -r.ats nada

re sp nsávets. c c mo erga

nrzacàc partldáríu da maior

esre '1. nacinnnl. pela man

tenra rl:l no"-cl). ocmocrõctn.
da so.vnguar-da das l.b-r

dnríev tnd.vtduats, do d-

retro à prrprledade. da !i

vre manHeSllr;õ.o do p -n

sarnento e ele tantas outras .p;

cautelas de que se c-nsü-

tui o pn-rt-nõnto das tr-a

r\ir'.�e� da n iv-n Pátr a e

d�' r-esse p;)\IJ. Ad-mais -

rna.u o ncp.un.to Pedro
zrmmcrmcnn é i 'np icl

t (Iv" cuntquer tcr-tauva

de reforma. prtnctp-tlmen
te i1':l f'" tnn-u-. :'. :'cLr

ma "I, :i.rb. c'� e s-r p c

r-cd::t, d1 r r p-r-ate re

rormn ccn+uur-on-t. na

p:J:'�� rrJ: ::n. à prr.pned,i-

de prvaõa e fts desnn-o
p:i�çée� p-r m'e-êsse pú-:
oüco. A 'mu-rtânct- e f'

alto st-n.ücatto s'lcbl de

tais attoraeões, teve :1.nI ao

PSD a um p-onunu'am-n
to n ';"j' rt-no 'I r-úb i-

co. fi�;[lncl1 su' P �'r::'o c

est!lo�It'('enrlo o I nu-i ele

combate d') Pat-t tl '. (·e

cujas trincheiras d ücü-

Cartas

Aiwldo S. Thiago

Acreditando sómente no
testemunh� dos sentldo�.
levou a espéCie humana
mllitos séculos na c ...n .I.

çao errônea de que a Term.
er'l chata.. E dessa ch,,
tice ,·or..seguiu sair somen
te quando alguns indIvi
duas mais a:'l'ojndos (Ca
l· mbo. Fcrnando de Maga
lhães e mui ]:lOUCOS outro.,;'

puderam fisicamente !be
demon:;tral' que em vez d?
chab era fi Terra bem re

donda. ainda qlle: tenha
um p-:c;neno arh,ttamE'nto
nos palas

S'.:!Hlp:·e alp,'um,1 ehatiré'
h"vel'ia de flcil!' para g,a'"l
dio dos que tudo clu
teiam

l'\'lec;:1nte o ap:rfeiço.1-
ment:> áos tE'I['�cóp;os. cho;:
gou-se fi. vprif!cação d�

que também redondos são
os ck::1ais planetas do sü
tema �OLll·. pOl'quanto com

'lacii.:l aos que a. outros
ó:istcmas perténcem, parece

que mui pouco se sabe, fi
sicamente.

Srb (l domínio dos sen

tidos, parallza o homem os

atrIbutos superiores que o

Onlpo�ente lhe concedeu.

fechando-se Dum círcl.1,Q

im;1gniflcnnt.e de cr:qheci
mentos, dentro do qual se

lhe torna o orgulho tão
grande: que chega " neg�r
o seu próprio Criodol' e an

dai ag"ra a. .f!zCl' esforços
P;H3 (nar-, c a � 1 me�mo.

aGRE

o

fabricar outros robôs. etc.,
e�c. (V.eja-/:oe "O Futuro já
começou", "Igual a,..s deu

ses" e outras obras ultn
mode:nasl.

Ê�f;e hOili'!m que vive sob
o d')minio dos sentidcs -

justiça lhe seja feita -

tem realizado maravilhas .. '

I ia a dizer com o petróleo,
pomo diz o Repórtel' Essa)
- com o manuseio dos ele

mentns lT ateriais que a.

êle próprio constringelll e

materializa n; mas nl) que
concerne ao manuseio das
cOllsas espirituais - se é

'll1'! e'tas rodem sofrer um
T'IllUse:o q-r,tlquer - acha
"e »_in2a conUnado num

ri:'�lll:'1 tã- estreito, que o�

mais destacados expoentes
d:) saber humano sab.em

menos, a rpspeito dos po
deres espir·tuais. das cau

sas d- esp'rito, do que um

simples pe·e Vermelha ou

algum misero Carijó que
ainda se encontre com:>

remanescente das tremen

das chacinas dos civiliz I

dos!

