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H�ie a� 1 � ��ra� � ��V' O "ll naulur�r In�tUut�
[ar�iDlógi[O � In�titui� �� 'Ialn��ti[o �ru�[� �� [ân[�r
Logo mais, às 15 horas, (J valdo de ouvetra, damats raldo Nícodemos Vieira. Nioodemog 'Vieira e Anrõ- seus ambutatórros. sendo tttut.u-, Dr. Per nandn do dos os orgaos estaduais ce esse que se desdobra em

Governador Celso Ramos Secretários e autoridades, O aparethament., dos nio sbreee � no rnsücuto atendidos sempre com pre- Oliveira, não se tem oes- Saúde Púbhoa desenvolvem todos os sentidos de ação,
comparecerá aos ambulató- Ambos os órgãos foram Institutos acha-se entre o Cardiológico. ....... cisão e -ccrdlalídade. culdad.r dêsse importante um intenso trabalho no esctnre.ctmento e recupe -

rios do Instituto de Diag nnancíados e m-ntados que de melhor e mais atua- 'setor da administração. To- Esbd:J inteiro, trabalho racüo.
nósucc Precoce do Câncer pelo Plano de Metas d) iizado há na matéria,.'_ Os dois órgãos já vêm

- Pretende-se. para o tutu-
e Ipstituto Cardiológtco ele Ocvêrno, após a inteira respcnsabilldade está en- funcionando há algum ro, ampliar-se as instala
Santa Catarina, a rnr. de aprovação do Sr, Celso Ra- tregue aos Drs. Murib Pa- tempo, sendo que o do çôes J-clbs Institutos, o que
proceder à cerimônia de mos aõ projeto apresenta- checo da Motta e Hamilt.on Câncer há apenas uma se+ faz -parte do Plano de Me-

ínauguranâo de suas insta- do pelo grupo executivo, Sanford vasconcenosc- no mana e, o carctoiógtco.. tas,« no setor da Saúde PU-

"Iaçôes. Estarão ainda pre- eompôsto pelos médicos Instituto de Dlagnóstiec desde princípios do eor-' bhca. O oovêmc do E.f:t:;.-

sente, o 'Secretário d" Drs. Murilo Pacheco da Precoce do Câncer � e rente ano. Numeroscg cuen- do. por meio da secretaria
Saude. Dr, Fernando 0$- Mo�a, Isaac Lobato e Ge- Drs, Isaac Lobato, Geraldu tes têm comparecido ac.; da Sílúde, na pessoa de seu

Jantar de Confralernização
Governador Celso Ramos e Parlamentares

D1STURBIOS
NA ITALIA

�ilr il� houoreit-ios pelos ��" i

dores destn cidade ita!ü",",
promoveram novo� dhtúr[>Lo;,

_���f'�J'i'C�:Z'''';'Y' .·�$"'�'�'("":"""';C�)'"I:'I�
·TAC- CRUZEIR0-00-SIJL-TJlllb'ill({j+-�

O TEM P O IM.....olÓ9lcol
(Síntese do Boletim Geometeorológico. de
A. SEIXAS NETTO. vátida atê às 23,18 hs. do

dia 19 doe abril de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSF�RI-

1 CA M.i!:DIA: 1022,7; TEMPERATURA MÊDIA:

1 �i�vf6sI�����D�5 ���T��:ati�Ê�Alh.5 8!��:
; �:t����.�;\.G:uPos de nevoeiros - Tempo Médio:

Foram ao Panamá
,

Greve nos ftirtuár�os
Durou Pouco'

MbmeI)tos antes de Ccmaudanto GCI',11 da C0r- rtnense envia oficiais para
,,,,,',ift',,tades, Jevanb",Jl carcarem para li Guariu- )) 'l"lIÇ:3,O, É u primeira vez curso no estrangeiro.

,·u", ""tomôv"j�" bara, onde tcm:.arão o jato que a Pulicja Mtutar cata-

pelo segumlu di� ��:;�:'r�::, )�UIl,'::,�:;L�ai,.,�',:,"t::"\,,"�': da r-nn Amencan, no pro-

�:;:e�::nd:'édiCOS e a� c�m�� ,i��';'�'I':�,i';::' e��;�,�:",ie�':;I:'�:: ��:�� ��: ��;a��I'a �R;��: Consul Americano Visita ReifQfia
. =,�;: :,�II;,:t:�:- á ,"K;:r T"4,��;�,,:,tH.,,!!�,�� I'Ul� >d,� �:�t::3�$ee:;:�:.z J��\ >�,'*':" Tt�tã"'\.4t.';,t,�;'� c""b7:tJe�cl. )\e'(or' " DI r III

,. G'UIOO".' M'e'lr-ftid,as ·'Es' p<'e"c:,'a"ls'
- 1�:�;'::;��:'�,:;\;��f':,��� ��::;���g:.t�;�:::��:�:

I ter Artur Fcldlll<lIfn. Intereii,hbio eulturu l J"tle
Na u U'liv<!,'�id"uc de' S>lnta C.\

de Segurança
_JlUE!'JOS AIRES, 18 (OE) Europeu, As autoridades çôes com o bloco comercí.u

- F,)j mesperudamente re- fazendárias. limitaram-se a da Europa, serão íuiciudus

��l�:i�a p�'e:i���dc�al dd�e r���� ������versa- <I: d2 mai(' próximo.

v-e Argenãlna. As autori

dades militares não expli
caram os motivos que ,"S

levaram a dobrat o dispo
sitivo de segurança do pre
sídente José Maria outco.
Sabe-se apenas. que ape-

sur do fracasso da revolta
da Marinha para depor o

presidente Guida, a Infan
taria da Armada continua
sua função de custodiar o

governanta argentino, En
quanto isso, c setor econô
mico ereenunc, chegou
fínulmenta a um acórdo
sobre a posição a assumir
nas próximas negociações
com o Mercado Comum

RIO, 18 (OE) � O pes
soal de carga e descarga
do porto do Rio de Janeiro
entrou em greve hoje, pa
ralisando inteiramente as

utívtdades do cais. A volta
ao trabalho tem uma con

dição. O afastamento do
chefe da primeira inspe
toria Valdir Monteiro, que

Na noite àe segunda
feira última, nos salões rio
Lira Tênis Clube, realizou
se um jantar de conrrater-

Ramos da Silva, suplente
de senador pele' PSD; D�·.
Fulvio Lula vretra. Chefe
do Gabinete de Relações
Públicas do Oovêrno e re.�-

pectivas sennon.s.
Os flagrantes acima fo

ram colhidos durante o

acontecimento, fo?alizando
dois aspectos da mesa,níaeção ao qual compare

ceu o Governador cetsc
esteve até hã poucos dias.
à frente da segunda inspe
toria, onde foi o causador
de medidas 'reputadas co

mo de sabrtagem ao tra
balho normal do cais, se

gundo Os estivadores. O

fato, �"esultou no pedido de
sua retirada daquele póst:l.

�O��;l� �p��,::�:� ���,� ARGENTINR Prl'so-es Co I'�;�;:':�ad�,��:::;'obl:�� ;,:: .... n 10uam
veíra e todos rs parlnmen-

BUENOS �IRES, 18 (�E) deavn o famoso czar da nista a favor' de Frondizzi

tares que compõem a m".ln.. �U�IO;cv���� a a�:;;:�I�� ��onom� n� .govêrno F,I:O�_ mediante um pacto feito:
ria governista no Poder de 7 t::x-destacados coiabo- q�:lmObi����oo v�;�g���� ��as q,U't pão chegou a sur-

Legislativo, acompanhado radareS do ex-presidente .______

r e elo.
de suas esposas, �-----:------------

�FffIt?r� ����� liD�a a visita ao t�ile e Uruguai:
da

c:,=-:�nato :mPlicadO, com�
qu, '0-

OIJ�aniza�a a ccmiliva �resi�encialChina Comunista Reitera BRASILIA, 18 (OE' - Cl,d'mit, Rlann"",, Cha,- ";0 d, n''''m,nto d, G'-
Alem de 3 deputados e 3 les Edgar Moritz preslden- túlio Vargas, Sábado, o

s�nad�res, a comitiva prr.- te da Confederação Nado- presidente estará nova-

I
A'

F' tl I C
sldenClal q�e na próxima nal das Industrias e AlmÍ- mente na Guanabara on-

POIO � I e "'stro s�gunda feIra ,empreender� ra�te Lúcio Meira. O sr. de presidirá 11 ceri�ônia
U SI vlage�s ao Chile e Uruguai, Jcao Goulart partirá se- de. entrega de condecora-

�EQUIM, 18 (OE) - A impedir as incursões nane ��taa��el��m�:;�!elo�i:=: i��adat�:��a e.s�: c��c����s� ções no Instituto Rio Bran

�h�na c�omU�lsta relter?,u american;IS no Láos, Por G"l. Albino Silva, chefe d3. do ;,udiência a bancada co, p.Jl).1ingo, 'retornará a

idJ�o�el��� ����!��;I de a�:� ��ttt��a::t��' e.s�:G �:�:��l'dOo: �i�s�laMie���bli�:: ��������:= pessedista. da Câmar�e do Brasilia, para -as solenidA-

de! Castro, A rádi::> de Pc- sm,pensão :rnediata do pla- dor lh:nrique Vale, mims- 'Senado, e logo a seguÍ!'.quím, anunciou que Os co- no do govcmo militar de tro Eugenio Cailá, mims- vmjara pal'U S. Borja, afimjp111niStas ehi�,eses; tambelC1 estender seu podcl"Jü anti tro Frank Mesquíta, jorna- ue participar amanhã, das

'mantlJ(j�J<rthal1t;e�'paJ:\- çl.f}l1)Qcra;tico. lis.t� Ral!l R���e" cteputa,dJ Cj}D1eIllOra�ões_ dO' �ni_\'ill'�á-

a greve dos portuários. Ti-

:;;:,�o'""�o ::;:;;::'�:;:;� Deputado é contra a Transferencia
po em que se anunciava a .

ex-nerução do", Vald" da Capital Paulista
Monteiro, chefe da prt- SAO PAULO, 18 (OE)
rneha inspetoria do cats do O ex-presidente da Assem- Disse que não conhece
dista, terminou há poucos bléia Legislativa de S,

dista, termtou hã poucos Paulo deputado Abreu se

m-mentos, devendo o por- dré declarou esta tarde

to do Rio de Janeiro, vo�- ser contrárto a idéia de

tal' a normalidade dentro mudança da capital de S.

Fc! então que' o mandaram

para a primeira inspetoria.
RIO. 18 (OE) � Acabou

de mais alguns momentos.
com <l.S operações de carga
e descarga.

AlHD! O

AUMENTO
BR�\SíLIA, 18 (OE) _ A

mesa da Câmara Federal

deverá constituir ainda ho

je a comissão especial que
examinará o illlte�proieto
de aumento de venci:nent'Js
do funcionalismo públic\',
civil e militar da União, O

lideI Oliveira Brito. anun

ciou q_ue se esfOrçará ú

máximo para manter os
níveis propostrs na mensa

gem do executivo, O pro
,jPto de Rumento terá tr,

miLar;iio eSlJecial, para qqf'
até o fim do me!', possa
[;er enviado ao St:nado ,Ft:·
(tr.;lal,

.

cumpunhn dc do �e-u adido cut

turu1, recebido pc lo Chefe U�

C .. "o, foi o assuruo d�bmi,.!!

Agitação é Pré Fabricada
Afirma CLEOFA,S

RIO, 18 la ESTADO) .,-- "E'

U ex candillato uo g"o·,i.o:"IJ
,_ pel'!Hl'''UUCUrIO acc"tu"ni �"

pré fabricada li agitação ''luc inda que o governador �Iil-:rol
tenta perturbar a'vida do Arl"uis ""o efctu�u utê � !'H'

menta, nenhum" das rcformas

e�igid"s pc lu ust,,!Iu, C :,r�íc
riu ng""d"r nO povo "tr.,l,ê�

de Illcdid,," dC·IlHlgÕgi�u�.

deputado Gouveia s'ranco.

uma razão sequer, que
justifique a transferência,
e arrematou: "Ao invés de
levar a capital de S, Paulo \

Paulo para o interior. con

substanciada em prf'jero
de lei ápresentado ontem
no pa�ácio 9 de julho pc!;)

para perto de Brasilta, pre
feriria que Brasília rósse
mais para perto de S, Pau
lo,

Agrava-se a Crise de Energia
Elélrica na Guanabara

RIO, 18 (O ]';S'(ADO)
g1"ll"ou-se ,.indu mais a cl';�e

de energia elét6ca na C,u",,!!

1",1"a, em e..nse'quêrll"ia da 'lue'
nW de ul1m unidade gel'.dor.

\>::�t i :'� i:,,:,i��h , h:I,�,:: :'n�,���i:�":
todos o� circuitos I)Or �O ,>li

nutOg, e n:'... I,or 20, confo\"!"e

,'inhl' 1Il','ut�N",d(,. Si"nc"ie

ni\o �CI":"o "r!!t",)1,s pelo '-"OHe

0$ b"il"l"oS de $l'iÍnde con ..en

traç:'H> de {'1,·,',,,I'H{'�.
de (;0 mil kWals.
j"l't'ç""ha,

Outro Comunisla Processado
MAOHl, 18 \0 J.,;STADO) -

Foi j,edidn a p"aa de mOl"t..

pur" .Tuli.,,' (;,.i",,,l, m,"ml',°

do comil" c""tr"] do Purt;,h

r:oml1"i�tn �'_P8nhol, (Iue l�tR

�os duranLe u �U�I"I"'\ ,.iv�l.
rl'",,,lIo era inspetor da Bri;�a

da de Investigações Crimj",'is

em )Iud";, e posterionnou'.e,
�e...:.r.et"rio !,tem) <.Ia Brl'·,,�
{'IH 1.\"rcdollu l' \'dcllçu

����:'''�':'i�i\::"\�::'" s��o}�'1
,dadeõ de

ta du

lhu ,II"
p'''- \I'" C·)!l,;'_

sumlÍl'io, GI"-

reconheceu suu condiçi<o
do I'G,� mas IiC-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DOl
da Soéiedade Catarinense - Desfile das

Garotas RADAR: Graça, Beleza, Luxo e Elegância na Passarela Azul -.
Promoção do Jornal "O ESTADO" Organização Lázaro Bartolomeu

Pró-Campanha do Cimento da Nova Sede do CLUBE DOZE
-------------- ,-------------�---

Renúncia Feita no Senado

, Subvenção ao Trig) lmportedo
",,10'1"1" " ....""'nrl"k��(l!�;::lIl • Sllu. (lnal'! {!� lnll'�;a(��I,�t;,'��.�.�s��� ��

- Produca-O' '8,"rasile ire tU��QI;ERIMENTO - Fui �.��:�:;:: r���:��;�� !�;��l�
M('l!o ._. Pedro Paulo 'Machado. tino. l<� n "na ch.uuuu a n ('!1\'iadJ pelo .:>1'. Leite Nela geLos e renda' per euptta'

toncá ) p.un n b:\l;q p.odu- reque.fmcntn -ofícuando ao das regiões meio eccnonu-
COlanorll({vrn

!
tivíd mo de novsu :\".l'if·U!Ll' uuntstro da Fazenda. d'

Prof Barreiros F'i111{\ -- nr O��lll�" }\""rIItUt m de .. 'JIT"Il .... eh íncxt t:-n cu!t�lr:1 de que em três ,1- _ O r monsenhor wnlídi- Suíca Eletl"L-r:�ac5.'). Ab 1"- C·!l.i",:c:L:IC11l0S sobro a p")li. ca�R;!'��!�O DIA Ful
r";'nrf: Ot!��� ;,��;:�:J� r.1[ljil�.t" l�d;:���s�\h�:I. c;n d� un'H

c

�j:j't!('n ',;!;;'á"'l:i; no '. ;)-�deri;l,m s' al'cnd"l' no ct) Gll!'�Cl. 'posst'disti; CO dou o ([;1 pJ�itica catecuu ""a r-c nonuco-ün.mceíra rum
• encerrada, a'i dtseux-

·t\"'i Vr M1o',m I�'l\\' d,L C(,',H) ,). P. que JtllH\'l li nceess.aaec. n;:��o �lwn'�d' intcrnJ.- sei:, �io Grnndc d- Norte, co- que �t'�!un(l! o orador Pl'I'- do pais, sobretudo no que eõee e illll' vaeos 0<; prole-

;j'::lI' ��;��rn B�\i:\!l;��l\,t�;;nt!i' 7,1ln'_ M.,H'� t eh - 1l:11:l p;"WiC:;L::i� €-1'.:'1':'('1'." il'n'''iw'l' r.'�1 .uen. .,i U disc.'L·�') d;) ;�. ���:tl'��r��','���e�'a� ��n!:�� montante de tos' de rcsctncão, reterentes

I',."r 1':\,,1 .. , r"'ln�llrl'\ rir .����:1, í nmpoo a tio.rcm 11l:!l'lc. os srs. Pinto Ferrei- Dinarte Maris na ultima papel moeda em étrcula- a aposontadorta de runcto .

Hnuiltton- S"'llllidt A
' .

�'-la".j l ..I oi:' 1'11':'\ cxe.np'Iü- m. a:u:c Re:.".',nd.a a Lopas sessão, raaenco. já em re- acu com a dcclar[\ç5.� de li,,'", n.c.. ...i de pagamentos. nár.; s dn casa

1\1;)I,.'·lr:,(,la;.I,�:(l:\jl�\�;)::.\,I,' ,'1, t rinen�c r�i���lS��lt��!�:t e�.��.·� ��m�l:�;:::iO�\\�Dr.:�cl��c�·�I�njl�� �.���I·�é���er���I��çôde:qU�� {���t�lli�le;:i'���d\k�5r.tj��á ��
(;jjl,('1'I1) Nuhn , o !ll:Il,ll� f.iqinosn observada 11:1 pro.. jenno-as da rna:s alta re;e- Estado, xr. AI· teto Alves. E:pirilO San.o

IÚ'pll '1:'1I/ll"ln ducâo d . trigo. consequen- vancte. F:n�t'izando. c lJi"�c ') sr. wntrrtdo Gurgr-I F.\LECU.'IENTO DE JO."I.O

,j, ;JI\""/da\', t:.' :\ ::; L.L1., I cm -nctuovo. d:1 suovencõo sr. Atilí F1n':l!1;1 manttcs- ro,,� n "findo :1 f"Udo ,!!1;1O- NEVE3 - O ratcctrncuto de

I,,�, lia,. �l·I\."I"1 11.'11.. l·c�('e.:lidél à imp:Jrtacão. du teu s uns -rencna em eo que ctonat do sr. nnuu-te :-'[11.1' z. roãc rceves da Fontoura. a

p.J:'1.lt': a.tontvonn. "O trt- o sr. Mjni;�ro dl1\"!'i<'U\t'l I' I' ,t' di,\. v.tcra «ca-tes. exempt- do que acontcc!!u

')'�n�ci:'o não devc �(!l' '�:l e�':f>. ('al él'··e�sola(lo. (! No m menta p'Jl'C.n se sen� em tudo o !=::üs. to!nu\l. na

entregue;1 1; ll\eLnh'Js a p''t.' sua 'e"pe�nnc:1 "tu que ("�l.l r:-:o. lU c!�v!'r :'le faze:' C:;1 ta'de 6e ante.!l a alençi;.J
ç" ill"'!'i1 ('� ao W"'d:l:,1.l apóio g-o\'{�"n"m�:1:'\l, o-R':l tl.�b\ln.1 dl S�n:lcto n def:-;a do S::m' do. tendo n'l:'los r-

�il :;e !t\!'nllrá "'r.lnd�....jlJ.'�- (b c.l'_':Her do chefe eh l�- ra::'.;l(,s ocupad;) a t,,'ibuna

clnt r (I':! tri"''l e de ea:·n".

Confraternizacão
,

fmprêli! Fditóri "O ESIAOO UCl�
.

Rua Con:.s.Jbelto Mafra. 1811

TII1<:1<.J!UI .su ...." ... 1..o1l.1J. .. P".�I, '1>
""I .. r ..cn T,,!,,(1�,f\t'O ESTADO

DfTttor
Rub,oJ �� Ar, uilIL. RIL.OL(�

O.r�flt.
l)<)"_ 'lllt ,. '1',UIlUQU d. aoutn.

I
;. ...U�::a � ..�.nn:: ' , ,

.

NOTICIAS DA NORUEGA
,\.n'n.\ ('O)!F!�('r,\L. '\ I!"""WU""-I'"l''' ()�'m"O!!1O-. :;'," ",,"" I'"-;,",,I,'�, 1""'iH ,>I",' '�:, I�"'rk, Il"U!,hi',e, Y"h-n -\"".-

:-/II!(\'�:(:,\ .\11.'\ 1',\1':0:1'> 1',1 ,1<-"'1'_ loj" �Ic >'I'\'i��, "lIl,.",:i:i·, ,,'" �""', \';l'l'.;l",ll Vkh,r.

r'l'.]:\\/II\'r'C;,;"")J I'·" t",da" ;-":"1""'0::" h"jP !<'I,J [,.,\. F"''f-I',Tn""u'' 17 S:,,,j,,�,

, '��""r'-of,·,,_. ,.'�. (I nu",l'l'",<k l'·.ia·� ,II'.J;("t+'·,,, I�.J,,-\\-I.� t '� ���tl�(:;', "cI!':,,:�,',:: '''Jt ;:�:lrl�"" ,I :� 1H';r"" nhn'n.�q' t"mh�'H ; ,,_ �'I:::::::�' I �I�,:',:�:. <',�".:! ;::,u� r"- _\.0::: ��� "\)�:T.-\CÕES :\lrJ:','1'
"0:,'''''''''''''1" unUlI�"ric,)" '" I'"ist'� <'''!l''' _ r'lÍs. 11"'" " to\u) (I� ,·,,,,'.'r'- C:'-j':"_-\<: PJ': I'ROTlCTO"" ,)c:

R:O GàANDE DO NOR'!,!!:

I .... ".,",u

.':)\'llrt ,I \�l

... ,:, ,,' ,\" p.,II<I(·I,:,·" "I!

'\"<1"" 1.1' .">"II'_,l';IT,,},,.,
-\/I"n"]I, :,.\·{B"I;' \','!HI''_', -.I,

n;\(·io:l.l[", fri501l. "pols de:;

se modo esta\'illlllos sufreal.)
d' a (·,\lUl .. d.\:1n.}It! ('ereai
n--. B"_l<;!) e ft�sl!\l j.'lmais
pOderia �cr cumprida a p�': ..

me';",1 d�) minl.o;trb da Agr;,-

"U"I .. ('JU '11-''''
A" "I."'.�Il-·H..\ ","'U.'\L '-IS : . .11111"",
\" 'I', ..,VLi.,s.\ I'lt !U.III
ti ViJl'f/io nflll ,�� ,e'p",.'lh'l171�f" p'",

"", •• /" •. "\' /1' f·fJ". "'.',I"!â,,.�

dr'-t's.a� p!'et't1sas divisas ('I.c

.,)" "'" "111') 11-0 uj·"I,.
t' 'I "",'j, I dt: '"'0rUl'!a a,,� ,:'

... , ."T;i;�jQ ·1,· d�sl'�\·,.h'i_

in""""r'; ""Hla aS 1',,�,i['il"I,
!c', ,l� "iu'!ntlas iI> I"i:< \'i;(',,',
I<'� "f'o, '!c ",,,,.,,,il;r
.,� �"",p"lIhh� ,I" ,<,:rur" ,:c "

,h .. , 'It'�'" a,\s l,,,�,·,.,, �9'" .:

""",' '''I l·],,;io)� l'''�\''_'". I""

(I f''''''''·;'',''''''I" de cl'''':'I'>'� "

",,,,,ir U'" "rm"�(',,, 100)·'I(·''''·s
I",,,, �",.Iiolo mio \;nh'l C11I . '- "U -"'l'j,,, ' .... no� 4" milhr1,,,, ·:u·'

n(\ '""" nn!c]';or .. ,_V;-e:<]"'l""_
C;-."S uC tch,)o�e ,"1>11""" .. ",

"",:-",\11·\., HllCi<-:" "i'rca ,',

:,.I\"n "rti·:m. ,1ifl'j'""I,'''. t('" .. lndn�. �'''r
ele pa�IH de ,�_" ,h "'l"' "utro lado,

1 ,j,,,,,,,,. ,.1 a,), i,. �",'" "I,,;_
�.. ,,, - , ( "i� ,," I'cl',�;'", "

I=' �T IllCeI=,!lE L-\HIt.\S

)!A!R I'O)'!:L.\1!ES :-,:.-\ '-:0

,I,,!!'u ";oi 1'''''' ;"r;�; c O� r ""\1'

I .. " <l� I'W)"] e�rca 11('

o reln1'-'ri'; rinal

;ndu�!,ii'\ dp r{!"C" de

�;' ,;\'{') 11)''lI'I''':,"Hr " p-,.�" I"

,·!· ..·IFI,,, p"" "",i� ,I" ln

" l""ite "t."")lIle�:c f_

�'"i'J 1" I" ]JI�,jj,ilo ,l� r,'j·"",_

(';""'0"\" ,1"._ I;an,·,,� ('".,,�:'._
1'i"I,.

rnl'\;pil"";""

,I .. lO ,,,,,re,,, ,'o.:

1',·o,·")·",}1,,, "":.,,._

1!)6�, fO(""1 ,,� '.'_

Il:Ui1lJ(·_. ",ui" "1',10'",; \',\IL,,-

W"l!"". )-'''1'11 11"l-"lia, Ol't'l .'

oI,I'I·"(,rj,,;,, l:!,;\·nl.n;;An :\1) cn)IE) ,_ ,

(1"11))-: .\JFH.tT\!t1.'\ :'\.-\ "',,- ---- ..--;:-_ ..._,__
•

J
1:1'1-:(;.\ o

,,,cI,i ri" no, "Cl:'''��'' .. ""� .,1

H" ,'m d'·'il'''\·'')\'''''�''!''.
,I ,f'l"i� ill'r>�"l' ':11'< 1'" .,,-

Il(�n"''''''<'' "bjel;,'''� da t,,).,:�_
.'" ,·('r"rl'm-�p " {i""n,·j"",,,·,_

Por su�cstão cto D.- D'!'et01 de HLspital de Caridade
:llrd t\elministra.:,\·a da ,,1lI.lJ'C::lde c." Senhor Jesus rl0�
Pa�,'O!i resolveu e.. tai}!llc(·('I·. DEFINITIVAMENTE E SE;�I
EXCF:·J\O. 1.1 �eg\lilHr l1Jdrio para as vi;;H:L� ;j' s dot'ntc,;

.\p,I:·;,I!'1o'nl,)s e (ju:utos de l". c!3.sse sõm(.nle das!

ConcessiolTários
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

J no, 23 - FLORIANO'POLlt

QIl;ll'tr!� CIl' _'I. (.'[H\�e e �;llas !'c;j(?rv:).das soment,o dtl,;
1'� ,'1� 17 !HI':\".

Pal';l as v[ .. !tas às En'fermal'ias e Pavilhão Josefina

Boitcux, etntllllHl o IlVJsmo horário; Quintas e Domin;;.:.'s
�on\ente dos H às 15 horas.

Consistório da. Irmandade do Senhor Jesüs dos P;tSSOg
oos:! dias do mês de <lbril de 1963.

Jf1sé To!entino de SOI/:a
BecretãJiQ

. .

'

.... ;:w: ...,;,{� ,,-::��,,>::,;,,"�!.�»-��.�_ _,.-;_ ::,Sí_-A:�

�icll!:t:mcntc a sip:nificati- mU"c:mtes <\(' ntedn:�nl(ls
va v: (da que cOl1qui,stO'..1 dC1s ulfimO,$ trinta li: cln�f)
mu IIl'nns e o a-pol0 que an 1S (1[\ v:dil In]Ílica 11:l-
ç('.lltln�la a desfrutar no seio chu:l!. trae;\nd1-lhe a tr<l-
elO povO de sua terl'a. Dú- je(ó,iG IJri'lunte em toc!,)S

Ip �,s. d1 !'�'»oncJer a ap,,-,:e "nIj- o>e:t::lIli!s em que ,atufu n(I
do sr.' F.ur,'o RczenC\e, Ql,Ie t SI1$ Iolllft�b'lr (":ft'r�:l.t F'r
chamou :\ :Itenção da Ca,,;t ram l".��inaladas partie\l-
pam �, del;nme!a feita pelo larme!lte a sua capacidade
S1'. Dmnrte M:l:lz de que � como \'�t·,clbta. fi sua ari-
!!'ovel'n,\dol' Aioisio AlVES tude e:-JrujOi'a lutando .:!m

não Vf>m pl'cstand .... contas pról da ('OI1'ti'lI('ionalida-
a.., T,ihllnal de Contas e :'t

:-.;�, lI:-' no]"\, ri��randc�
·e.. h:lInelll d� ,rigem :1\U

ce�:a que �e !i7era pelo seu

próprio esfõrço. Impondo
'e ao ; ro<:pC'lto e â eonflall

<;:\ J 'e; �"".h, ef:estadl1an�s pc
\1 m:H�e:l'a de agir". Pas

sou :l .<;cgu\r à revelação d;:!
f"t(l� ('ue dem�mstl'am ,J

p ,<!Í':!io de que goza o go-
1".'l'I1:Jct r, assinalando p:\\'-

A��elllb!c'I:l do IDttado. o 'J'

radJr a��inalou que não s�

p�(I-�i:l acusar de desre:; ..

peitar 'U A��emblêia. U�:l

.nenin que preeoremenie.
105 1.1 an:>s de !dade, não

p�rdia \!ln:l �<>��ão inicim,
O:1-,<c n" caneira jorna!is
tkn. Qllan�o i'I p.cstaçà;:;l
de conbs explicou as ra

zões ]'J:.'lns quais não h'l.
via lU :lincla sid') prestadas.
PRCRLgMAS o;\PIX.lI,.-

BAS .- ° sr. Eurico Rezen
d.e fb:';l\ O:l tl':lHm:l os prlll
cipo.is objetivos pelos quais
se batera como represen
tante elo Parlamento. li

gados ilrS interesses do seu

Estado. o Espírito Santo.

Ba;eando·se nas declara

ções do Ministro da Fazen
d3., qu.l11to :10 p!ano de C':l

tenção de dcsp�.�as, que niio
alingir,l os setores funda�

meni�lis do n·Is.�o desenvoi
vlment .... econômico. como

.sejam expnn:ão ]·odoviá�i3..

elctl'irkaçfto e siderurgia.
passcu ;t (ljH'cci;tr as neees

sldadl'� d:\(!lwla unidade :1'-l

r�Ieril. fcelem!, dizendo ser

preciso C:lllo.llzar recursos

fcder:ds paro. a :1mp.li:lç�o
cia,l'êdc e cio p·'t,enolal elé

trico (;um o ap"oveitnmen
to d"s Il�ina� do Rio Boni�

to. da C�nt\'o.! E!(.>tl'icn ctn

r-----
• Desenhos
• Painéis
• Pinfuras de

prcpaqanda
• faixaç
• flâm"los

CI\NAw.P.bliCldad·I'\0�� _:__
ruo h'l'nondo moc-ho(\�. 6

I 1"

,.ndO�.
fon .. 2�·13

A

i PERfEI('AO- RAPIDEZ
..

'.

Sufoca a

F·'·tr -ubre a p21':,v-
nalidade inconfunclivel d.>

I" ,� ia,cc:dll. Foi "pro
\'ad:) l.<m \'ot:) de prClfundo
p��ar e de c:Jndolêncius à
fa!uilin. ao PSD. e ao R. G.
d:) Sal. �Hli�ncaram rS ar:!
dores as (jualidadcs des:,a

grande figurCl do mundo

pJ·itl,� J )),,�I'ilei!'{l. cujo no

me e"teve lh;.'1do aos !ll:JI';

de no pais. após a rev,'lu
cão de 1930, e a sua atua
ena como advog_ldo esplt'n
did:) (',s revoluciomiri�s.
na cap::tcidade como .iu
ri�ta c ad\·og3.do c ii sua 110

ne°t!ct'lde. nunca se ap"o
,'cjtanà;) d:ls altns {unções
que rCUp:U:1 p:l�'a fazer for -,-

• Cartazes do DiaCINEMftS
"" ,,,;, JIPSF.

as 3 e 8 hot'Us
J:..hn W"yne
SCtlart Whitmnn

-IiAd'BOS--

Cl R!lIA

-em -

OS COl\IANCHEROS
- Cinem!lScr pc - Côr de Luxo -

--,--- C€n�ura: :>té 10 anos _

à.�5 e 8 horas
Massime Serato

r"abelle Corey
- em-

ESCRAVA DO ORIENTE
Sl'h"\'miSeope Ff']']'iiniaCro!or

_ Censuda ale H. anos -

às5e8HOR\S
Hewal'd Keel

Susan K.ehoer
John Suxell

à� S ha1':'\'<;

1\lill1 L.me

o PESC.4DOR DA GALiLEIA
Pl1naVi<;ion 're('l1lcol('r

Censnm: - atc 5 anos

.;;:......_dl"Il.IlI'L1P!I!.
ii

- ("ln

HOMENS DO MAL

•
-_ Censura: �té 14 nnos

às 8 horas il:: R 11m"]!'

J('nni"er J�·ne"
em

DUELO AO SOL
_ TI'(ni('l"or -

Zygniev C\'h\ll�ki
Lucina \yinnka

- em
TREM NOTURNO

- C('n.�ura; até 11 anos

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Carta da' Alemanha

Tratado
mareio. As ctrcunstênctas

Prof. Dr. Herman-i p-Htícas e econômicas em

torno cio tratado permlte-n
M. Goery/n chegar à conclusão' de que

o mesmo inaugura nova e-
O tratado c-mcrcíat aset- peca nas relações entre ("5

nceo ('. sete de março :10 dois povos. Durante três me

1963, entre a República F� ses, em mais ôe cinquenta
dernl ela Alemanha e a Rc- reuniões de trabalho, foram
pública Popular da Polõni r. estudadas e negociadas po
unrapnssa o acance normal stcões e tipos de mercado
de semples tratado de �[I_ ri� e formulações diplomá-

-.. OQ".uJO ••lA.
LAGOA D.' CONCEIÇAO: ESTRADA PARA O TU

RISMO - Novamente o Governo do Estado toma selJ
cargo, desta felta, melhorar consideravelmente a estr:.t.
da que vai tcr â Lagõa da Conceição para deixa-la em

excelentes condições para o tlitfego.
Trabalha a Secrebrla da Viação e Obras Públicas

na execução dos trabalhos de aterro e revestimento do
Jelt� daquela e�trada com camadas de macadame,

Ali se encontmm dlv.ersos grupos de operários do
DER num trabalho contínuo e digno de louv,..res em

rítmo animador como tivemos ainda ontem a p"ro"'v .... r!:l
visita que fizemos oe da qual trouxemo,s agradavel im
pressão.

O Sr. Seeretfll·lo da VI:Jçãr, engenheiro Celso Rü ..

mos Filho está .empenhado no louvavel intuito de apre.�
sas aquele serviço no mais curto espaço de temp".