Graças a êsse mil teria

lismo absorvente. faze'!"l

esforç-s <J_gora para �e

ap"!>S!lcrem da Luz e pre
tende..ll realizar brevem.ente
viagens aD� demais plane
tas, S''-!'ll al)solut::ullcntc to

mnrem em eonsidernção
(Jlte uma \ iagem em aVlr1J

il jato ao mais próx\)1I'1
desses plaretas do :oistem'l
solar. que é Vênus, demfl

r1'"in 5 an"s. sendo as d'·

riamos, como se pode veI

em �:!aiq\.ler almanaque, \)

anos para Ir ate Ma,·te. 10

a M:>rcúrICl. 74 a Jú.pite�,
161 a ·S.hurno. 322 a Ur.1-

no. 514 a Netuno e 680 a

Plutão,
Não é tateando quc �

entra no conhecimento .... :>

infinito Universo de Deus:

e racknando. O nosso ta
to permita-nos tocar os

grãos de areia; só o nos:;o

raciocínio nes pode levar

ao conhecimento dos espi
ritos. A estrela mais pró
xima da Terra, depois do

nosso Sol, é Alfa. do Gen

tllao cuja luz gasta 4,3
anos para chegar até nós.
Sabendc-�e que a luz -:a

mlnh"l ('om a velocidade de

300.000 Km. por segundo,
bem .'! pod'" compreender
a inl.' 'mensurável distância
em qu' .�e 'cha essa estre
la! E ('inando se conslde1'a

que e- H mais próxima tia
Tf'rra fica ·se pe�o menos

sabendo : que o infinitoé
inlinlto mesmo - o que
ja é ?.I!,:uma causa a indu

zlr-n iJ_ virtude da hu

mild.HL

o

ao
o o Q

oCC)/

Factl nos é hoje, tatean
dr. contar alguns

..
grãos de

areia dep.1sitados em nos

sas mãos. SimUa:rmente.

aplicamos inteligentemente
Os nossos outros sentldcs

para' obter com êsses grãos
de aí<2'h lQU produt-s ou

t:� mater'a_is;) algumas
uti!lj:1des de q:le nec'?sita

mcs: ') :Pào nOt',so de C'la 'I

dia, a ca_:l. rr1 que mor ,

mos, a ves�irr.e'\ d� 'l'1'"

precisam-s.. Neo nos e,,�

queçamos, p"Aém. de q\;.'

"nem só de pão vive o h' .

mero". S')mo� ávidos de ou

tros bens e quandr não os

possuimos. propensos nos

tornamos a recair num es-

'ta do de espírito que nos

pOde levar à morbidez mu

ral, ao cepticismo que nos

esteriliza O coraçãn para
os bons sentimentos.
Para reagir contra essas

depressões morais. neces

sitamos dispôr de muita. tê
e absoluta confiança e..'U

Deus. Sômente a certeza

de que "é redr-nda a Ter
ra" não nos pode prOPOí
cionar essa cont'lança nem

mesmo a fé a que nos ref·e
rimos. A esperança de al

cançarm,..s um d::!. saltar
na Lua ou verificar cien

tificamente que 05 outros

mundos são habitados, não
virá de forma alguma tr�-
3er Qualquer mrdlficação
ao nosso modo de ser, do

qual decorre ou a nO�S3

tr,mquilidade ou a n"'S:;3

m r::mr'1.11n ade - t:l S c.,�

tremas .en� Os qUflis ",1-

vemos a ti: debater.
Compencttemo-no:.:. de

�............�"",,,,.,,,·;��'._'k ".'

Poi� bem, nã.o obstante
tcc:os [s�e:; astronômicos
obstárlllos à ,evidência fisi
ca d:t �"istêncla de habi
tante.>, de homens, e talvez
mulh'C'l'cs. mais ou menos
scm('lhantes aos da Terra,
n!)': If�mo:j a. certeza. de

t'''COD· . á-los um dia em

,'��'''1 ft'.!L'na. yiagem atru-
1-'/ I) I'. 'Dl.O,
I"t.-I ..'h'-IO q'H' temes de

Por lll::.ls ciência que te

nham:-,� adqui.rid ...
, sejamos

no bom sentWo

uma vez por tÔdas, de que

o homem ê por excelêr.( ia
um ser moral; de que a

vida do homem não se !i.. c: Contemos os

mlta à matéria, lne,t0 T) r ..._ ar2:a que se reu-

sua natureza. S il.10S I - ll1 f.::n n ssa mão. sem

scnclaiment.e sêl'e:; e�pi :�- . ,i"mos de meditar sô-

tuals: o que r.1:i I,>rtaleCf: r- b "'randes enigmas da

ânimo t> tud" a'lu.lo C'l'" Universo.