Estâ prOjetado um largo cõrte na estrada possibili
tando ainda melhor e mais fácil acesso ao cham!ldo
morro da Lagôa.

O posteamento para a lIumina,;50 total daquela bo.
nita zon.l da ilha continua acelerado e a cargo da Elffa.

Assim. não haverâ mais problemas e o passeio â La
gôa dentro em breve, torna-se uma realidade, possibilj
tando aos turistas, op�rtunjdade de apreclar.em um dos
mais belos ):anorâma da Ilha de Santa Catarina,

O Diana "ara :ltendlmento e consequcnte embeleza
mento de Florlanóp-Jls vai sendo executado graças
cuidados .e atenções do Govêrnn do Estado.

OUtlus estradas da Ilha 1nerecerão as atenções do
Exccutiv .... catarlnense, além de importantes obras
('onclusão e' outras em fase de execução.

Graças a Deus que se toma·uma realidade os
.�eios de nosso povc. entregue agora ao benemérito :;-0-
verno estadual.

-AVISO�

A D;retoria da Sociedade Termoelétrica de Capiv:ui
- SOTELCA -, avisa aos senhores acl�nistas que, plr
motivo de tõ: ça malar, resolveu adiar. para data a 3er

marcada oportunHmente. a Assembléia Geral Extraor
dinária, conv�cada para o dia 26 próximo, pelo Diário
Ofic!al do Estado de 27. 2a e 29 de março e pelos jor
nnls '·0 F.<::'T.o\nn" rte Fln"l�n')DOlis, "A IMPRENSA" e
"CORREIO SULINO" de Tubarão.

Tubarão, 15 de abrir de 1963.
�----

(a.) En,:"o J�ão Eduardo Morftz _ Presidente
(a.) Eng" Paulo Santos Mello _ Diretor Industrial
(a.) Sr. Jaime Sá - Dlr�tor Comercial

Fnul() Santos Mello
P/Presidente

Centro dp- EstudqSPeBai�
da FacuUade de Dire:lo
'a Un�versidade dp,

Santa C�tarina
lIa. SEMANA CATARINENSE DE ESTUDOS PENAIS

PROGRAMA
SALAO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO
20 hs.

Ola 22 - Sessão solene de Instalação
Homenagem ao Professor José Rceha Ferrei!"fl
Bastos
Conferência: '*CRIME E PSICANALISE"
Conferencista: Jor�e Mariani

Dia 23 - Conferência: "OBSBRVAÇOES A MARGEM DO
ANTE-PROJETO DO CÓDICO PENAL
c-nterenCista: Prof. Marcllio Medeiros
PENAL"

Dia 24 - C" ... ' ....... ..,"l�tll.· "PRESSUPOSTOS DO PRO
CESSO PaNAL"
Cont'ereneL!ta: Prof. Geraldo Gama �Ies

Ola 25 - Conf.erênc1a; "O ESTADO DE NECESSIDADE
DO DIREITO PENAL"
Cnnferenclsta: Dr. Silvb Ednar-d'l Pu·ajá Mnr
tins

O!a 26 - Cr>nferênr:ia: "O ANTE-PROJETO DO CóDIGO
PENAL MILITAR·'
C-nfer,cnc1sta: Ministro Ivo D'AqtÚnfl

O Centro de EstudO$ Penais confel"irá certificndos d,)
('urso de extensão universitária nos acadêmicos e "[''!ssons
intp"f'''�''_dilS que ll'aquentA!' m pel menos fi 2r.1 dn",
ronferêncins,

}?lfll"bnôpolis' - Abril de Hl63 I
.4nfollio Fernando do Aamaral e Si/I'1I

Preslde!lte do CEP

Polôniacom a
tiC8S e lurtdlcas adequa- direção.
dras. A Alemanha comprará da

O resultado econômico do Polônb principalmente pro
tratado respira oumísmo dutos agrícolas. como sul

multo acentuado. decorreu- nos, cumes em conserva,
te da compreeusâo c venta- ovos e aves r pera cada po

de expressa dos dois cou- siçãr' no valor de 30 mtlhó-s

traentes de melhorar o . de marcus: e outros.
mnts possível o íntercàu.». Os r-otoneses jorneoeràc
bio comercial. também madeira (50 mi-

Já o fato de ter sido as- tnões de marcos). produtos
sinado um tratado com du- químic-s (40 ·milhões -te

ração de três anes. é alga marcos) e plumas (11 mi

excepcional para a Alema- lhões ce marcos).

�1����id::t:�����I:iV�h��� A Alemanha exportará

Os ale!mães ruspeltaram a
máquinas faO milhões de!

retvtodtcicão potonesa de <1- ;l�;�:��e�;�!�t��oq'�lí����:
:i:iet:a-s:c_on��:i���Oql�� S:�l de marcos). prudut-s da in

pre acrangu determinado �::���3�: �;:I"�;S�f'"��OC:l��número de anos.
tos semtraturaoos e. meta

.

O total das trocas previs- !icos (25· milhões de. mar

tas e de 46a milhões de cos), nr-dutos óticos e 4e
marcos de Importação all"- mecân'ica fina f17.5 milhõej

mil- da Polônia, e de 39Q �lli de marcos) e p!"Odutos e

lhões oe marcos de im]) r�a letra-técnicos. (24 milhões

ção ·polonesa da A!em ... n- de m�ll·cos).
nhà. somas estas qlle até .1.- O aperfeicoalT'ento das

gora nunca foram atingidas, relaçõ�s ccmerciais se destl

pois nos· últimOS ,an,..s 1. na de m�do expresso à me

média de troca ele mercado- lhoria das relações diplo
,ria nunca ultrapassou 3eo mátic\l.S, bastante onera"da<;.
milhoes d� marco .l?m cada em consequência da g.uer]'s,

que redundaram na perda
de gr.tndes partes do ncrcn
ti. Polônia.

J mbo! Apesar de ser CO:1.- lias restde na Alemanha 0-

�!der",do. por todos os en- nídentn.j .

tcnddos. a-santo bastante Ninguém duvida QUC ser-

difícil c delicado o conce- guu-ão tra-cdcs scmelhan-

fosse stmuttàr-eamenre "dt
pomàt íea
A Alemanha octeentat c

rigirn em Và sóvrn uma re

presersnçâo r-nnerc'ni. E,
ta representacãc. ontretan,
to. nâ: terá estatuto dlplo
mático 'ou consular.

Há r-nos. discute-se n- \
dois petses o prj-blema ti"

fJ.-;wb"]P.Ci!nt'IHO de 1 etecõe
d.plOmátl(":1.�, 'J Que, no oa
so do. Pnlônín é de uma di
ficuldade mui parttcutar
p.u-a ambas as partes. Po�'
não existe apcn.rs {1 ímpe
dlmcnu da chamada -ncn
trina Hanstetn'' é a rv-"
cusa ctd Alemanha Ócider.
tal de manter rctecôes diulc
m�i':e,l<; com uril' Estado.
que as mantem com a AI!!,
manha comuutsta, lUas e�

pectnment s o problema d t

[1· nt-rm "Oôcr-rsetsso". :"!Ü

io reeunnactmento a Pulóu
l,ia "'v\t'f' de forma expre.-;
�·a anteq de se estabelecer
rela{'õt'� diplomã11cJ.s nor-

t· ... ,,� dnis <rO\·ern�s.
De outro lado, tanto o t1":l··

,.ruerrial C�!")lO a a.s

p1!'aeé'J f!eJ;a] de nielh:n·nr
o c!lt.'ndimento entre os,

d�l� '.-"''1"';. 01,)1'10"0'"111"1'] os

d2l"-:-SC pr eecüo .ru-írücn
"mnrua aos membrog das

duas representncôes comer

ciais, sem �N proteção diL

o'cmnttcn, foi tal inovação.
assaz ecmpücada. p sta etn

pn'ltlr·t.

A .vlcmurma Ocidental.
membro do Mercado Comum

Europeu. teve de consultar
â� aut-o-ídudes de Bruxelas
a rC·'l,,·tQ d'� trocas de

tes co.u outros países comu
nistas c-mo p. c. a Hungria,
Romênia. Bulgária e Onc

.cotovécuta.

A rcpre�entação polonesa
cm -soondente serâ nque
la re"l'e�enta.ção c-mcrotat
nriQ:\ni: ia do<; tempos. li".'
arõs-euerra. e ainda hote
existente em F:'rmkfurt-do
Mena, cuja séce se traetn
darri. -vra Bonn ou cotôntu

A��iIJ1...tereni-s tutur.a
menterduas rcpresentecões
ri".,,· j"'('l"ê'i�t''; atemães r em

:va::.;t�,. :.r;:íl· . di��:a1:t!t�i
"'''<\.. �f'tf' coil!\tin..'t. rl'':-

'l"ln<; a<;."nntÇls.ci!-
-'�,� .• ,,� ... ,: p.

·

...,.,...,�'JJ"l.re!i !ln

,Irs vistos'/c passl1'�rtes 1"

rirb.d;;;:� o fll('tn�I'�. e p('!n.

l"'·�h,<,,:·"'./rlns· 1;(ldU')s
.

all'
mpes nentro do terrttÓr1o··

polonr�-: c;,.Ju�I··l ... fI· 'l"l'q ,�p
pr"'�PI"11 .... r'.;;'l} r"mC-""!nl ,(lJ,�_
�Úi.; diretamente' S�l) I) c'o

As r.egocc'açôes dua duas
delegJ.ções terminaram com
um gesto milito expressivo
e significativo: peta primei
ra vez um renrcsntante ,,_

rtctet lia Alemanha Ocíden
tu! visitou. na cess-a do
Bmbaixado- ALLARDT v

campo de (·onrentração' d ..
Auschwitz. na Polônla, de
pond-, nóres em' memória
dos munõe, de vitima ... dl

,,,·,,�,n,i,, ri 1\III'rl'ãdo Co- I fúria naatsta .. que nquí ti.
IP\I"l Fll1''''1''ll ('91l"1 um país; nha organlz:td� um d'JS
at�*. ri" çf)' ..'i'1'"t dE' Ferro. i. mai().,�s e mais tt'rrivl'ls

�. - -,� -I..,� ,.... or��ei1ta-' ·campo� de morte. Pcla prl-

IÇ1�;:."·{'�\C:�il:S'·' n,,·�o,.. ,�iplto�m,.�,'�·I· lT'Clra· vez os pfll()ne�es de
",. ", •... ,·.ntem e os ·;llcmã':'� de hfl

fl'tlll·'l"!",1f'��e·· f\portUll!-darle je .en�ont\"al"nm ·�e. n:l �('n
cl"·cV··;",,·j� ""��""Q ,,- ... 1->,.... timento comum de conde.
mfl�; "(1'"\1(1 ))1)1' f'x.emplo n�' naç·âo c reJlul�a no.� ho'·
'.".'l,,"('� .. ""l·'l'·�i�. I' :< (lUf'�-' rores. nazl!'ltns. Co tra!.adt,

�:'��:�;1�:"��7�n1�:sr�:1.1:l1; �;��:�'c��:;iSSC��. ��� v��l�n��
d'l· 11 ,i...• "i'·CI11 n"l P.olônLõ ,·g:ulamento de intercnmbio
�nqu",nb p!1J;'e ,das "'ami-

O·' II.,,:",� 'l ...':'j"o'ns. ra-ão
I)"�"'U':> o texto do tratado é-

<;'1';'(" r:a is de um Estado

dll' g ....."êrn.::ts a .ide;1]" U'll:l. w'apd"'J rio an,,,ê'·". '1'1(> �.n':ll1
fr'nnula ,fiei .... i dI'" repl'esen': ....fern ·:e1.;.1.ot;qtt:r dipl�mádc6:·,
laçio oe comercio, qu.e nso- $�m ��v,�d:i. b. OV1 Qe.�Ó- ('"m:.�rcial.

Até onde v. menos espera. Basta olhar para ver: há sempre um "Jcel)" no trabalho mais difícil. Vale como umã Junta d(: bois.
é p

-

para todo serviço. E desafia os pirlres ettmirthoS":" Te l1m mofm"l'T'lr"!JO' C.V.. raç. o PJ.S -1 1·01 as c (l·· liZlrl;). r�,'nhul11l
outro pelJa noyesado com tanta disposição. fazendo tanta economia. Exi�:e velculo�ilIais litil? QUCIn Já testou o ··Jeep". na
dureul do cámpo ou .no castigo da cidade, sabe que nao. Um produto W1LL�· veículos de alta qualidade
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Sindlcatg UOS cm�re�aoos no
comercio �e florianó�olis

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA
EDITAL ns CONVOCAÇAO

reio presente, convoco Os assedados dêste a.ndícetc
para a reantão de ASSEMBLtlA GERAL EXTRAORDINÃ
RIA, que se realizara no dia 19 de Abril corrente, às 17.30

horas, na sede social, sita à Rua Jerônimo cceíno-asqut
na Com Vidal Ramos, 325 - 20• andar � sara 209, com a

..,.,..._",,!,..PRESfNTAÇÃO OU 'GENTE
Jovem de responscbftídcde, formado Contador,

cOm Escritório montado no centro cómercíol de San
tos c/te.efone procura agenciar ou representar
qualquer firr.1à Fábrica ou Indústria na cidade de
'Santos e Adjacêncícs. Entrar em ccntocto por carta
cam o sr. Alonso. Rua Dr. ManOti Tourinho, 123 -

SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

A LMóveis Usa�os
ca, restceráe e domícllíada
em São Pauli) - .I.!;.,i>8.0 .... ue

Sao Pau.c; lVO ..�ErE 'lAU�
LOIS DO ROSÃRIO,. brasa
len-a, casaca, doméstica. ;El

etdente e domiciliada na

n:o de .runetr-. Estado da
Guanabara; PEDRO LUIS
1"1�...JL'J.l.S, brasneíro. casa

lo, n:1!1ll:l.f, residente e de
uucruaão no Rio ca J,u21r-.:
",.,H Ti\"üLOIS DE' OLZ7E.::
E�tad:J dn Guunubara ; I
R l. cr.ict.c'ra, ccsade, do-
1 -ruca, residente e d- :1·'

"'11111 rt.a uc ;,::-_:Irn,
Estado da ouanaai-a-

, .• ,1.l":'.iR PED-,R:-E.:�'\S

:ALL01J..i, bra.Leirc, ca-a

d"J. :�·J.�I�tr:::.da, r c-tdenfe �

ti míct. 'auo 113. cidade 12
Laam., 'l:}; z Estadc; HE
L[Q i'EDCR"IEl:U.S TAU
t,:ltS. h:·'sife!l"v. c asado, L,a
mar, residente e dumif-!!�3-
�, " 1(., ... de Janeiro E,b
do 1'1 Guanabara: I\NTF
NOR CANGUÇú DE ME'3-
Q1JITA brasiieíro; casao "

militar, reudente e conucr
l.ndn em Rezende - Esta
do do Rio de ,Janeiro; JL
·TJR CANGUC(J DE MES

QUITA, brasileiro, casado
militar reformadr, residen
ta e- t!omiciliado no R�o de

ESTADO DE SANTA CATA
kjA;�1I.
.nnzo DE DIREITO DA
VARA DE FAMILIA E SU
(J.!;;I::\l:)óEt:> .E,SCRIVANIA D:1:i:
FAMILIA E SUCESSõES

Janeiro, Estado da ouane
nara; RuBERTO CANGli

t,(ú D� MESQUITA. br.1SI-

! �e;r;.��l��:�oBra!���i�n:.��
residente e domiciliado em

banLIJS _ Estado de Sã,:.>
pauíu, conforme consta' das
cecteruções do ínventâ.to.
no tôrmo respectivo, cita-se
e c.rama-se os referidos

he_':'�L':Os potra, n a prazo de

20 d::u, coate-rco da publt
cação n � O:'!jã:J Oficial co
Es: .'1, dizer sóure as de
; :l:·�i,::.�s prestadas pelo in

ventar.nn.e e assistir ucs

Vende-se uma estante de
3 metros por dois de attu

ra, trabalhada, de madei
ra de 1(>1, com um "bureau'
do mesmo estilo.

Os interessados poderão
dirtglr-se à rua Marechal
Gama d'Bça. 127, ou pe.c
telefone 3613.

30 - 4
..

- 63

--- ..
-

EDITAL DE CITAÇAO DE
AUSENTES

seguinte
O nouior OSWALDO A

Rl!:AS HORN, JUIZ de D,-
ORDEM DO DIA:

l°) - AUMENTO SALARIAL;
20) _ ASSUN'fOS DIVERSOS.
Não havendo número legal em primeira convccecê-.

a Assembtétu se realizará em segunda e última convoca

ção, uma hora mais tarde, ou sete, às 18,30 horas, com

qualquer numere de associados presentes.

F;(lrianópa1i::;, .16 de Aurü de .1963.

Anibu/ da PUrificação
Presidente

retro da vara ele I":uniiia .:

/" sucessões. d., "';OI1l,ll"Ç:1 di'

FI0I"i,1110pJ:k, C.\pital di,
Estado de Gani,\ catac.ncATEMeM

Tran.pilr,es ae mll·

dallçaS
.1"1�L; .sr.DE:: a ti !(UC' o p.
sente cc.lI.3.1 virem ou de.,!
clnn.c(';m,;!n�J c.ve.e.». co ..

o p n II �r!:l�.1 (30) d.us
que lJl:�Le çarh'["'11 d;l Vnr:\

·Õ'.,; ,;":1 c sucessões.
com o proccsen de Inven .

tur l du� lJ':u::; u.::I;..�d,J.! por
ln e, tmcntc de ROS,''..Lr:A
rertdindc fura desta ccm..r
TROMPOSKY TAULOIS. E
I' t ,) .. burden-cs: ZJLA TAU
LOIS FERNANDES, brasi
letra. casada, ccmésüce. r e

stdonte c d-rrnlcülnda na

c:dade do Rio de Janpirn.
Estad- d::t. Gu::tnabnra; IVE
TE TAULOIS DA COST,\,
bra!rtlcira. cnsada, do:-nê3:i·

del"ais térmcs do ar-ei .• •

.acuro c partilha atê tlnal
'-',' 'l."a, : oc as penas da
lei. Dado e passado nesta
cíuaue de FI rian.)pJ;·s,
courarcu de tguaj nome,
Cap .• ",. do Estado de Saara
Ou.ar na, .lOS oito dias do

mês de abril do fino de mil
novecent s e sessenta e três
(3-4-1[;63). Eu Luiz s'euoe
Jorge, Escrivão. o mandei
datílngrafar. contcrt, sub.s
crev

í

e ass.no.