}:::de:n::.i cCll1ui� ar

cernente a" e'p:dto, 1)'1

t�j3 a l'misade das, no: ''J5

:"�.1' elh·mtes. " conhe-
menta da vcrd'tde. a c-

nira no sab�r fa. (I

h:Jme.11 é na plrn''''
SI, \ vid:, \Im E9P-'RI"r.. c

rrmo r<pi,'it- p�dp
sal' o in!lnito

de sl'!_" ma s'rnp1",� mi

relativamente à e'trlll'l".

fisica, em que pr:J"i' ·i -

mente 'se acha. C'onfi!l' t J.

·.1ente sab.ermos

1: ra é redonda e

p, 1', achatada nos

) S l' o nos torna ba
TI nsclen tes do nosso

in'). que é nos tornar
UROS ESPíRITOS.

11,"., ,::.ntã", poderemos
v ""'TI espírito o nosso

C ·i8.dfJr e Lhc sentir a

f! )1'1a. de cujo reflexo sõ
]-) e a noss3. conscléncia
TI I-jfir-:lda pr�vélll a nossa

e' "rna Felicidade.

Assembléia Lcg':::.:";:: do Estado
de Santa f.alarfna

CONVITE
A Mesa da Assembléia Legislativa. convida as autori

dades, o Cler". Entidfldes P:trt'clárias Organizações Clas

ils:as e 8'ndirals. u,<: E:--:"'el(ntís�i::ra') FamíHa� d02 Senha

"!� Dr>!'utad09 e (' povo <:>m geral pm a � Sessão Solene, a
'" de ab:lI. com início às W h�ras. WJ PalácIo da Assem

':Ilêia LegiElat!va, em que ncs têrmos das disposições cons

Utué'jonais ,e rero:i01entals. sp-rá instalada a la Sessão La

!;i:;lath'a Ordinária da 53. Legislat1ll'h quandO Sua Excelên
("a, o Senhor Grvernador do 'Estado apresentará. clm
,�O:U1 t e o art. 52, Inciso V, da Constituição do Estado a

M0nsa'!�'m (';o','.('I·ll[unental.
P�:il.rio da A,ssumblüa LegUaU'1a, em 10 de abrU de

HI'�
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Na 2a� Semana Calarinense de 'Esludos Penais:

e a unmeira Y!l o Dr. Ivo B'ftquino fará
. BXDolitão a reJueilo �o novo [ó�iIO Penal Milit�r

De 22 3. 27 do COl'l'C.HJ Pela primeira vez será para pruferir conferência ganlzada uma comissão CONFERENCISTAS que proferirão ccnrerõnctar ccnreronctas. cs
estará se renneand-, em reitc um pronunciamento focalizando o ante-projeto �a Guanabara virá, em- cem a flnalldade de elabo- CATARINENSES durante a âa. SE�dANA CA- res José Rocha
nossa ('n:1ltal, a IIa. SE- f-caltaando o novo Código do novo Código Penal, no da, o Professor Jorge-Ma- rar o programa de home- Como anualments acon- TARINENSE DE ESTUDOS Bastos, Marcidc
MANA CATARINENSE DE Penal Mlütar. pelo mínís- entanto. o ilustre jurista rtaní, um, dos mais desta- nagens que serão tributa- tece c CEntro de estudes PENAIS. Geraldo Gama Salles JcESTUDOS PENAIS, numa tro Ivo D'Aquíno encarre- não poderá vir ao nosso Es cados criminalistas daquê- das a o Desembargâd.1 Penais convidou professo- Este ano foram convid.. -