M l<1auç: • ., I"..:al .. (.!U )la
.a outras cld!ld�'s; Serv..19-4-63

Curso Preparatório Continente.·
cUp"1�� ����gi6RES .s>

DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

N'[I) c ueces ,a no o <ln

�rad.'11It:1U.U dv>o movc:s

truorm.rçces a lua P'r,'U

crscv 1'l>!UI[.JWI. n":Ji

fnn!! _ 31iOf->

VENDE - SE
Uma casa à rua Hermann Blurnenau. N<> 61. esquina

com Av. Mauro Ramos. Bem no centre. Com 11 peças.
ourno ponto uara comérct- ou res'eêncte. Facilita-se o

pagamento. Tratar com o proprietário na mesma.

18-4

Oro Alo.sio
i'lUilqiillnoll

- Baseado nos mois modernos rroce5S0s peda.
gógicos.

- DirigIdo pele:
_ PROF. VICTOR FERREIRA' DA SILVA
_ Equipado com máquinaS' novas.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua Inst:rição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci �"nti

90 24 de Maio, 748 - \, andar,
ESTRt:ITO .POLIS

Oswaldo Al"eas Horn, Juiz
de Direito da Vara. de FimlÍ
iia e Su.cessõessoda cáustica .....LJ.h.l.'-l' ,U...""l.<\HIA

!.i:tLallll:lI�,) das i:l.ll'o.:çv��
á" IJUo.:d, CHi adultlJl:>

;:tl.lnçns pdu" metod ....s ..:li
IH;_ � ":H urg.ço. Cc.nlecçao
do'" prot.eses pardais e tC'

tai:;.

Atende de 211. a 6" fel:'"

dd.., li <.1."; 12 ti, ras e da� 15

as H> horas aos sabndos

CoopEre Com a ASCR

Dê-me
_sua

mao ...

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZlGI
y",.a '''''1111 ...

ExclUSlvament� com h.,

r', marcada
';onsuit.ólio: Edifkw Ju·

lietn - sala 104 - rua J<!-

o INSTITUTO DE. \DIOMAS YAZIGI comwnicc.
o todos os interessadoS que lá estão abertG� a", 010-,
tricu10s para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E/A I

INGLES poro quaisquer do -três EstágiOS, oterecen";o
horários odequodos !"los períooos da manhã. tardê e

:l n01te,
Outrossim, comunica aos alunos vigentes que o

reinício dos aulas será no semana em curso, obede· )

cendo aos horanos ia estabelecidOS.
Melhores intormações. ·r,., Secretaria do Instltu'

to n" horárilJ dos 9 às II horas e das 15 os 2C,45
ho�os, de segunda à sexto feira e. aOS sábados. das
9 às 10,30 horas.

Florion6pols, 4 de fevereiro de 1963
A DIREÇÃO

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

DR. ALVARO DE
,I,.ARVAlHO

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA I(EZ

CIA. <'LETRO QUíMICA FLUMINENSE
",n�t::>, a )I:4Ulinj,',*- uv

CUll�Uú.<!J·h', a. p.. rLu· <lI: J.,

de aO"II, pata a .rua NUW3

1w"'Cj.aau, n. 12 lesq""�l<

JCU� .tI.
.

fU:!. 'l'I" ...<.ie�t�SJ -

1.0 annar alila 2

��enuel"á nu" mesmu fiO

rar,o,� - ISto e aa� 1,) a",

12 '" da� 1:: hu"!>s em d'lll

L�. djal·.aln�.r:tte. -'-

Embalagem Industrial:
50CO$ mulli/olhas (Papei e Pióstico) da 50 ollilol

---------�--"�
GIHA'SIO EM UM ANO

1mbola_...........a:
Caixas de papelão com 24 pOCalE.s plóstico$ de 1 1/2 :b

Agora com maiores probabilidades - Faça a

sua inscrição a Run Dr. Fúlvio Aducci_ 748 CURSO
CONTINENTE.

Represenlanlesporaos
E$lados de Santo COlarmo e Poronó

BUSCHLE & LEPPER S,A,
Dr. Walmor ZOIIIer)o

-�-----------
• Blumanau _ Curitiba

Br.1Mvi·o·, AI�erlD -de ,4mdHm
."

, ..
... '.

; A D V o G,A QQ': "
-

Garcia
Dlplulllallu p�la F'aculdade
Nuc.una.! Ile 'Med,clD,� d;.l

uu,v\:,'I:>IU"'Oli Q" .l:Sra",!.

r:x II11elDO pOr CúlJl'Uf"U 0.1 ..

Mal..t"1lJdIl.O� l!.:;co.:a ,.:>1:: ...

v • .,;u lU .l:""l"of. ;.na,Jo .1.".

tlrJgut:,s Limai. .l!.X-in��rnl

!lu bt:nlçu oe Cll'urgla 0.0

ltu<;pl\.al .I..A.P.1·.(,. dO Jt:"

u-" Jar:.elro. L\tlt:dICO do �

pita! de Candade e l!.!o
Mat(..n.aade Dr. Ca"105
(.;urJ"ca.

CASA - RUA TIRADENTES esquina com a Av. li . PAH.'I'OS - OP5RAÇOE8
Luz _ 3 quartos demais çlependênclas, DOr;N1,(AS DE SENHOnl�>:l

- PARTOS Sl!:M DVR p� u

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves _ Es- p"etoao p�ico-J.!r.Qfllati';').
Lreito - Casa de madeira 6xJ\m sendo banheiro de .tlj.)- Consultoria, Rua Ja3.0 PIa
103 _ terreno 15x40 to n. lU - das '{6,UU as

18,00 boras. Atende C<lm
RUA CONSELHEIRO MAFRA ..:..._ DUli$ casal< n. 109 e

> horas marcadas, TeleIonoJ
111 oUma oportunidade.

..
3055 - Reijldencla !-tUA

Ueneu.1 .I:lltteDi:UU.rt� 101.

TERRENOS A �ENDA
Ruo Ti!odenlec;. 53 - f.lorionóovli!>

V�NOMF
VárIos 'ates pl.�ximos ao G· upc.. Irineu B.lrnhau

sen - Estrei10.
I _ io�t' 28x22 _ Jan;!1I11 Atlónt,co - Bar

reHOS. (Bem pr"xlOlc ú E"trodo federal)
I lOTe 1 ?x30 1e' lona bolneô, o d€ Cc-mburiú

próximo à "...ot' dn ',Üt· Clube
1 __ k'1e IOx30 no 7Una nol.,,,Ôr;" :-le Combo

riú próx mo a sede marítima do Iate Clube.
1 lote 15x30 no Vito t-"Jrl'IJeIU - Lu rtl';.,..,.
1 10le :::o'n II ".'reu dto 700 mtl'l2_ JuntlJ ao H .... '"

pito! p. "le"loolp I'm elumen...1u
I �oh' 14x30 junto a Fundu;ão Tupy, Jo,nv'lIe
;"t" :'>?)(.1! pm PilnrrlJ�hn Cw,tlOO

RUA TOBIAS BARRETO 22 - Estreito - Ccnfor-
tá\'el casa de material perto da praia.

RUA MONS. TOPP. Magnifico Edifício novo com 2'-S '\ b o.H O S O 1
ap:lrtamentos e terreno de esquinl1.

COMPRA.SE

80 CHE ZITaUma caso próx'mo 00 centro de FpoliS, até
2.500000'00

Uma caso até Cr$ 1.000.000,00, próximo 00

t':entro de Fpoli�

flJ lhe geronto - • multo dUM) ctpr8t;der G .,.dor no Ii'li;-,ha
Jdade, .. ,Os músc�os nõo obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Damos oiguns passos com atia
mismu R, de repente. as f6rços nos falfam e nós calmos. Mo.
nos levantamos depressa paro andor e tornar o cair. Às vaz.
o gente choro._. Assim difrceis s6a quase Iodos os nossos uer

cicios e estudos. Mos u r.acriflcio compenso: eu, por exemplo, ;á
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro
esperQ ser como Você. Paro prosseguir minha recuperaçao e de
tontos crianças como eu - para atender o milhares de (outro.
que sofrem O que eu sofri - predsomos de seu auxilio. A;ud...
-.nos I O que. pouco para Voe' leró quase tudo para n6s.

RUA PADRE SCHADER 79. PrJximo a Igreja S. Luiz ....--- -J
- Casa doe madeira ._ quarto de banho de alvel"'arla ,-
4 quartcs. demais dependências. tOdil pintada a jleo. .---"-.,-----

Dr. SANDRO
MASCARENHAS

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
ia o--- Casa de 4 quartos - 3 s111as - cozinha - terreno
dE" 1l.550m2.VENDE-SE

Um automóvel OPEL OL�MP.IA "no 1951
Tratar com o �I". Auréllo. Fon�s 2818. CInURGIAO DENTIST_'\

Ex··Estaglárlo do Hosp!·
tal Naval em Cirllrgia e Gil
nlc:l de bôca. Modernisslm\
con'i:Jitórlo futurama -

Cadeira eufórica - Alta ro·

ta.:;10.
Rti:t Brlgade!rr Silva Pap.�,
n. U ".pJ.efone: 35!'j�
CHACARA DO ESPANH,\

ESTREITO _. Vila Florida n. I fundo F. Neves COlll

::s qun:tos sala - cozlr..ha - banh·�il"c _ agua e luz.

FLAMUIAS RUA 14 DE JULHO 953 _ Estreito salda da ponte
quem segue p!'\.!"a Coqueiros. Casa e terreno com 782 m2.

Contecciono-se Cjuolquer quantIdade, na meiho.'
Qualidade e ,...enOr prpço

Ed Zohio _ ! o andor 0010 70 I Fone �49A
RUA FRONTlNO C. PIRES N. 32 - casa de m!tdeira.

p'lP"umento parte ii vl.st.a, resto aco.nbinar.

Dra. IARA ODILA NOUTI AMMON TERRENOS
j.,'-'A":' 11<1 A�. Rio Branco· - Venda de ocasião. -------- ---_._------------

CIRURGIÃO - DENTISl A

MUSICALBÃR
T '"'''' ... ." n .... fi,.... ... ' flq Bocahiva c inicio da Frei Cane

ca - localização Ideal.
--

,

FWA JOAQUIM COSTA - Agronômica - 2 oUmos
lotes,

C�ETROS "Rua Juca do L\'ide. kte bem �itu ,-

Atende 8ros e Crio; ,ços
Método psicológico moderno - e�Decia1izado
poro criançl)s -'ALTA ROTAÇÃO
Aplicaçõo tópico do flúl'T
Atende dos 10 às 12 e dos 15 às> 18 horas

Qun t;n", Inra." n 30
IARA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA ,.AM1L1A - RF,O,>IlOB8 SOC1Al6

D... l.t.,;ANTEf\ COQUITEIS - FES7AS DE ANIVERS/iUos - eRA
RATIIO p� TlWI jJ�. \O(O�IUl
,OilC!AL OE UlHiÉNCI/; m. 3911

cio.>.

DANÇANTES _ ETC.
ESTREITO - Alto da Visão.
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Pelos Municípios
Noticias de Lajes

<Cortesia da 'rac-cruaeí
ro dr Sul)

Como estava programado
reeneou-se dia 7 p. passada
a prova automobilística de
no.n.narta "1:100 Kms. Cidade
co L3.J(!�", urgnnlz.lda pera
Ridlo Clube de Lajes e eu
Lu .c;"p rte ctuue de Caxias

dt: SuL

PIJl1,u Luersen-ãuvenn!
H. Mat'�inl, venceram espe
t.acuta.meuce a empalgun-

�� P�'�V�I� ����=:��!O 4�h:�
ms., pilotando uma SlMCA
Cnambord. A vitória da du

pia de corredores de Lajes
foi recebida com ruidos�
manifestações de jubilo,
pela enorme legião de tor

cederes, prestados ao longo
da pista. sendo o brilhante
feito valorlsado, em muito,
porque emcora estreante,
levou de vencida rencrnactos
volantes como o campeão
brasileiro Catarina Andreat
ta-Aldo Cesta e Breno For

nari, além de outros. Tam
bém na categoria '"B"

(DKW). um representante
de Lajes, NUton Rodolfo,
com Julio Schlnke, .etcen
çou brilhante vitória ao su

perar diversos veteranos,
tendo completado de forma
magnifica 87 voltas. Ismael

neicer-s. com InVej�Vel per
fomance, venceu na cate

goria "C" (Gordlnll. Na

c.esse especíat da Wolkwa
gen a dupla Alberto cee

tagna-João Guimarães, des
ta cidade, obteve a melhor

ccrocecãc, seguida de Eme<;
to Banzclím. também de
Lajes. Assim os volantes de

Lajes, contrariando todas
as expectauva, lograram
um esplendldo sucesso.

Estivemos palestrando
com um dos elementos mais
esforçados em nossa terra ! #

SEMPRE Jepelo esporte automobilísti- IIDE4> I: en��":dl:�t�un�u�::' t���i·-nn 1- ..

..,
dada em nossa cidade uma

Escreveu: _ Nelson
Brascher

soctedade com a denomina

ção de Autcmovel Clube de

Lajes. Com esta iniciativa
teremos mais seguidamen
te provas uutdmobillstlcas,
esporte que como ficou pro
vado na corrida de 7 de A

bril, tellá. grande número
de apreciadores. pois naque
le wa Lajes Inteira estava
assistindo as provas. Trará
grand<ls beneficios para o

Comercio local principal
mente para Hõtéls, Churras
canas, etc. Dada a facilida
de de acésso a cidade pelas
rodzviee asfaltadas, notou
se no dia elas corridas a

chegada de diversos ODl-

bus lobdos de Porto Alegre, �_
Caxias do Sul. Vacaria, Cu
ritiba e outras cidades. Se
ria necessário e urgente que
a Pret.elt.ura Municipal de
ucôrdo com o 2° Batalbão
iniciasse o completo asfal-

Vende-se
Um Gravador novo mar

ca Geloso modêlo 268 alta
fidelidade.
Tratar na rua Tiradentes.

12 ou peio telefone 3�4l

ôvo Regulamento do Impôsto de Ren
a Regulamentada a declaração de bens
RIO, 17 - consoítdando ano anterior; prova de que já. Os possuía, tade com base no ano de

tôdas as disposições legais b) - os acréscímog P.1- antes de 10 de janeiro de 1962, os bens serão relacio-

vigentes. arérn de procurar trimoniais havidos durante 1963, ou que ÇS adquiriu em nados som indicação racut-
facilitar ti execução das o ano base, cem a indica- data posterior com recur- tativa de valor. espeeifi-
nevas medidas Introduzidas ção dos valores de aqulsi- sos disponíveis consignados cadas ncs anos posteriores,
nas' ultimas Icls, inclusive cão, conetnnte- do respectt- em sua declaração de ren- as mutações patrimonial!"
a deolaraçau de bens que vo Instrumento, se a aqui- dímentog ou de bens, OU Parágrafo úrucc - Na
todos devem apresentar sícâo houver sido a título oriundos dos rendimentos -índícacão dos ,bens imóveis
juntamente com a dectara . oneroso, r u de valor venal. não tributáveis. deve ser mencionado o ti�
çiio de t endimentoa, o pre- se houver sido a titulo gra- § 50 ___; Quando houver tuío de aquisição .cu posse;
sidente da República assí- tulto; mutação do patrimônio com na mdioaçâu de ações, a-

nou decreto aprovando.,J c) ___; Os decréscimos pa- uso de recursos decorreu- pólices da divida publica
Regu!amenlo do lmpust.o d.;; trimoniais, resultantes da tes de operação com ações ou obrigações, devem figu
Rend,\ baixado pelo minis- perda da coisa, de at(,S d� ou outros titulas ao porta- rar a quantidade, o valor
tro da Fazenda. aBenação ou de desapro- dor, além da prova a que nominal e o números d'JS
A declamç�o dc bens e prlação. indicados no dois alude o parágrafo anterior titulas ou cautelas repr�·

para permitir ao Fisco ob- uitimos casos, o preço ou a será obrigatória a da efe- sentativa.s; na indicação
S�l va:' se o aumcnto verlfi� indenização recebida. tiva utillzação dos referidrS dos depósitos bancários. no

caJo. em cada ano. daqui § 20 _ O valor dos bem recur-l!"os nu mutação patri- Brsail CU no estra.ngeiro,
por diante, nu patrimônio existentes no .estrangeiros, monlal ocorrida. devem constar os saldos em

de qualquer pes.s0il física, bem como o drs titulos e § 6° - A autoridade fis- 31 de dezembro de 1962.
corresponde a". rendimento vI!lore:; emitidos ou exigiveis cal pollerá .exigir do contn
por ela aufel"ido e sôbre li no estrangeiro. será indica- buinLe, nrS termos do ar

qual pagou o Imposto cor- do na declaração de bem:, tigo 74 deste regulamento,
respondente, baixando co- na moeda do- Pais em que os esclarecimentos que jul
mo iucro liquido O <lcrésc!- os bens estejam localizado", gar necessário acêrca da 0-
mo que não pos,sa ser justi- ou em que Os títulos e va- rig.em dos recursos e do des
ficadCl. lares tenham sido emitidos tino dos dlspendlcs ou (l-
O prazo para apresenta- ou sejam exigíveis. pllcações, sempre que as

çã:J da declaração de ren- § 30 - Nã(l é obrigatório alterações declaradas lm-
dimentos das pessoas jurí- incluir na declaração de p,..rtarem em a.umento ou p. .