promoção do Centro de Es- gado pele Governo Federal tado uma vez que a convi- le Estado que abordará o José Rocha Ferreira Bastos. res e juristas catartnenses dos, e estarão pr-rermdo
tudos Penais da Faculda- de elaborar o ante projeto te de vários países euro- tema "Crime e Pstcané.t- _-,- ' ..de de Direito da Universl- do referido código. peus deverá se ausentar do se" O R b t

lU

iI S d T b Ihdade de Santa Catarina. O Centro de Estudos se- Brasíf ainda êste rries.
'

r o er o jVFª ar ec o ra a o·
PELA 1." VEZ

nata convidou, também, o

CRIME E PSICANALlS�
As conferencias do Dr.. 't ' ,- • •

Dia 11 de iDiiiü-ia� Festa de ����:::AssessoriaSindi(al ser'
Confraternização da Socie· rJ'���� de grande utilidadedade Calarinense, �:'lI:�n;j:::'a 0p,,�,o�::�:

rir conrerêncía durante a
ne. "l SEMANA CATARI
NENSE DE ESTUDOS PZ
NAIS, devendo regressar a
esta capital amanhã. quan
do trará a resposta qusnt-,
ao ccnvite que foi formu
lar ao destacado jurista.

na, será homena�ado pe- Santa Catarina, tanto da re
lo CEP que lhe conced�rá presflntação das cla�ses pa
o honroso título de Sócio tronals como da de traba
Benemérito daquela instl- lhadores.

ção de MISS Radar 63, ro ���xto�:�r��d�l��:n�:P:� tU�:sO;e sentido, em r.ecen- AS FUNÇõES DA
- l� de Agôsto. \ 1&;� dê' n'iniÍs qúll.:(ro prêd{los te reunião de Diretoria, fl- ASSSESSORIA Sn-lmCA'.J

"'rq.) ..,"';'
ofelecidos pela indústria

COU decidido que fo�se or-

��in��,�:m�,�ou.,��::;': p�: Dep Pedro Z"lmmermann·6����Ç��e p��mi:!�:ru�(�!� • �. •
EM �I��=,S����u����O:��A��:!�R��E��A��;;:

as Gnrotas Radar. Outos D t d d PSD "mpor MENTO A GRANEL DE GAS LIQUIFEITO DE PETRó-
industrias do Estado estão epu a os o em I -

LEo, AUTORIZA O RACIONAMENTO PARA 7 KGS. A
,miando o '"u upôlo à ,,- CADA CONSUMIDOR NO PERIODO DE 9 A 18 DE ABRIL,

,�:���r:�:�:�::ad�ab"::: tantes comissões da (âmara as Cristo tinha 1 metro
- Reformas de Base e a posição e 80· de Altura

do Partl"do
but" sób" " d'"",,"
formas de ba�e. propostas
pelo EXBCUtivo:

Discorrendo com facili·
dade e segurança sôbre o

a�sunto. assim se manifes
tou o eminente Deputado
Pedro ZIr�mermann:

WãD!a Moritz, Miss RadaS!
62, que no próx.lll dI"

:!e de mala, fará fi coro:\··

ATENtA0 MUITA ATENÇÃO
hOSPITAL I>E CARIDADE

Secretário

PARTI»S EM DIAS
ÚTEIS ÀS !looHs

Está programado n-, ClU
be 12 oe eeôsto, próximo
dia onze de mar- a 2a. fes
ta de Confraternização da
Sociedade Catar!nense,
com o desme das Garotas
Radar, que disputarão os

titu:os ciI' ;\1:�s Radar. Miss

personalidade, Miss Sim-

Numa das últimas oca

siões em que mantivemos
contacto com o Governa
der cetsc Ramos, tratando
de assuntos ligados à Pas
ta que recém vimos de as

sumir, veio à baila o im

portante assunto pertinen
te à criação de uma asse

ssona su.u.cat junto à Se
cretarra do Trabalhe... DrPLOMAS DA P

patla e Ml.!s Doçu- a. Uma

prr-mcçãn deste Matutino,
numa organização do nos

so Colunista Soctat Laza
ro Bartolomeu. que abri
lhantará o Ctncoentenárí-,
de "O Estado" .. 1\. renda des
'e acontecimento será r- �

oonstrucãc da séde do y"

ter-ano clube que está v=n

d- ereu+da na Avenida tter
ü.o Luz.