.

dicas vai até dia 30 próxi- bens: -U diminuição de patrimôni0 artlclpaça-omo. A apl"e�.entação da do:! I - Os artigos de alimen- (Lei n. 4.069 art. 51. § l°).

.

claração de bens e da de- tação, destinados ao consu- § 7° - Não se compreen- Francisco Cyrillo Corrêa e espo.>a Maria Nazareth de
claraçao de rendimentos mo do declarante e de SUIl de na letra "g" do artigo. Scuza Corrêa, participam aos parentes e pessoas amigasdas pessoas J.lIsicas foi es- bmilla; 10, Q acréscimo patrimonial -C naspimento de seu filho NARBAL, ocorrido dia' 15 ctn
tendido até 31 de maie. ,II - as roupas de usó pe� oriundo de lucros ou valo- corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
Damos abaixo o art. 64 e seal. as joias esponsalícias res não tributáveis. Fpolis, 17 de abril de 63.

seus parágraIos. que con- - os livros e instrumento;; � 8° - Nos Inventários
substanciam a disciplina de profissão; feitos em virtude de disso-
da m:,téria e foi publlcac!o lU - aspeças de mobi- lução de sociedade conjul-
no "Diário Oficial", de 13 liárlo e utensílios domésti- galou "causa-mortis", os
de corrente. cos; valores dos bens arrolados
Art. 64 - Juntamente IV - as ações e out,.�s serão obrigatôrlamente cou-

com a declaracão do ren- títulos ao portador, quando ferides com os constant.es
dimento e com� parte Intt!- o seu proprietário tenha dai declaração de bens.
grante desta, a pessoa físi- preferido não identificar-se § 90 _ Nos casos de '3,- Precisa-se tratar a rua Saldanha Marinho nO 2 __

ca apresentará declaração na f .... rma do artigo 96, § 30, presentação de declaração Apartamento, 301.
de bens, em que relaclona- observada, entretanto, o dis com base nos rendim.entos
nará os bens móveis e Imó- posto nos parágrafos seguin percebidos no próprio exer-
veis (artigrs 14 e 48 do CÓ- teso ciclo financeiro, deverão
digo Civil) de que se com·· § 40 - O proprietário de ser declarados os bens ;_

punha seu patrimônio e' de ações e outrrs títulos ao móveis e móveis que cons-
cada um de seus dependen,- portador. que deseje COD- tltuircm o patrimônio da
tes, no dia 31 (le dezembro vertêlos em nominativos, pessoas física e dos seus de-
do ano base· ll:'.cl n. 4.060� ou renunciar ao benefimo pendentes no "Último di'l

Emprega�a
REI-MARCAS E PATENTES

.,lIft. 51) cio período a que os rendi
mentos declarado;; corre;;

podercm.
Art, 216 - Nó. primeira

d�c.i'lraçâQ dr llcn_; :lpt'('br.n

Agenle Olicial da Propriedade Industrial
'leg1stro de marcas, patentes de lnvençáo, nomes r:�

"'I't,zrciais, títulos ';e estabeleciMento, insígnias, frases d8
propaganda- e marcai' de exportacão.

Rua Tenenle SilveIra, 29 - )0 anrl�r -

(b an,'nimnto
� lU _ A dCrlar:H::1o cle

bens 1 e!ncionará:

':1 <�) � ?�bt'ns c ....nstantes

�. d9êltit'.\1, ;I� R'O .�qp�\ da

al'ligo 96, * poderá in

cluir :lS mesmas aç,jes 0\1

títulos em sua declaraçio
cll! llçn\ ct�-?t!Q;· flne_

,

[nç.t

tement., da pista onde fo

ram realizadas as corridas
pois sendo assim feito, te

remos uma das melhores

pistas para provas automo
bnísttcas em Lajes. Daqui
desta coluna cumprímen Ta

mos os organizadores e nus

associamos ao entusiasmo
de trda Lajes, pelo sucesso

dos seus volantes,

ção Democrática Estudan
til Cristã (ODEC) e pela
equipe Candango. (Ecan).

do Estado, serâ c Prof. An
tonio Jader Marques.

Aniversariou dia 18 p.
passado a galante menina
rsaber Cristina Sá Bruscher
filhinha do casal Sr. e are.
xerscn Bascher. Naquela
data lzabel Oristina recep
cíonou suas amigumhas em
sua resioencra. Daqui en

vlam�s a Belinha o nosso

abraço com votos de muitos
anos de vida.

Semana passada tivemos

os seguintes anrversãnos:
- dia 8 Sr. Hugo de Cas
tro Bracher. Diretor da o-,»
panhra sennna de Eletrr
cídace ccosen: dia 11 de

sua esposa da. Neusa Marut
to Btascher. Ola Ui, do S:

António Jader Marques. Ge
rente do Banco do Estad:-;
en nessa cidade; do Sr. lo
sé Monteiro de Castro A
'rouca, Gerenue de Banco
da Lavoura de Minas G�
rats .::i. A. e S1:. Mauro R0-

doiphq. Agrlmenssor. Daqnl
cumprimentamos Os aniver

sariantes, desejando- mui-

Faleceram em nossa cida
de semana passada Os Srs.
Lauro Waldrigues (Lausi
nhcj e José Alves da Silva
mais conhecido Per José O

límpio. As famílias enluta
das enviamos os nosos sen
tidos pezames.

t""
De 28 de Abril a 4 de

Maio. realizar-se-á em La

jes a la Semana de Estu
dos Regionais. O programa
da Semana conta com o u

põio do o-vemo do Est-ado,
da Sotelca. do 20 Batalhão
Rodoviário, da ceiesc. d'.'!.

Acaresc, do Instituto de Re

norestarnenso. da Assccta
ção Catarinense de C\lI�u[."
e do Sindicato dos Madeirei
ros. '} é patrr-cinada pela
União Lageana de zstudan
tes (ULE) pela Organiza-

Dia 7 p. passado comple
tou 2 anos de C, mando no

2° Batalhão Rodovíáno o
Cêl. Eng. Floriano MolLer.
A frente dessa Unidade de
Engenharia de ccnstrucêo
de nosso Exército, sua ação
administrativa, mercê ce
elevada capacidade de co

mando, tem se caracteriza
do por um dinámico invul

gar que vem imprimindo às
realizações dn 2° Bt!. Rdv.,
que se traduzem tôdas em

reais beneficios à. coienví
dade de Lajes. Daqui desta
coluna enviamos as nosas

congratulações ao Céi. Flo
riano Moiler c-m votos de
muitas felicidades para o

futuro.

tcs anos de vida.

Esteve em nossa cidade. o
Sr. D:. Alcides Abreu, di
nârmco e digno Diretor Pre

sídente do Banco do rieeen

votvtmentc ECenômlco do
Estado de Santa Catarina.

S. A. vista a Priciesa da

Serra afim de tomar as prt
meíras provldênclas pala
tnstatacão da filai de La

jes. Conforme fomos mror
mados o Gerente do Banco

21-4

E O MODÊlO 101 COM 4 PORTAS TRANSPORTA AINDA MAIS CARGA!
• maior distância entre eixos CONHECI lIMOtM

: ���:ie�::��· ;i�:;e : Pna:s::���s O MODElO COM 1 PORTAS,
• tração em 2 ou nas 4 rodas e reduzida PARA B 'PASSACElROS.

I Jee��lo -1011 UM paOOUTO WILLYS - vEIcULaS DE ALTA OUAUOAOE

., UN'VE:P.
'"Jipe" o "Jo,P" dQ mi"iI .,�illr.du d.. WILLYS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SETOR DO, ESPORTES

Ta nvrão B�( si eiro
-------

Corfn a êsi�a)o o romance proibido
(nrr" (?n i.l , a e Elz l SClr!S

RIO, 1& rv

rincha e E

ram a JC'j • ..l

tes j
da

cantora

Garrjncha _ enea Soares
pr .vccando intranquilidade
•. s _.1<�::); esportivos e r a-

y'.-

l'.v,;,ulC'JI'_'lh -- 1(;--,;!·-G:l
,--------- ------_--.

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGEó � GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

REDATOR

PE::>RO PAULO MACHADO

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

do' Martinelli Dispotará a
I Regata do Cinquentenário!I o Clube Náutico Francisco Martinelli Panamericano de Remo, travar �m o Aldo
r estará com seu "oito" na baía sul, dia 13 de Luz possivelmentoe o Iliachuelo uma das
1 maio, para a disputa da prova "Cinquenteuá- . mais sensacionais disputàs dos últimos anos
r fio do Jornal, "O Estado", conforme ofício em nossa aquática.

.
'

! que nos enviou o presidente rubronegro, jor- O, C. R. Aldo Luz, conforme divulgamos

, nalis�a Lauro Soneiní, respondendo. ao que em destaque, já respondeu-nos, comunieando
lloe en -lereçamos convidando o dobe campeão que disputará a prova. :

I
brasileiro a tomar p�e na pro.va -que fará

_

'; IP"r'P das comemoraeees do jubileu de ouro Estamos, agora, aguardando a resposta
do "Mais Antiga

DiárIO.'
!Te

santa. C.
atarina", do 'Clube NáutiC.1I

- Riàchuelll que, segundo

('I Deverá o "oito" martinelino, ora em São apuramos, está ansioso para testar seu nôv»
Paulo, treinando para a regata do dia 28 pelo "oito", .

"

�==========.='�;
.

(iatar tdo O suces)o",da II Regata
Internatf:>ndJ de Santa Catarina

díorônlcos guanabarlnos. fi nas resldsm na localida

'-0 jogador. como se sabe de em que Elza foi agredi
é ca:ado e sua esposa e 7 da .

A e.t

gresso

peão d
ido v'

.

no muní:

�rtd de loti) t) 1
v ..

't ndo os
m' I

e: P

dída r _.

Perta vóz do Osvald

cruz, ::-a:an::l.o à reportagem
adiantou que sua agremia
ção continua paransaoa.
Disse que seu clube jamais

espôsa qU3 t:

gredí-!a.
Vai p rtar

voltcu a ·r'.
do intui r d

mesmo de locaIdades e:r.

cunvrnnnas para prelinr a

.ntis:=J:samente.

Se�
CS nooqej

p-ra a [urt3
d) Mundo

RIO, 13 (V.A) - sõm-n retro de rutco-I que parti
cipou da "Copa Roca".
O -Scratch'' nacional pre

Irará rtomíngn em Lisboa

com ° seíecíonad- luso, em

partida amistosa, iniciando

assim 'sua sér'e de jogos P'l1'

países
\ da Bu-cpa

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

te na próx.ma sest 1 feira
embarcará c-m

LIsboa o sele -,

�) ·03 H pee
d ) 'VErlea

Afirmou por outro Indo

que o iuzebc, d- oontínen
te . es.é quase totalmente
paralisado por falta de

campo.
E concluiu: - "Minha a

g-emíacão erté à disposiçau
de qualquer clube da capr
talou mesm- do íntenot
do Estado que pretendam
convidar-nos para parttdas
amistosas. Qualquer comuni

cação poderá ser feita cara

a rua Osvaldo Cruz 81.'1>
distrito d- Estreito nesta

Capital."

Entl'f: as clubes cacocas

pr!Osentc!s, pode-se contar
cem _a PO-i·t. �ipac;:.'1.lI do vcs-

ta Catarina esta já nssegu- cr- da Gama. note.rego e
rada visto a presença. .1,\ Ftamengo- cuento aos gau

��.:��;�:,d�·al���os. C:l���:é�S� ��r��'ec::���i�:; o:O�;���:
-

ros e argunünos, esperando que nquí vlrão intervir nn
os atutstas. li qualquer mo- .

regata .intemacionai. após

i � :c:" !,1�;!?;, I-ujl-�{i-n-d1-I-.l-�-.�r-eC-Jr.-S:-1�-';;-�â-l;ct'�s"'jã (i)"
elirnlnatórtas que aque-

RIO 1510 E) -A d". Afó,,,,,t,, d,talh" ",. h1ie, � r!�n) 'Btn em SEssão ��
rota do seleci( nadJ b"a�i- nic�s, em que os argentinos

\ Ao que �oub!.nl[:s _os Ee- 'lma semana, demitmc!'»-f>f lulgando os acon�ec'me!'-

leiro frente a venceram em tudo em fu- nhoras que compJem o do- curgos que cup.'l.m no tos lamentavels do aClden- �lEpor 3 x 2; foi iebol, em placard � .em eias � lbuna de Tl1St ca D"�T1(J' �';::Cl dlSClpl naI do .', sso

lia DIas e carie,' Ren "",

• .,...
te justa, e iua 1-", :;e e conjunto. a verdade é va, atendendo aQ apelr -

de seja dita. san sso selecionado en-
formul,ldo r·�l" p�eúden,e ;309 0,1 ac:mtecer, h:lJc __ "J ... ..lu.v "' •• 1 HaJàl.
"la FUi" sr. O'ní Me'!,,' rc- nc::;mc estarão em se.:\3ã",

catcnrr-» '::I (O "".)
centra-cu os serviços prcfis nal, de Porto Ale?:r�. O clu
sícnat., CtO atleta Salvador,' be dos m'l.neiros J.(,P3 -se in

-:e pertencente ao rntemaci-. teressado agora e'11 enotc,
------ ----- _, também do rn-err.actona.

merecia_L rl:l ·em campo confiante
não fosse:n a dr; m:lls, a:nda mais que o

tunidad::!s p: p_óprLJ AimDré ap,egoára
dQ-se 8ni CCllh",- .1 pela i!Ilprema que iria se

que Os gols bn .'1, m:lr desferrar daquela derrota

cados p- r Pepe '['11' m- (1- de 3 .x O da Bolivia.
riundos de fa-h"s d'J ar- Existiram muit-s casos

queL�o a:gentlno An:jrad�. entre Mend:nça F"l.1cão, o

p�etE'neo dono do futebol
O meio de campo f" fa

lho 'em todo (' transcorrcr
do prélio, com _ 1 ali· J
numa tarde ne!"'�

brasileiro, e Aimoré, com a

intervençã,.. de Nru>ci'men
to e FeoIa.

A impr.ensa carioca ba
tia-se e ba-..e-se ainda pela
po:itica que houve na con

vocação e na escalação,
a Pepe. E nr a e '�3. deixando inicialmente de
de Amari1do fora c�aques C"!IlO GerSJn

_ e e Am�rildo. Para o jôgo de
o a '1anhã supõe-"e que gran

lT'"rlan('a� serão f.eitas
1_ na equipe, e é muito lógico

a l o quer ::jueiram quer não. os

d1 U1'U- t_ nic;)s da CBD não irâo
centrariar os jornalistas

�e radia'istas e torcedores ca�
sobre�saju, 1 , in· o fiocas, sob p.ena de sere:n

até a· área c' n c;�utar m:l�hados co-m Judas, em-
bar:\ tàrdiamente. As cri

ticas tem sido acerbas e a

derrota e�"á atravessada
no pescoço d:ls orientadores
naci nais que. dizem, sao
vários. A dura realidade, é

que ainda impera no fute
bol brasileiro aquela tei
mosia e aquela rIvalidade
entre pa.ulistas. e cariocas,
cada qual querendo ser o

melhor, cada qual queren
do ser o mandão. Interes-

nha não fazendo ;) '1l (' raz
Zito c,-.m ic �) :lo':'
taque não ne, a dc:;-
tacar, falhan'" I

san surtiram e

aliás foi falhO) '\
tran'Sco.rer d
cima de tud
sando e abu
viril s-b a- ,�

guaio F' .!�

Na ti 'F:a

em goi: Djalma s. Ai-
tair jcgou bem, 1- a,· fa-

ihas foram P' 'n( fOnte
de Mam-, Gil 'e ie�

gá'vio. Q-J:1nt:l "1, +',1r; ai·-·

g,entina. C" p'c�,,,r
em exp::r�ênria
,ré diz'a que iria "e r'!' _'J,:

rar do sul-ameriC3.no, foi

um time hJ.rmonio"·. ch io

de conjunto ·e de bons v' -

lares, destacando-:e JU,l

rez, Cielinski. Nav�rro e

Fernandez.
ses contrárIos ao" futebol
brasi'eiro se Introme+eram
na f()1_'macã'J dê�te se1ecio
nad e na escalação do mes

mo. O resultado foi desas
troso e a vitória fQi liqui
da e justa dos argentinos
que jogaram um futebol

prlmor,-.so e harmonioso,
lutador e leal. Prometem
multo 0,8 jovens jOlladores
1'1" �e'�rbnad<l da Argent!-

", n'1. e {'�mo dizem os mais

('lliendidos, isto representa
bi.,,,i:dl.';).'. wn perigo para o Brasil.

Os pnrts'
sistema 3-
vendo co'l�

defensiva 1

cionais. O'tirr'1·· d

ti os

d' ':t

1'a d

aos lT

.;. - e (;Xp,;c:L1dOhj

li . \,",,�

.

Jrnarão ho'e ao cl"r!ld -,
�er:-:-noideran"o ass'm, a

decisão precipitada dn. 1.1-

.IOLA .... PfR'ura DO tftAI'lL

e mais Nininho, Adamast .. 1'

e La-a que integraram I) :íl
timo "acratcn'' paranàen
se no brasileiro de "futebol

Di�igentes do Clube de' coe chilenos e norte-ame
Regatas Aldo Luz. ein COI".- ncanos.
tacto com a nossa reporta
gem, acabam de nos jr,fbl'
mar que o sucesso da II Re

gata. rntemector,ar de San

leou. MAIS PCmIT/l. OOMASlL

lV jJil O lateral Bota�oguense
Cont'r U 1 Desapare :ido

RIO, 18 (OE) - O es

cafrandista profissional
Pe:,elra. amigo do jogad-r

� Ivan mergulhou várias vê

, "'zes na região onde o craque
foi dado como desapareci-
de, mas não

las federações farão reali
zar para tal fim. Diante dis
s-, teremos .cerca 'de dez

conconentes
'

n o quatro

com e sete no parco de oito
onde a luta será títântcn
en tre Mal'tin.eUi, Aldo L'iZ.

B-tafcgo e ·F!ameng-ú:

Clâssif�caçãG 'RS Certa-'
mes de Juvenis e
r(o1{s sionais

I Após a realização da s.e rodada. a situação dos eon

c'''uentes aos certames de juvenis 02 profissionais é a se

guinte:

PROFISSIONAIS

l° lugar - Avaí, O p. p.
2" lugar - Figueirense, 1 p. P
3° lugar _� Atlético, Postal Telegráfico e' São Pau-

10,2 p. p.
4° lugar - Paula Ramos: 3 p. p.
5° lugar - Guarani, 4 p. p.
6° lugar - Tamandaré, 6 p. p.

- JUVENIS-

1° lugar - Figueirense .e Pos.tal Telegráfico, O p. P
2Q lugar � Aval e São Paulo 2
3° lugar - Atl,ético e Tamandaré. 3 p. p:
4° lugar - G,liaraní, 4 p.' p.

'

5° lug.ar - Paula Ramrs 6,P. p.

vestígios de seu corpo. \
Desde a notícia do desapa- tinllum alimentando a e3-

recímento de 'Ivan Pereira peranca de q-qe Ivan .esteja
tem mergulhado para V'aS- vivo. O serviço de salva vi·-

culha!' as' 'águas, motivo das, çontinua tambem n�s
porque, 'tanto ele c-mo os buscas, utilizando-se de 3 �;;;::�_"""'"""�
familia_res do jogador, con- lanchas.

encont�pu
__

HELINHO NO

FIGUEIRENSE

o i.ovem atacante
nho que vinha send,.. pre
tendido últimamente pelo
Corltiba do Paraná, Comer
ciárIo de Crieiuma e Marci
110 Dias de Itajai. foi con
tratad- pelo Figueirense
Futebol Clube. Hélinho de
verá fazer sua estréia no

elenco alvinegro no prÓx'.
mo cotejo que o cube cum

prirá e�ntru o Guarany, pe
lo certame da cidade.

PARAN'AENSE PARA
O OLI'MPICO

O treinador do Grêmio
Esportivo Olímpico, Ma·
n-eI Pera. seguiu para Q

Paraná onde foi buscar os

jogadores Jóca e Rodriguea
pertencentes ao futebol da
terra dos pinhelrats. O trei
nadar já reto�n-u a Bh'.me
lP'l t·,·1.-:;er.�'1 e::r:. sua c'-'m

panhia os citados jog:adq-

ROBERTO VOLTA

AO FLORESTA

Héli� O extrema esquerda R0-

berto, atualmente defen
dendo 2 equipe d� Avaí Fu
tebol C'ube, deverá retornar
ao futebol do interior, on

de defenderá mais uma vez

a enuipe do Florestn da lo

calidade de P�merode, Blu
menau. O jogador r,ecebeu

vantajosa P!'oposta para
retornar no alvi-celeste bit!

menauense tendo aceito de

imedi:1.to. Robert... que é
milita�' já conseguiu sua

transferênc:a para áque�a
cidade.

.

ROBERTO INATIVO

O atacante Roberto. per
tencente ao quadro do Vas

to Verde. um de seus valo-

res posltiv,-.s, encontra-se
com o omnro gessado vitl
m1. de uma forte c�mtusão.
p-' .. �"�,, de"i"'·? fj,-.3� inati
v� ?,O dia" apl'Oximad8.!n0.1'
k' lI!lI'IiiIíIIIIIIiI__

...

O Campeonato de volei
bol de adulto da cidade vai
ser iniciado amanhã com

a efetuaçã,.. da -primeira
rodada. Na preliminar com

in'ício previsto. para as

19,30 estarão jogando as

esquadras do Clube dos No-

quer ciclista catarinense.
A competlçã ... esta mar

cada para o dia primei.ro, de
mala, consagrado ao tr'aba
lhador. e'stando as inscri

ções com seu términr: pre
visto para o dia 30 de a

trilo
ve e Clube Univ.ersitário.
Eno_uant- isso no préliQ _de.,. No proximo dia 12 de
fundo estarão frente a fren maio, será realizada a pri-
te as representações do Cru meira prova constante do

zeiro e .Clube DQze de Agês cal.enclário m ... toclclistlco
to. da Liga Atlética Norte Ca-

tarlnense, oportunidade
A LioIõ!'a AtléUca Norte Cn. em que serão realIzadas se

ta,"'npns.e visando dar maior te pr')VnS assim det.ermina-
divulgação e allôio a� Ci- das;
cllsmo. vai realizar pela se

gunda vez a orava den"rni
J'I"�" "'" n.1';'4"'T'\ll! ll'Q..'"\VA
DE CICLISMO COMERCIAL
SALFER que será, desdobra
da em duas oartes. A pri
meira ,com início previsto
para à� 7_30 hora" daetinar
se�â a bic!cietas de n�sseio
eno.uant,- oue às 1000 ho
ras, �erá na"a bt�;('letas 'de
passeio "classe aberta".

la. p:-ova - Micro-motor
- 2.a pr ... va _ Motonetas
3.a prova - Motociclêtas
4.a pl'Ova - Motonetas
5.a prova - Motoclclêta'3
6.a prova - M-tociclêtas
7.a prova - Motociclétas.

Para a 2a. Grnde Prov:l
de Cklismo COlT'erciat Sai
fero e�tarão em di1'puta vá
rios e valioso,s rê ias. Q
fed.l'Id<"ls n"'1a firma 1)<ür�

cinadOl·3. dêste �Icontecim.en

to esportivo. sendo faculta
do a participaç;)o de quai-

O Campeonato de futebol
de ..salão prosseguirá na noi
te de teTça feira, dia 23,
c,-.m a realIzação de mais
tres jogos. Na prelimlna�'
defrontnr-se-ão as esqua

dras do Paula Ramos e do
Bocaiuva. Na segunda par
tida da noite t,eremos (' con

front:J entre Clube Doze d�

Agõsl.o e Caravana do Ar e

finalmente na' última. Ba!'

l'iga VeL'de x Postal .

L.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MITOS E REALIDADES

VI
I'"Ulfl Fi'n"nd�, 1.81:'0 tu, �l\ln,hnto, um tO{lU" (!.

,k�l'crt",. 1"'1"H autfnlk"

ii r,1i""l".';'\Il<]" d� Bra_.J", r"rl\\n du {',,"ino 8\:1'e"""',

{'ltl �olt"'"nl(. C,UH >I tI.;1 r.I(n,.1 h'f "',,tln ,'�peri"", �t"l

rl.<s d(',)p.;, \,,,;,,,<,'.id,,,II" !"" l'ni\"c"�ilb,lu dr

1/3 xíc. de mnnteiga
margarina
1/2 xic. de agua morna

5 coni. (chá) de Fermen

)t� Sê 'o ou 3 taotetes uc

Fer''''''''l F:ebchmann

a ovos

1 coni I�hál de cssônc:a
de baunilha

4 1/3 xÍC'. -tc Inrtnh i rl�

trigo t aprox.j
3/4 xíc. de nozes IOU

mendoun) pkadas
Ferva o leite. Misture

NOTAS E SUOESTCES

Um iecne:o dá variedade

e ::i..lblr u,,� ih} bola 111,,:5

simp CS. E$t�, per exemplo.
chamada Recheio de Creme

ce Laranja. é Ideal pala
um uôt ue ca i.aoas
E' s:mples da fazer o oe.r

cioso. Derreta 2 coui. rso .

pal de manteiga em ba
nho marta. Junte 2 coni

(sopa I de farinha e mi-r
ture bem. Acrescente 1 xíc

3/4 xíc.. de �\leil.l' oe o c't- de caldo de J:a:rrnja neo
cau. Ac.cscente IV- . fet:'e, �oad .....

·

ml!Xen(1o sempre a-é
juntamente cem o �al . o :): engrossar. Tire do fo!p.
carb mare e a nrant 'i�n 0'1 Mlslm'e 1.>;2 xic. de acue-r
margarina. Deixe amoma-. a 1 ovo bando e junte de

Meca a agua ]111'110. vasüh.c. vagar à mistura quent-.
Junte 2 colho 1chal de a- mexendo aen-pre. coztnhc
cúcar. POlvilhe com o rer- mats 2 minutos em banhe-
ment ne.xe descansar I,) mar ia. Deixe esrrar. Que-
minutos. depois mexa uem rende um sabor m;'is ror
Junte à mistura mamn d,' te. acrescente a raspa C�
leite. Acrescente os ovos uma ia ranja ou sub-stitua !
bem baudos. n e,ssência l) ou 2 colho (sopa) do caleio)
4 1/2 :dc. d::! farinha. de larr'nja por suco clt!

limão
Bata ate fica!' uma !11�_':

sa lisa e elá,tico.. Jt�nt,<> ll"'

nozes ou ilJ11endo!m. ('i..I1
que em superficle f'1'f.lri
nhrtd!l ·e trabalhe até ficnf
urra !Jistllra lisa c "h\�!I
ca. Coloque em vasiUl'l �n�'

ga,durada. Unte a superfí
r.ie cubra. Deixe crescer

em lugar quente. lonl!e ne

cor�entes d�r. até que ;l�

tinja quase o d6bro d� t 1_

manha � aproximadamen
te 2 horas. Divida cm dua.�
porções 19u!\i�. De a cad'l
uma o feitio de pi"J. Colo
que e:n fôrma" untad.ls.
Unte t>, superfície e cubr�l.
Deixe c!"{'secr em lU)!::ll'
quente. J nge de c(lr"enh'�
de ar. até dobril!" de tama
nho - aprox. J hora. Asse
em ferno moderad"J de 3U
n 35 minutos. Cubra os pã,'s
quentes com (' glacê abn:
xo ,e enfeite com nozes (l'1

�menc!oim picado. se dt'se
Jar.

GLACÊ DE CONFEITEIR0

1 xie. de acúcar de con
feiteir.)
1/4 colho Ichá) d� "��êll

ela de bauni'ha
Leite
MisÍ\ll"t' o acúc:tr e a (',,_

sê.ncia. Vã acrescentand',
leite. em Quantld"de suo

c�ente. para ror�r um gla
ce em ponto de espalha,'.

r'iiiiiiiijiii__�T

Casa
Vende-se

Uma ii. rua General BI-

ttencourt, n.a 120. Tratar

/.
nn En!!:MtX1ttnYtln Q1I.Ílch:r:-
Nf'5ta.

1-5�63

A b�tata d:Jce é m"'ls nu··

tlitlv. a batata cu-

mUIll, branca. rcxa ou

amar01a A bat.ata do(:e
contém agua gordur,l;.
celulose. proteínas. hidr.c ..

tos de caroôni'J, ,ais mille
rais e Vi�am:nas A. B e C
A ba�e.ta doce nã:J eSCU!"f'

cerá se você junt:u à ág";l
em que ela vai ferver Ul"l�

p:)Uc- de \·illagre.
P .na conservar o seu

c')!orldo nntural. convé�n
�olJcar a b�!J.ta-doc� em

���c���a��l.. :og;J depois de

Pun que as batatas d�
ces cre.scam ao tritar, fa(�J.
O 'eg-unlte: corte-as, e�11

rodelas não muito fin:l..;
Ponh.l snl fino em tõdas
Derrame p:Jr cima um p··u··
('o ele água fervente, Retire
e enxugue as rodeLl';.
Quando a g'Jrduru es'.ivrr
bem CJuellt�. fritoe.
Algumas frula/) séea�.

�'Jmo ,!I11eixas c figos �àu
oUmas para reg-u:::a: a,

fllnçõ{'s intestinais. Nã)
devem. f"Jrêm. �er e ...zidas
e sim deix:l.das durantp
\'1nte c quatro hOlas num

rop;) de água fria. Comem
-"c. ,cnti?o. e bebe-se a ágU.l
em q'le e�ti\'e,'am de mô
lho.

P!cpare ê�te delic:Q,;O

pão caseiro, ideal para a h:l
ra do eh?. E'e fa,,"í vhta a
sua mesa e d�liciará cs seus
convid:ldos!

PAO DE CHOCOLATE E

NOZES
3/4 -xic. de leite
3/4 xic. mais 2 colho (chú)

de açúcar
1/2 xíc. de cacau em pó
1 112 colho (chá) de 1'át

1/4 colho (chá) de bic�,-'-
bonato de sódio

resultudos pai'" que H po� U"lwm 13.:'.';
mos �IH'''''I'I-l" ""ll'" r"teir�" t"'c\ll>131. ii.

nic'p,,1 "hsorvia �O'''�l\tc I) .!J
1"'1" '· ...n-o ,Jus
llllllltinha ::,3% ' de

... 'luhelc,'imçnloK.

... 1" ,e�Hid". I':. ni:o �Ú ,I, .. , ..

,h, 11 "Un

t�s '1U� 1\ ,u�t('"lnlH "'ui, O

l",,,tn de \"i,l" d.' lOl��!I"' ''''''I

orNlment"ri(,.

outri'S Unidull c s, 1',,,. f;,rç:l da

r ... r1utitla nrocuru. uH \""�'.3

�"C) 'lt>rt'\"f"it"n.h, - .•e

c"tud'\l\;C� ll'''' "l'rC',I"I'-

tum �nnoli��..,� �ufi"ll'uteH ,.,,_

l'U' cll'luudd_l" nU'll ulv�1 .. U

Enll.,.tanlu, I"<'f,--"i,'_"" ,'1)'" nos e�tab�le',illlelJtos A p,m'dca do uumellto ,',,�

�i1i", ,'om" 1',·,"· ... ".·0 ti ... '! 'lIi- ri"fl"'l fed..mtw • "",ior, I>r.)- llniversidu,le" federlli� 'Ie (cr

fi"IIÇ"O d,' OUtl',,, u";"l"',i,: ,_ pon'ionnlm< "te, do que to n",d·,. ,·iria cm ""e�rr" �,,�

t1l'� � �im"I,'�m(li1(' (>nlrnr (,,, :,arti,'ularc.- e eSladllai�, n unj,l",l('� '!'I Flder.,�"o. '·'Jj'B

fl"�n,'u h'I'r"tl" <In ,1(-'"'·l!I·;". 'luI' �" "<!,.,rree'l,!e fil�ll","l\.c. eo:,dkó,,� fi"nnceÍl"Us ni", ,<.'r

O .ll!"l""", ilu'!'"únl, ,b I ui poi�, O eceaso uo� me..m·p" nlll;l"i"m <;Ut: O l'I1 .• inu 11I.�1..-

"ersid,,,l .. de Rr:,,,il'>l. nU\i� facilitado. bem {'oma u t'"do em >LUS Hbh ... !t',.i" ....'_

n" I"'<'O"U' "�'no ','ria � ,i'·,._

tífica d" "unoli";o"nr uln1 ,n

titl"de "om!,le"o "um �ls ",a

de 1'13111101:,,1,·, viltc·ntl" e (,,,,

h",�i'" ti" t�nd�"da� --,,,"i�

nnnl(-'<. 1-:'"" nlitu,'L C,).,·,·i(."

te, "l'Wl .. ·,:", (. rur.c,nlll... ,,:,I.1

num di""''''',t;,·o �,J{'inl "" •. " ,

ni.-o C ,"lItUI'al 1iU� itl"ntif'""

o e�pil·it .. d.' (Tni"H"i<l.I'I,· Ú'

r ....'�ti�io ;:kallç;\dO num !"".

h;eut� "o:11pet;,i\'o tende .• se r

11I;';or pu'''' Os estnbelecbueu

tos bdcr"i�, o que, sem ,1(;

\"Ido, foyore�e �'U pron:r;\.

Qu".,t� ii. ,-·":"-""""U7Ç;1O rc c

í�ti\"o hnlll""O aatudun til. ri"

nl\','l Hiflerior. n"lll S'�""'��

"(ll"rduôo C·,·'· ...

)<0 F,.,t u t,lo <III G'"loab'.on "

em Súo Paulo se en,"ooti''','1

ta� utr"i"�c �r' � 1" nua",,') I.·

c�tudunles 'í'". flrcft'rcn"I'd�
mente, co"n'r�i'inm pnra ,.,,,,_

t,-o, onde u cn�lno UHume ."

�iç;'e� d" '·U11I1:"UUr<l11.

�Ill!l, �" '''0 ]n,lo do e�� 1'1,t,
lo dn 'rt'd"L'ali""ç;ln", ml'-1

,:", dir,,��

Il\I!i1)1 ·17 po]" cento dos u:U ri" <In frllolllenn d, 'cx ,

,I<'nte�. S., acrescentã�scn" < t,�" l,-,,Je";I:nl • "'f,'r nt-nun-

.L 1-.'1
o� ,,;tUd:lll"'S de )lina� Gel'�i� �,io d ... ,�e drama -o a proc�:rn

!'U., ,'r 1'"r"n" c· I:io Gronde do "'ui, te nril"llt"r lll"i� fur' ''''>lie

• I 'I ,h.1, '·,te� ci-u-o teriam nada ",c,,". �m di]"c�'''''''� unídadcs ,h,

, necl"o li'l !'Ilr,._
d" 'TU" ,�', do ""U\."I',' I j. "",I. "" \"'wns ';'0 nn' ....