Falando a nossa reporta
gem dectar-u o Presidente
do Centro de Estudos Pe
nais que durante a za. SE
MANA CATARINENSE DE

Cem estas palavras, ini
cia suas declarações à re

portagem o dr. Roberto Mat
tar. há pouco guindado à

�i:::odod�rab:���?1�� .:
da j .. vem prócer pedectsta
que colabora com o gover
no Celso Ramos que assm
se expressa: "Expusemos
ao Chefe do Goyêm-, na

opurtumouoe, o lsigniJlca
do pata administração es

tadual e, especiflcamentae.
para o setôr abrangido pe
la Repartição que dirigi
mos, da exístêncía d.e um

grup,.. de personalidad�s
diretamente ligadas às at;

vidadcs sindicalistas em

ESTUDOS PENAI� será fei
ta a entrega de -erttnca
dos a todos os qu- equen
taram a la. SE},!A ';.\,- rea
lizada no ano passado.

Na primeira rest 10

pp, que foi realizado" U
ra TC. foi eLeita Mi�_. R'
da; anta Wãnia MVIJ'z
Garota Radllr de Flonan:)�
polis, neste ano sf'rá .e

oresentada pc:a srt�, B.e�i
na Ramalho Silva que des
filará representando 3. n )s

sa C:d:lCle. O primelr", pre
-mio será de um enxoval de

II.;�J:;T:tE pp �SSOft.
SERÃ HOM AGEADO

O prof. José Pecha Ferreira
aestos. cuteorét:co de Di
reito Penal, e um dos mais
ilustres professores da Uni
versidade de Santa Catari-

e útil à Secretar:a do 'r-e

balho, terá por finalidade
enansar, estucar e apreciar
tôda a matéria c assunto
ligado às classes traba.ha
doras e patronais que te
nham v.ineulaçâu direta
cem a Pa�t;1 que dirip:imos.
em-itin�- pat'eeeffl6 que- - ------------=00=--.....
rão .ntegralmen te acatadr s
e curr:pridos. A politica de
classes e a sua lig<l'.'ão com

o govêrno estadual através
da Pasta do TrabnUlo, sera
orientac!a p�r homens re

crutados dentre as mais res

peitáveis orr,anizações sin
dicais de Santa Catarina.
Não tembs dúvidas. d�ssa

forma, que o patriotismo e

o desprendimento ,dos h .. -

Podemos mesmo, lnfir
mar que já mantivemos en

tendimentos orovett-sos
com as direções das Fede

rações e Sindicatos, díscor -

rendo longamente sôbre o

assunto. Podemos também
adiantar que a idéia, origi
nária da palestra que o oo
vernader Celso Ramos man

teve conõscc, encontrou ex

cepcicnal acolhida nos cír ....

cuias dirig,entes dos ór
gãcs de classe catarinense.
Essa usseseona. preciosa

mens que comporão a asse

ssoria em questão muitos
frutos trarão v1.�and� a

Por sugestão do D�. Diretor dr Hospital de CarIdade a

Mesa AdministratIva da lrmanc!:lde Co Senhor Jesus dos

Passos resolveu estabelecer, DEFINITIVAMENTE E SÉ�

EXÜE':;:AO, o seguinte horário para as visitélS a('s doentes:

Apartamentos e quartos de la. classe somente das 10

às 12 horas e das 14 às 20 hOras;
Quartos de 2·. c:asse e salas reservadas sômente das

14 às 17 horas.
,

Para as visitas às Ente;'marlas e Pavilhâo Josefjna
Boiteux, c' ntlnua o mesmo horário: Quintas e.DomingJs
sómente da<; 14 às 15 horas ,,,,A�.