""", e",I>"r ",·r

n;" 1"'etentlr1nw 'u

uir " (" "rn de simp!". l,I<'II_

U'·ic,,�i,.) <I,' p,."I-ole"'a. O''''D
li" ,�n!" ,>, ,íli,�� ""i, ,!",:... _

r,,,bs c 1:), ii pUI·t;rulllr;"'I'''�
I'r"nur.,,.:;,, nd"nr n"�su., TO'

sIeóes .

po,. /1"" '.'

p"1",,,O" ti" "UI]',," "'Ilis

1',,<1("1"<""'" '�lItil' " I'ult"

, �

��II
n:�',:: i ,,:::' :�'I�: :;,:" t�;' P:';:: :��.; ,.

sitâr!o ,lu Hr",;1 "('111 ""rt'H"1

t;,,,<!o "]"'...·Antc· "itjllO de,·1"I'<·_

'·""Lnl". �"',.._... "',, t .. �" "'."l'al
de 'lUm�!lt-o '"",tllnte �u]l�r",1"
,h «ue h tll'" indi""tiV:I .-lç

::��
•. j"H.n'f> ,Ia pf>"ul;j�il' �e-

"io a>1" de l!l'iO, () tol'<l ':,.

pO]lUI"�",, e.",lull .."lil {\( ri ·1

�Ul""lor ""ro"in"w("_�e d� ."1

Sa ,1.), IOO.C"1. q mimur-o �u

a",ll·"·u],,,. UOJlno <le J!lIiO
Cm t,,,tos "�o '·UI·'lJ� d,' ("';ao
lê"O Hup""i"r <I"

t'Í.",'iIl!(nt ... dI'

',u�, (.". n·I",;,-,o li·,' an" .' ,,,,

,."'" 1·"I"·",,�nlnu u", IIU]!\c".'"

"h�,""lo dI' ;j."!l!' alllno., ,u

(\"l�: ,

.-\ ""de' �"'"olllr, I,e.-:su ,dt\J_
1'" "rll PSllle,�" IH lu t"j·!) ,'('

""

úl'r''''''"

SU��(n:;;n,:'�':: �:I,'il:,le;;�, }.,,_
to Ja f'·,lt·,·"li7,,,�:,o de e�l·"!".'

i"n\"d;,� ".- tl'du"i�, elll ,i,'-'

""I.lIl1i'·c·rs;!áriOH, fCIlO""I,O

que ll"'I' nmioT d ..d'iio ., 'I!

�::::;�:"i��r;:�': '�;, l;::�ill,�'l'�'�:
., !ull·tiet\]Il"'� _,,-,-J

\,,\ d.� "OI>U\"�;;" e�"J ." ,:'1

de utvc! �,!rerj"r in" ., lla�

demOlis:!1 unidadC",

��ta inu-Í<',,] i"l·egu:",.,.-j··,h
Ól dis t rilruiçüo Ju "opu I ,,:,iu

estudantil e de eHabele,.',"""

tos de eu"illo. cria ]Irou)".· •. �

.1" I'-",.alld�· r,mllito

A c(Jl\v"l"\!",nci» �.' .. eR�_',l''''_

te'" pan, ()', <,i\,�o "'e"t'i""",I,,�

»e-av-, I,l"ill"l)l"oll\l�!)le ,:.",

Illll"lf:l � Si.o

o que ,lerh'" n .. ir�nd( prL·.;Ui

zOq<lCéOn'lO,fpni,·"italtl.·I.t"
<1e jovell" nc seliHt�o ,.up.·� ,,:.,
n;'" em fU"çüo d",· �uu ;:.,·a_

p"ddad", n'aS devldo ao f·,t.)

de que aS "n�3S lUlo pe,·mi·::_

r·U\l. Enquanto i�"o, nns 'I .. ;

dnde� de l't,,"eno afluxo .I"

("tudant�', 05 �xamc� v(-",t:

hulare, ten.1eriio a f"eili:"r.

e t,,1<'''>' e"n'- prejui�o no .. ,,-,)

no, ",,,',,",,o,leulunos nr,·t··H

d, tl(�_.. ,) I','oble"''' do,; '�� .. �

IlÚ.ll.O

dente," nu <':unna])a)'/\" e·.1

::;"" Pnulo turlla_�e, (",,,I,, '1<.),

.Um proble"". de )1,,,iol' ''''I,!

nitu<lc. O pnteJlcinl il1telccf·'.·,1

<l, tlluil,)S tlos 'cxce<1cntc�" ,;

,,,.lm [lCl"did", enqUftJlIO ",'1

""""!I" �It ,. "",i� "um�. H."

y i,'" ,I"n,r"criu de

fULÇ"� .le !.truçi!o: II melh,_"·',,
,Jc> ..·�·"o Ile$SIl.� Ulli>;e'�;<I',-
1<:' .• !.dru utcnll<lro d.'",·.'el

cnue 1,1;10 e "$ ('OX Itr�l"TnJ
..e"tr�" lIrl'IlJl(l d� carac·,�·ri�
titll lIH ",,""':lnJl; '-' 1"";1:':;:1
ç',,',I, ,'i1'

I'_tuclnu'l'. 'lU� ,",,.il\'11 (". lU
t,·". ,il·I'''S.

,.,. c:-;··,·�·,,�

Ilu. �e houvesse ia',,. rnt,..,_

h·',,·pi l'fIj'·""llJ ,i. h..,o'l'c"·'"

,1"- �". " up"I·;"r

�" muilC>s IHI111iniHtn:.bl·�"

s c oleth'e��1 m com mllio" "ui

d."�,, no ',"('('alliHIllO que (/TI_

entou u r-h'niri�a�ll0 dn iJn

Hrsidade ,le rfhsilia nã" �r
,kri,,", o-u II';'1p". Pelo

11"';1';0.

���€m $ fflil:-J�
,

(OHH((;{JI(f,U OIIt:QUf: I;;>'
� (�Ul .

Franco-Montara Connr�tulé1-se
Com Roberto Ma'tar

pl>r,·enlo.

o deputado federal e el'-

)Iinh,tro do Trabalho Fla�"o

no, c.it:.l·decimentoll ,. ...�t,;,n_

te." O (;"\'",,,,0 T·',"'",·"I m:\I\:I_

Trabalbo d.:. Santa Cat!lrIml,
M. nob�,.to TU!fi l'Jaltar. c"lI

�<ltu];lHdo_�c cCI" sua ,.ece,,-�e

nOl11eaçúo r;1I'" titul",. da<!u�-
'"

la colaboruçiio no ])Iano r�_

deral, nos assuntos relllt.(\· .. �

às atividades do no\'o Sea"'1â

rio em nosso Estado.

Convém lembrar quc o ll,�

me do deputado Franco Mon

toro est4 entre 0.'1 1Il1lis �og:i
tndos para OCUpl1L" o Mini�t,,

rio da ilnhitllção POPular, "

seI' brcvemente inaL!llndo.

::'��é.;j.,-t
lavrador

_-,,- :;'c -,3 COLHEITAS!

l p·ici.!as e ervicidas �

1
W'

,de; em pó ou em liquida. Divelso�

:, )� e !Órm.ul$)S poro O exlerminio de quo!·
quer cspecle.de praga do tovouro.
tlV cida� TalaI e sele'tivo eliminam os er·

vos daninhos evitando assim o imp:lfc'dulivo
nabalho de copinor Faço uma v:sita QIJ

peço intormoçõas aos Icbricontes

'L �
BUSCHLE & LEPPER ·S/A.
OINvltlE RU/\ De ��INUPE 123

S�UM,NAU �U� 6�usau� 175

CURI" RA, O<S!M9A.RGADOR WE�TPHAtEN 4jZ

� .....:....:_,:.W
..

y�iMªtnW4@:.lJ

•

CHOCOLlTE SOftRIOR IIflD-IIIIRGO

N"EsTLÉ {21 (I melhor c"orglate de mundo

,\cúrdãos fonfl'rldnsf' L'''I!Ii

cad..s:

CTVJL. nEAI.TZADA N(.I·ll_.\ n Dr .•lui,;I quo a �;10 um"i"
,

f, D�: il.BR1L nE 1!lf.3 "U\\lO ellt.'�del' "Ursc> e, ,)eC a r-Ihe. p,!,)\·in\l"ntv.

N. ,,92 ("J"ieiumll 'I"I�'-

vnnt�: O Til itutll d" Ap, �,."- " 1';0 do Sul - apc-

N. 4.963 - Laj"s apeln·l

tes c a9<.'la<lo�: Ot.;,cí:io Eudi

de� e H�Td1io Grnn�oto e "u

tJ"o� e a Firma {"olin & (·h.

:<: ."'i.n�7 - São José - ·ll'�-

PaUlino Pedro H��·

n-"�.e �/ll\ - apeladn: So�;"

e_"de Ter.noel';[ri,-,-" de Cal'i',,

r; (Soteka),
�. " •.1(\;1 LõI!c� ape];)"',·,:

r."u1"0 l:o{l,.. ipu�' P'.lrtadtl -

""el,,d F"r,.�st. TOnl"�i

Fijh�" I.',!a.

N. �83 - Cr!clUmf<. - A;p'�

�Jlte: o IAPETI;;{' e :"-''''I(V",:

A.,aré P,'<lfo de Oliveira.
K. ;,�2 - Criciuma - agra

vante: o IAPET��C' - "IlT,wn

do : ":oI<1ir Frallci�co Gomes.
""-'

APEI.AÇli..O CI'VEIS:

N, 4.322 - X:l.nl':erU .".)'-

Inntes AqU'les riassou

pe.l:!da! Emprézn F, r�a e L,,�

Umlltadt Westnier.

JULGAMENTOS:

.\GItAVOS DE Il'STUU!'>l ;'�'l_

TO:

N. ],.j - Campos Novo�

"1�l'aVllnte:. holina Reis Car

,](·iro �gr"v.!lodo: Flor�n';ino

Argellta. RelatOr: O SR. DE!S.
BELISA'Hl0 COSTA. Deci-ii"

do" ClImara, por votação :11lã-

�:�)_eldceo�\;::���en:oo :��;30,:��
reforlllanda o despacho a��,,

"lIdo, determin"T seja a �!)'

lacão .,n-oc.essada �011l0 de ,]j

reito.

X. l� '-\J"ar"mn.. ,í

"I(nte: Pli",n Clâ"dio de S'lll-

agr:l\'ad� :-Janci P·,el,· ,'o

dos Santos de f>u�a. P.eh",�:

O SR.. DES. BEUSA'RiO (:1)::'

TA. Decidindo a Câmara !"J"

m�jarja de votos, mio conhe''''l'

do agravo por estar renu_'i,,

do e deserto,

N.185 _ Tijucas -llgrll'l'Ill

tc: Rodolfo Said MllnSoUl'

agravado�: Elesbiio Florentino

Nune's "ê" sua mulher. Relah>r:

O SR. DES. VITOR LIMA. De

cidind(l a Cimara, por un'l.ni�

",idade de votos, conhecer (lo

pareeer, dar provimento, !."rr.

cassar o despacho que revogou

" assistência judi�iária. De-

veodo-se �metcr enpia do

acôrdi!o à Eg�g-ia 1." Câm�ra

Civil, ond� corre a npelnrão

relacibriada com o objeto dc

corrente lI.g"ra'·o.

AGRAYOS DE PETIÇAO:

N. 500 - Timbô - agraVit�'c:

Alidir Pierih - ltl":"r:1,·ado: 'li

héro Stolf - Rclator' O SR.

DES. BELISA'RIO COST.-\. DB

cidindo a CÚlllara. unii"in:�_

mente, conhecer do recurso e·

dar-lhe provillwnto. a íim de

que se ,rocellse a r:l!conve'n(ii.o,
lin fOr'1>" r,cdida. ;ncluindo •. "

P�rd�g-" Jnll". c hOllOl'ári<lô

de <lireito.
'.l'E· A(.',:<I ("1'\'1::15:

tadoriu e f'e""f.c. dos ):",."'<- \'" te: ,,.. 1'amplona Lt�"

I'(adoa em Tra1\sl'orl�"" e <.> "pe!:"_] ': Rail1oldo Schw:n-

t:!"a� H.:tTU,·"d,,: Sl,.ul H,].\�·") den, l�á.· '., " Sr· nes ..,,,\\1-

dn Siha. l:,lat01"! o Sr. n,,-; CILU Vi::: '0;'. Hecidil'lh 1\

BFLlSA'j(:O COST.\. !)ecllli, _ {"ân":ra, ul'"nimcment", r,e�a'"

do a ("Im"r", por \'olaçi-'o un.:i_ Jlrovime,.,to' dsn",o.

ni",,,. :legur PrO\'illlent" <l' r
rCCUrSO. X. �.'� l:io do f;ul- "ll'.'-

)<. :?013 - t'l(),'i"r"-,,Ii
Ilnl'Il111te: (I r». Jue�(Ie !Ji;'�i

to ,101 \"\l"" de 1-'11,,'11:0 � f'., ·e·

�".CH . 't,�_"r "i,," "pch_ .:'.'s

Ahelnl"(lu .h LUTo Anllr']'Io·
euu lllulhe,·. nuht"r: (1 :'r.

})C'�. Vn())l Ll\l.\. p�";,r",,,

tri," Gl'). 1.-.1' n>. S. L\. l\'_

o �I. n,,;. !'<\AItC1L'll

diligencia
["H·\r""

",. r'''-"l'i"' ", �!,-,I�l'l.. o Tir. Jub, de- l)i1

pa,'U {"{'nf,t'l('nr" ,'CCI""'! rcit.,
" - all"b-

r"rrid'l. lo,

N. 2.000 - Lajes - apelante:
O Dr. ,Juiz de Oi,...;to d., .'
Y"fI> "'�_nffi{'i,," "'el .-:,.,
O 'waldo ,IC Oliveira F:'-'U"ir�
d" " suu mulher. Hclat" .. : O

Sr. ])e�. VITOR LUlA. n ... , .. ,

negar Provimento 110 "ec"

do U CÚ11lUrn, unânia� .'.

pUra confirmar fi ded�'-lO __

cOI'ri<li.

n V.·

mara, UIl:1.l'imC"M"IC "o:,heccl

U (I e ne�Clr-íhe :.'1' .. ,',-

x. ·'.r"i L" � _ !lpeluatt.:
n L". ru <), Iuro ito da 1."

a]1cllL<lo�:
Oli\'eiruesua

I'· lher. !)� i',J" " Câl'lara,
('0- us"" +de de votO\ 'IC

!!:I\r provi '1Ito" np<!;llIçi,·'.N. z.oon I-'wes - OI)ell\"I,,'

�ar� r
" c·��:,�f;:'�o'? i r� i (:I',,'::.',:�: ;�'

O�Wll!do de Olil'llirn Fil'"e';_

rcdo (l sua nlUlh"l". Relator:
O Sr. rl.c�, \'1"1'011 Lr1o-I.A. U,,·

�'���I'��I� ':l ...C':.I�';�::, :��,�e��I:'ll.�.

;-". �.O:!� '_ .Jollçaba - 'pe_

Innte: O Dr. Jniz de D,t"'.-'!O
MEnE�mOS. De-c:!lindo a Ci,-

votaeiío unânime,
�nt parte, ii.

a!'cla,-;_j. 1'1'a se C'xcluir ,'a

conden:>çc", ,ycdbn ndvoe:lt!_

ela.mento.

)<. 2.0!6 - CriciU1l1n - ,"'e

ln�': O Dr. Jui •. de Ili;'<"'o
da 2.a "arn, 'l"y_offiN'"

pelados! Hereilio .'o�':' Jh:'i",t

e sua ",ulh.,,-. H,·IJlto,: ,\ ··t

Dcs. VITOn LI�'-'•. lJet" I' ).J,

n C"mara l'Or vot.,çito U1\"I\1-

m( e"nherer do recrr�,.

J1{·,mr-lhe provimento.

Hio do SUl - �pl.'

I",,! ... : ltlil'"ld" �(·hwind .. ,,·

,,,,'lada' .-\ fi,'ma Irmãos Pat"_

"lona LIda. RelatoT: O Sr. DeB.
�1.\':CI-:'lO �fEDEJROS. D"�l-

" C" ,nn, por ma'o�;:l.

,h '_ot" l -:b�["r do rO�l1; ·0

e. n 1 por l'nâllimi.I,,�c

negai_lhe 'l'o\'i111ento.

!<:. �.nI7 JUillVill" "-'. �.r::\ Sã ... JJ'lsé - 11l�'

\" 101' Lit.';islnll S,'11(1'"

� (lI ,J",!o: Joiio S,mtos (la !-;il.
I<I"I�: n II". Jlli� ,Ie ni"�':"

d" �." \"a(l'.• ',x_of:'i,'u'

fehrio", )1. 1)" S,'h.-,h C 'c]atnr: O Sr. Ocs. M�j(·

","lhll_r. 1!"!�lt"l': () "r. '�('�. nuo )IEDEIROS. Deci<li.\(I,

VITOR 1,I:'l.lA. !le"i,lind" i. (',lmara

m"rn, pOr lllaioria de ,.""

eonv<:'rte�' o julglll"'.unto Ull

�:I�d:S�n�:���;�o��:�:�'itl, j.'. :1:':"\: ::":':' :"'e;C�:i��, ll�:���':,
driui e su"' mulber. Rela' r,"rente a reollA·:no
O Sr. De�. VITOR LUV,. Dr_ ,h eu ;,bde lobor,,!.

Desembargador 4gr:dece a

Colaborarão do (1o'Je"n:::dor
Por oca�iii.o do términ:l de ma, a;nd\ o ar. Ivo Guilhon

Bell mandato nas altas fu"- o auxilio que deu o gO\·-.;lt!'Il-

\'ÕOti de- rPesidente do rrih,,- dor a Sl:1l gestão, Karall�indo
nal Regio'lal Eleitoral, o De a ordtnl o tranquilidade 11'18

�emhn"ll"adol' Ivo Guilhon re� pleitos e:eitorais e dalldo to�

Tci,.!! (lu ;\1,,]\0, CH'>;iou no go too o ap�io ncceBsário an JlPf

ver11l1do ('cl�o Ramos al:"r:I\1e'- feiL,) fundonnmento da'lll�lo

,'ill1entos, dednrando da eflci in\l>orl.",t� órgiio do Pode<!" JU

ente folaooruçúo do seu go- di:::i,:;", no biênio qlll1 o lIua

..ern.o, qUe �empre concorreu tre desemblLrgador edeV9 ..

1\<"'''' lll"nifcd,aç�'o (lo f,.·""c'"

llO',,""n"'lllu tI"o; ur7,"�. Ile�[lr ],\1nal IL'zi(·lld "i:leitoral.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

Aliança para o Progresso e o Govêrno do Estado-
E ncontro -do governador Celso Ramos e o Consul Ameri-ca-n�o-

tura de. diversos convênícs pliação de vários setôrea
entre o Oovêrno do Es:ado da administração estadual,
e a Aliança para o como Agricultu�'a. Segu-
gresso, cuja ãnal: rança Publica . .:-l(" .cos. de
prende-se a melhoria Agua e Esgôto, c... � Pes-

ca etc ... F:>i o; ::b, ini-
cia .. l ...nte, ,,) rve.nador
u: série li lÍl'r�l amert
(.,UIOS e logo 'PÓS o Côn
sul Feldman apresentou ao
Governador Us técntcoa
norte -amertcanos que o

acompanhavam, além do
Adido Cultut<.il des EE.UU,
Estavam presentes também
o secretãno da Agricultu
ra, Dr. r.u;a oab.ier: Se
cretârío. da Seguranca Pú-

Dr. Jade Magalhães;
_� Lara Ribas, CJ

mencente da Policia Mi:l
tar; Dr, Alcides Abreu,
Presldenta do B.N.D.E._;
Dr. Anltto Petry, Diretor
d:} serviço de Agua e as
gôto; Dr. FUlvio Vieira;
Chefe de Relações Públicas
do Pa'ácíc; Dr. Glauco
Olinger, Presidente da
A.C.A.R.EB.C. e Dr, Nelson
Teixeira Nunes Chefe do
Cerimonial do Palácio

R€ I'!""II_ e na manhã da
última rr -rta-re.ra, no Pc

, láe10 da. Agronômica. pro

lloDgada reunião entre;)

Governador Celso Ramos
e o Cônsul Norte-Ame

rtcano do Paraná e Santa

catartne, Mr. Feldman. O

enc-nero Iigou-se à assina-

Concernente a Agricul
tura. Estadual, anunciou o

Dr, Luiz Gabriel uma reu

nião de técnicos do A.I.D.

(Aliança Inter-Americana
de Desenvolvimento) com

técnicos catarrnenses, em

.Florianópolis, quando serão
estudados os pontos bâsí
cos do planejamento para
a realização dos contratos
a serem feitos entre a Se

cretarta de Agricultura e a

Aliança para o Progresso.
Os contratos começarão

a partir de seis de maio e

logo após poderão ser

postos em execução, ecm os

recursos d.sponíveís e os

recursos da Aliança para o

Progresrc. A agrlcu:tura
catannense poderá assim

desenvolver-se ainda e-ata,
dispondc dêsses meios, cujos
resultados prometem ser

de grande vantagem para
o nosso Estado. ';'

'-j.. ,.
O Governador Celso na- -1Iifrft��';i-c,--,---",---:--------------

:::��o":��';�tt�"�!:::, ,��,tt�: ',,'atAi ag�radecimentos por(to com as Ilustres figuras
�

norte-americanas, e ex-

�C·
.....

E IForam debatidos, numa 'pressou � sua confiança 'onv'e'nlos SCO ares,ou""a Inrormnf pontes no trabalhe dos técntccs
,

'

,

e aspecto, a serem estuda- 'contratados, dizendo ainda . \
dos e executados pelo Oo- que desde seus tempos na

uam repercutindu recebeu mais as seguintes mã Fernanda Del vec

vêrno do Estado, com a Federação das rndústrtas os atos do Governador Cel- mensagens de agradeci- chio, Diretora do Olnâ',i')
ajuda dos técnicos norte- era da opinião que o setor So Ramos em beneficie de mentos: Sr, Waldir cam- "Pio Xl f", de Rio do oeste:
americanos, especialmente técnico especializado con- :tat��:�i�:��OgSiÕ�: ���l�S°.' ��:ip�l!r��Ol��I�ã��:égi��:�� �:êãgi�l.iS:��;��.,D, '''Et�rp"""dt"contrutados par a os rere- trlbuia de maneira decisiva .... .. "

lidos servíc-s, os quara para:l realização de em-

pertencem ao Ponto IV. preennrmentos oe grande
O auxílio inicial será ao . envergadura.

Serviço de Agua e Esgúto, Ao final da reunião ser-

��7;�iroS��:do ca!ar�7s�0� ttu-se o grande proveito)
dessa ajuda, e já existe ��ee :e��l:�:n:d��neta�oc��=
��SiÇ��rb:e e�:��i:����: sul Antur Feldman, para

havendo também uma ccn- �i�����ss� �:l.�t:e�::�!=surtone técnica. para dar
tôda a assistência pcs .

sivel. Além tios técnicos
que se encontram em san
ta Catarina, estão sendo
esperados novos especíans
tas, que visitarão o nosso
Estado. O plano, elaborado
pelo Serviço de Agua e

Esgoto. prevê para cinco
anos a reatizaçio de C'ltras
.em 48 cidades catariDense�.
Após a concretização do

convênio, o Estado poderá
pôr em prâtic.. o plal'eja
ment-, jâ tendo u:ra verba
de um bilhão P. �io de

por ocestdoo GcverTlc:dor Celso Ra1n(ls e o Cônsul Ar tnur Feldman,
rea�:":ado na última quorta-teíra

do encontro

Lenoir Vargas 'f_erreirái
Lider da Bancada Pessedisla

Maria Gonzaga, Diretora
do Colégio Normal São Jo-

tadc, "travé� c;.11 assmatu
ra dos chamados COQvê-

representação nacional du

Pal't;do . .sucecendo, n- car
ao. o deputado Joaquim
Ramos,' .reconduzído à vi

ce-liderança da bancada
nacIonal. o n-vo. líder, es

tamos certos. exercerá o

alto posjo com a mesma

dedicação: e capacidade,
demonstradas na sua brt

lhante vldil publica.

notr varnas Ferreira sc«

líder - decisão essa torna- Santo. de 'I'ijuoas ; Sr.
Walter W'e •. et, president
da ComunIdade Evangélica
Luterana, de Jaraguá; Sr

n,ios Escolares. sé, de Concórdia; União

l O Chefe do Executivo Estudantil Lagunense; lr-

o nobre parlamentar, pe
la sua briihante atuação
nr' plenário e nas comís
sões. onde ee il!lpr.s pelo
seu taento e peja sua cul

tura, teve a sua escolha Ó�[SY.AD'O
,

,. O fWS AJ(l!CO OIUlD Dt SAlTA tArUDlA ,

Florianópolis, (Sexta-Feira), 19 de Abril de 1963

Antônio Homero, diretor
do olnésíc .roacabense, de
Joaçaba; Sr. Luiz Mazzon,
Prefeito de Orleães; S:-.
Antônio sena, Prefeito de
Rio das Antas.

De 22 a 27 será realizada a II Semana
Catarinense de Estudos Penais

'ciOK D�,
POLICIA M!LlTAR

i'!\l o Lônsu l <los l::Stlld03 U

ni,I" .. 1001r" o� E>;wdblO lo PII.

r"nú Il Santa Cntarina, 'Mr.

Arlhor Feldmann. Coi"cid:l1']·'.
R visita COM o horário ti .. 'ns

troçiio gcr:11 S. EIi-&. I,rl';��'

ciouodel!filCl'(crnl du tr"p,
e demorou-se ]on;:o tempo

palutra com O �om"n"

geral e diversos oficiais.

A bancada do PSD 'la

Câmara Federal, em re

cente reunião, dcc:dw ele

ger o ilustre ,,,:�l.&tado l·e·

o p�ofessor Marcilio Me�

deiru.o, I,.ij..! dos lllcliS ilu,��

tres p,tH-,)�as c...,uinenses.

estara aoordariu�, no dHi

seguinte, o tea,a "Obser

vaçoes à. margem do dn"e

projeto do Uodigo Penal".

Já, no dia 24, o professo:
ESW ano,. o Centro de Geraldo Gama >:saltes fal<l�

Es�u ...vs t'",nals -.da Facul- rá scnre, '·j-'I'(.J:o':cit:iLlPOS1U3
aade oe Direit.o da Unlver- l.,J .l-"n ...............;:,..;,v l- .... ,� ...L./·.

sldade de til:lnta 0ar.arin"" 1"0 \.1,(1,. ".,- U ulivvbaoo
h"ulenagt:ara o d.e!;embar- Suv • ..; �� <lluu .r"lJ...IJu, ...... :�

16'-:"uõc Ju., ... Rocha l"erreir.l. tln.,. dO", ,I1U tOl sua cvn-

ba.:!i1Os. (,..d.�edratico de Di.. lel'CLiu,-,- u palp.�an�e te

felto Penal e uecano do ma '\) t.'-:>J.LHJ0 UE NEw

Tribunal de Justiça, con- (.,.e.o;::,!DAVE hU D1REL:.Q
oedendo�lhe o titulo de SÓw }-.e"�fJ.L".
cio Benemérito daquela' E, 1lnalment.e, no dia 26

lnstlLulçao. o ivlinistro Ivo LI ....q!!Jlw.
Uma sessão solene, reall- fUIBl'U sobre o an" ... -pl'l)Je�1,)

zada no Salão Nobre da 00 n.;vo Código Penal lv.[i�

FaCUldade de Direito, a;:,� li(.ar.
sinala:-á a abertura dos Como se sabe, o i1ul:itl'C

trabalhos oa referida se· catarinense fui encari.cga-
mana de estudeS, oportuni� do t:e.o g<Jvcrno feder",l

dade em que será conferido pu,ra e!aborar o citado an�

o hont'oso titulo ao ptO- �e�projeto,
lessor José Rocha F.errelra Falando a reportagem
BasteS. declarou-nos o acadêmico
"CRIME E PSICANALt- Amaral e Silva Presiden ..e

SE" serã o tema abordad:l do Centro de Estudos Pe

pelo Dr. Jorge Mariani, que nais, que ii. todos que assls

COpl I:lua palestra, abrirã � ,tirem pelo menos a 2/3 das

semana de estudos penai::., palestras será conferido
Como se sabe, o Dr, Jor- 'certificado do curso ex

ge Marlan! é um dos mais. tensão universitârio.

destacudos criminalistas da Disse, ainda, que duran
Guanabara e vem a nossa te a lIa, SEMANA CATA�

cupltal a convite do Cen� RINENSE DE ESTUDOS
tro de EI>tudos Penais da PENAIS serão entregues os

Faculdade de Direito da c�rtific_ados do curso de
Univ<Cl':.;idade de Santa Ca- extemao, realizado ano

passado.

VI�JT" 00 CONSlTI.

008 Eh:.lJU.
De 22 u 27 do corrente ---�-------- ,../ r·el>tarâ. se realizando, em

nossa Capital, a lIa. SE

MANA CATARINENSE DE

ESTUDOS PENAIS, da qual
participarão professores e

juristas especialmente con

vidados.

OUTRA DAS MltNa tarde de' ant�ntem �ij

teve em visita ao Quartel da

r.ruzeiros, destir."
fim.

êssc

O,· (;cntrat
" do P

HETnETA D-I Hr arme

Ken-
(;11'1 B -rmADEN-rES d\' efetua_-·E'-.l :ireta-

:1'�nle com � .dos, ao
'-,", ���.�ll,��;:é�i������ '��:��an��orr��

�xniLis só fr,\�l Qbtid '':;
medianLe autorizacão ,:t:J
Govêtno Federal,

-
B''''HI" do illllo;'ica da j'�\, r,':.I�

Ihnru, li" próximo rlin :!1, d'!

min�o, Ulnu ret"e�:l, "uj" 1"'0

gr.mll. �ui publi�"d" ")l\ �\.:

tro local.

TRAX8FEltENC1A PAnA

A RESV,ltV,\
farlfas ff!dvzida!:

FlOflIANÓPQ!J(1, IrAJA/ JOINVlLE,
CUflmM, PARANJl�lIA: CllflTOf: • 1/10

Foi t,"nsIc-rido 1,IU'U li Re

lIerva Remunerada. na e:r."t

dUllç;;o rle Subtenente ') 1.0

Sargento 1'ipógro!o Nilo Le_

poldo da Rosa.

I TAe - CRUZEIRO do SUL

LUMPICE liMA I30Il .VI/lCEM Depois de amanhã, ndEstado de Guanabara, h:l
verá plebiscito para decidir se o Rio de Jane ro deve

ou não deve ser dividido em municipios.
A propósito C.D_A, do CORREIO DA MANHA,

entr.e outros, registra os seguintes pronunciamentos:
O cirurgião explicou aos alunos:
- A dIvisão etn municípios é uma operação de

enorme Interêsse para a ciência. Dando certo, .estare
mos em condlçôes de cortllr cabeça, braço e pernas do

paciente e dizer a cada um dêss�s pedaços: "Funcio
nem".

SERA' ENTReVISTADO
',DE SANTA, CATARINAEstarâ se apresentando,

hoj.e, no Programa Preto
no Branco da Râdio Nert'u

Ramos, de Biumenau, o Dr.

Paulo Pimentel, Secretârlo
da Agricultura do vizinho
Estado do Paranâ, que, es

pecial:n,ente convidado Jle�
la prestigiosa emissôra blu-

mena!lense acedeu ao con� .

vlte de imediato. Portantu, ,

o programa Preto no Bra'l1- ;.

co, já consagrado,' estará. (
sendo distinguido: com: a _

presença do Dr. Paúlci 'P!� < , •

mentel, figura. das- m'ais.
representativas na esfera,
p,litlca paranaense.

rina.

"ENGENHARIA MECANICA"
CONFERENCIA

Passando em 'revista cS males atuais e futuros do

Rio, lamentava-se o devoto:
_ Também. que idéia foi essa da gentéescolhe;'

como patrono um santo nu, com o corpo crivado de

flechas?
'

Notícia paSSiveI num jornal de 1964: "Urha fôlha
Eêca de oiti, do Catete, levada pelo vento, caiu num'!.

rua do Flamengo. O gari dêste último munlciplo re�

cusou-se a apanhá�la. alegando não ser de sua juris
dição, e varreu-a de voltu para o Catete, cujo gari se

recusou a recebê-la. As duas Câmaras entraram em

lItlgio."
No bar, o cutro se carpia, entre confrades:
_ Eu morava em Joinville e era poeta municipaL

Fui promovido a poeta estadual ao transferlr-p1e para
Florianópolis. Vindo para o Rio, tornei-me natural
mente poeta federal e pensei que meu titulo fôss.e vi
tnliclo, Chega o Juscélino, 'muda a capital para Bra
silia e sou desclassificado para poeta estaduaL Ago!':'!.,
c('nforme fór o r,es!!ltádo do plebiscito, volto à estac')

zero; como t:!getl� mJUlicipal. T,em cabimento?

�') // (" r"L_-fÜ;'L '�(.,-'::�/�8.//_� -,
ó--,".

,'��'""'''''''...._....._.

"ENGENHARIA MECA�
NICA" será o tema abor

dado pelo Ilustre Prof.es�

do corrente, às 20,00 hs. e

10.00 horas, respectiva
mente, no Salão Nobre ria
Faculdade ·de Direito, so!:!

1=tt11Bm
ser Guspar Stmmer, da o patrrcinio da Escola rie
Universidade do Rio Gran-. Engenharia da Universida
de do Sul nos dias 19 e 20 de d.e Santa Catarina.

Federação A' rabe: - Início da ..

União de Todos os Povos Arabes

Depois de ROCAMARANHA, de Almiro Cald'!ira rie
Andradl/. lançado com o êxito que o seu valor requeria,
eS(allws em ve·mcrus de novo livro ligado â vida e aos C!JS

tU1}l6-f catarinenses.
r..�crevev--:f) a pl'nu apurllda de sensibilidade de Ti�o

Ccm'olh", repetindo () estilo regionalista de BULHA
D'ARROIO, ol)ra qv(' ellf:li:w notáveis páginas inspirados

ampla unidade de todos o:;

árabes. A Jordânia, parU·
cularmente considera a

recenteo..medldf\ uma prOVil
adicoir:al da det,ennin;lç5.o
;;'·_<l.L:ó_ d� defendi':

lrOllLeira (:OJ1I l,';"("J.
,

AMANN, 18 (OE) - O

presidente da Cimat'a dos

Deputados da Jordânl:t
Ahm<ln -l'l1!!shan_ oualif,
C0U hojf' a nova F'cderaçâo
Ãla))e, cOlllpo��a pelo Eg!·
to, Sina e Iraque, de Q

_
)l('Jhlit-; luie!'l d" IUIU\ U\;,,;:j.

1"1)/1 S,11,OH!l.\ o lili/lo. A ânsia de ag'tardá-lo Sl'�

\. ,::".,/;,�;.,.'"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