Con�ll;tórlo da Irman�adf' do Senhor Jesús dos ��saos 2 dias do mês de 'abnl ��s!9�!'lentinn de Souza � Esteve, mais uma vez. ni Regis e Orlando Bérto:i

�� ;:�t;o z����:r�a:pu�a�: !!g���dO��uS na�Ug���iS��'��
"'_.f I

vem aproveitando o r.eces- de Educação e EconOlpia.
so,parlamentar da Sema· Quanto a, mInha própr'a

i
na Santa. para visitar di· ·partlclpaçã...:\ - acrescen- "Col1siàero, sem medo de -----------------

I
I

verSr'S n:uniciplos catari- tau o D�putado Pedro errar, que as próximas se-

K']�J�4U:
I

nenses. Da entrevista que Zimmermann também con_ manas serão decisivas para Caixa H-c(fnomica Federal
_ ••••• I_"_

nos concedeu, colhemos os segui I;'ntrar na C::missão a democracia, para as nos-

-'_. I seguintes tópicos, que, pela de Economia; todav.lõI, meu sas institu!ções e, porque de Santa Catarl"na
f19RMIUMIL'I:/';

sua atualidade e lnteres· maior desejo sempre fd o mio di,e·lo. para as n(.s'

BA.
se, mi'rec.em registro. Per- de estar presente na de sas pt:óprias tradições. 'fe- SERVIÇO DE LOTERIA FEDERALI!IIR!TI ._ �i.ra�:r���n�a�:�;��o �i�� g-untado quanto' à partlci- Agricultura e Politica Agrâ- nh::> sentido I"u;e o povo C O M UNI C A DO'

R!1)d,JAAlllIII rianópolls. que disputará ���!�e:ueTé��;::: n;; ��� �i:I'h�Ujo:ê!bjie���est��n���. ��::il�ir�o:tmec�: :��'ee�� vês �e����:�����IC�E�����I� :.���R���r�O�:����
�;-ez�osd;u���he�itu�:ta�� mara, disse ... rep�·e,;:entant.e proemlnencia no momento registra na Câ.mara drs as pessoas idosas, invalidas ou portadores de defeit..o flbi-

nense, no clube 12 de A- d�'s���a do �!��:�a teve �I����.� De;tlleco���!�I�a, na� �:p�!a��:�r:: :�:��:�� �o 6��:2 c�:�:::g�":iS à� ;n��io�EL!�I��én�a�FF��gôsto, • que lut�.:.r bastante. para se com a inestimável coope· govern:lmentals. que agora ARARANGUÃ - BLUMENAU - BRtTSQUE _ CANOI
fazer p'.esente nas dif:'- ração do meu ilustre lider serão submetidas ao deba. NHAS - C.\PIVARI - CHAPECõ - CRICIUMA _ ITA
rentes comis�ões técnicas Deputado l>,1artins Rodri" te dos Parlame,wares bra- JA! - JARAGUA DO SUL - JOAÇABA - JOINVILLE _

da Câmara Federal. E; por gues, conseguI assento à sileiros. A reforJti'a ban' LAGUNA - LAJES - PORTO UNIA.) - RIO DO SUL _

-

assim dizer, uma competi- esta Comissão. como titl"l- cária, a reforma tribu�ária SAO FRANCISCO DO SUL - SIDEROPOLIS _ e TUBA
fSrlfl/$ nMUzidat

Qi
ção entre EstJdos. que se lar. e nela espero desenvol- e, finulmente. a reforma RAO, para receberem informações sôbre a distribuição dr.:

"lO"IIllNO'PfJ"I", I r,'A, ",.,', i.nJNVILE.
...._ ...

desenvolve nos bastidores ver a malo1' atividade pos- agrária, ora em pauta, tem BILHETES.
r, 1(, '-- !:> '.�I .... ,� VVlI." da Càmara. Desta vez, a sível.1 prol dos legítimos ste-! raize nas pl'ôpria� Avisa, outrossim, aos antigos agentes revendedores e

CUflITIBlt, p/!paNJJOfJA: r:AAlTOC G li/O ....
bancada catarinen::e li'n- intel'ésses agro-pccutl.rics rc'ft.s�dicaçõ:s' pI'pular.es, a aOs interessados em geral que estãd abertas as Inscrições

-�:'JI1\t�,l:r."�<l�!llmDIiIIII.
trou disposta a nã ... ceder do Vale do Itajaí e de San- cU�t ... !!ensibilidade _ dever�. para revenda dcs bilhetes da Loteriu Federal.

��:�{:!k�:ff;): _ eJ _ _ �ta'n't'olg1Q"U',',".�,UO'f'nh:I.cadbIV',m,_' ta Catarina". rr(Os estar absolutamente Deverão ser preenchidas as segulnt.es condições:

( �" .. atentos. Todavia. ,é pr.eclso a) Requerimento ao Senhor Presidente da Caixa Eco-

�C ��nq ���6n SUL
i.

D
_"

U'"
,

sos do�

r.epreserl, ","OiP"d,_'
Apr,·veltamos a ('p'lltr- clUie não nos df'l,wmos ar- nômica Federal de Santa Catarina;

I \"... ,., f.,.�,� ��t� t��iU da
"

Santa Catarina r" lU�egul_ n1dade, para ouvir a �ri- rebatar pelos ímnetos da b) Licença do Serviço de Fiscalização da Lot.eria F!)-I�
ram ser eleitn<.,.. ...c·m's- nlão rio n"Qu'ad'" P-:d.r.o de-maf!opla, e nP.I&l nretl,.,' deral (Colet'brla Federal ou Altãndega1:

!:t 1:'Jft.� (tIl � r'JI�I. !I!.4t:lllf.... "
soe;,_ "'-" ban�' PSD. Zill1l1)('1'lllftnn. a f C T'litO (la ta"uo l'''rniei.q d:'Ql!rl·�'1 c) Cartas d.e Fiança, fir�ada po� dull,;;; pes�pas idü-

.� .•,
, '----.�-_'�:;n_i,,.--1 :.:. ;.I.l!: r&$tm � �.l'_ � �;I��:,lh:Óbl'� _o� '110VO$" �';..:;�i�,:(I N���'��:��e (�:v���� ;·�lnl���. �;�l�a. �:��s��;��� ncaSci)d;�tOu��l.,��n;�;:o��s;a;�:;anall'.�be.. tiz�..dd!?:..

P._.í,."....'"" .

,,...}'!:..,_.K<J-

.

"-t\\---� ;,' ,;;. '"'�_�L,,�.��:� ""c�%.ta:s.:�:m_�'_".JII:,---a_O_i_:_I�A;l�:!_:O::_d.:.O'_'_IC._....;',;:.._1"_01_"_'_""_"_"_11"'_V_"'",>__.i'_'..'�..,__...:,�tl:=-....
-

..
,

..
, i1o;';":oi�'-''''�íoÍ��iiÍ·::iii:�jj·fi!':iíI··iliõ�,.,�.tiií/�ii;;:iíi·",.,.'_:!J"_1IIIIIII�a

mat-r �ompreensão e en

tendimento entre Governo
e entidades de classe.

da Secretaria do Trabalho,
em convênio com a Ado
Social da Paróquia daque
le florescente município.
Essa -rgunízacâo fornece
rá as instalações ao fun

cionamento da Secretaria
do Trabalho. que assim ira.
ao encontro das classes lr,l
halharloreç daquela região
do Vale do Itajai, presta»
d- sua coreborncêc dentro
das esferas de suas atlvi
dades.

REPRESENTAÇAO DA

SECRETARIA EM BLUME-

NAU

Outro grande resultado

que desejamos anunciar. e

Que foi resultante do en

tendimento havido com o

ilustre Grvernador Celso

Ramos. é a criação. em Blu
menau, da representação

D [S:TAD-O
r: O I'lAts ""11&0 IlIUI1) III: SAlfU, '''fABUII. f'

Pluríunopclis, (Dumlngoj , 14 de Abrii de lIJ63 I

loteria �o [Sta�o cc Sônta
Catarina

RESL'LTADOS DA EXTR1'.ÇAO DE SAllADO:
6.040 CRS 1.000,000.00 - Florianópolis
1.840 - CR$ 150.000,00 - Florianópolis
5.413 CRS 80.000.00 Blumenau
2.069 -. CR$ 40.000.00 - Florianópolis
6.552 - CRS 25.00U,00 - Flcrianópolls

R'; 1,'''", 'I<"
• J-.I' l_' i";

t
'"

aClona'me.n Ó

MADRI 13 (O E\ - Je- resumo, é assim ii descrição
física feita de Jesus pe!o
médico Marcos Inácio Pa
l'isio Fcntinen, que se de
dicou ao estudo de docu
mentos e vestígios do Dlvi·
no Mestre, durante 20 anos.

sus Cristo era delgado e

media 1,80 cm. de altura,
tinha pele clara. cabeles
prefos e barba_cerrada, teu
do seus pés chatos de tar.-
to caminhar descalso. Em
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