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GUATEMALA. 24 (OE) _

O chare do governo Cei.
Henrique Peralta, determt
ncu a prol"l'ogação por
mais 30 dias da vígúncla d J

estado de sitio, ímplantad.r
a "24 de marco passado. a,
censíderações do decrete,
advertem que a rescíucão
fei tomada pelo conseuio .

de Ministros devido a qUI!

· ��b���� a���eec:�:lmda l��
pos d� facciosos que se

mobilizam com a finalidade
de provocar confu$ão entre
a população do '," pais· e

manter conseque�mente,
um cUma de InthtJlQili1>
dade,

" \
..

Ultimas "::��:,
�9Ucias

BRA51LIA - Foi det�r
minada a enéampação da
Cia. Telefônica Brasileira e

da subsidiaria de American

Llggt And power. O Banco
Nacional do Desenvolvi

mento' Economlco e n Ele

trobras. já estão proVidec
clando n fcltura dos con

tratos de compra.

BRASíLIA - Deverá ser

publicada hoje no Diário

��iC��, :ro:�:��: �d::���;
em 50% os vencimentos de
todos çs tesoureiros da

previdência sociaL O mi

nist.ro Alm'ino Atons.:>, r,ie
terminou ainda a devolu
ção da diferença salarial
recebida 'desde 1961 pelos

"
tesoureiros.

BRASíLIA _ Amanhã as

17 horas voltará a se reu

nir a comissão especial que
e�tuda a mensagem pre,:;i
denclal propondo aumento
do funcionalismo clvll e

militar da União.

RIO - O jogador Ivan
foi sepultado na manhã d�
hoje no cemitério de
Inhauma, O Botafogo de

Funtebcl e Regatas, cus

teou todas as despesas leto
enterro .e decretou luto ofi
cial.

llssumiu O novo Dire'lor do O.CJ.

_____ ---l:.....-.- _

Pros�egue a reunião da C. C. I.
CID.-\DE DO MÉXICO, 24

(OE) - A Câmara de Co
mércio Internacional, um

fator extra crieial na pOli
tica dos govêrnos. trata ho

je de superar uma div.er

gencla a respeito da con

veniencia de incentivar a

formação de mercados C1)

muns, França e t\ustrálla

.expre3saram pontos de vi:;
ta cont.rários sobre o al,:,

sonto ante ,os 1.500 diri

!rentes de emprêsas de tacto
o mundo Que assistem ao

190 Ccngresso da Câmara,
O referido conclave tem

por loca! a capital mexlca-

Ruth Kimmel Antunes da

pruz, Cheffa Postal: Amf
rico João Teixeira, Cl'iefLl

TeLegrafica: Olavo Sch
midt Neto. Chefia Econô
mica: Dair Mário Lag.:J.
Chefia de Linhas Edilol1

Pereira. dos Santos e F"

Secção Edésla Ko.erich Tan
credo,

Embaixador

Visita Ranier!

Celso Ramos, A execução 900 ('�iam_'tt':;. Provrsõrta

dos trnbalh ..

s roi conr.adu mente, ao Indo da nova

à Secretn.fa de vtacão e construção, vem runcío
Obras Púb)icas, através O'J nand, uma escounne de

DOP. emergúncra. atendendo à

populacâo tnrencn escolar,
001l! }j) nmplcs salas UI! que aguarda o breve Iun-

::�õc&��t:.t!Cl�:� ������r!0 :::�
pela n-odcrna Orif'ntp.çê!.v maís-contertavetmente sei-a

pedagógica. tem capacidá- estudos pr!márlos, opor-tu
de para acoíhêr em seus nidade Que o oovêrno do
bancos esc- lares, em dots Sr. Ce�z" R:tmos aumenta.
turnos diários, cêrca de a cada dia.

-Grupo Escolar da Prainha
900 crianças frequentarão o Novo Estabelecimento

Vista ·puuorâmicr( rio Grupo EScplltT du Prainha, já esn ja,c de COllclusiíu

Jango ve Santiago do Alio
SANTIAGO DO CHILE Presidente da Corpj)raç:3.o

24 (OEI _ O pl'esiden�� de Monldia. A finalidade:
do võo. fri par:. que o pl'l'�
sidente brasileiro pudes.'e
observar os resultados do

plano hubitacional que.:>

govêrno do Chlle vem pon
do em execução, acertada

mente,

Luta pelo desarmamento prosseque
MOSCOU, 24 (OE) - matas serão recebidos e�,l

separado pelo premieI' so�

viêtic,·, pura trntnr em

minrinin d.n man�ira ce

tornar passivei um prOCfl�

So nas resoluções da con

ferência de Genebra sobre.
o desarmamento.

Bélgica 5, x Brasil 1, ontem

Em Brúxelas-
em Bruxelas.

rJl-ftli---õõ--Uiôjuir-[oDvlõlüf-iiraõ--ffrmà]õj--l
, MONTEVIDÉU, 24 (OE) ao Uruguai Outro esquema" _ _ , .. " """_''''''_'''''''''''_''_''_\.''''_ ,. .. ,. ..

; :a����'��� ::��:!::�;� g;�if1:f�::��E;�[t:;: Iraque· 13 MI·II·tares Condenados a Morte... de pnmerra magnttude ne.>- eietrtca de Salto Grande'
• se P'''. tanto pela serem- com partfctpação pnnc>pal. •
II dade Que lhe confere o pro- da ArgentI�a e Ur,u�ual, na III BAGDAD,24 (OE) _ 13 Por outro lado, 18 membros estes. são acusados de te-

II
grama Que acaba de ser qual tambee?, esta mter�s- ... mílltares ilaqulanos roeam das forcas aéreas Iraquía- rem manifestado fidelida-
aprovado, com?, pela trans- sado ,J B�aslL �gUal�e��e.. condenados a morte hoje. nas e IIi da Policia Militar

'cedênc:a politica que::.:e s: trata�a d� m.tenslflca- acusados de terem parti- c-mparecerâo ante outro çl.e ao Gal. Kassen no dia 8

• ��t�a��o. t�daC�lef:s :fe;�� ��� ��j:n�:����:lOt�;m��, eipad-, na repressão da re-- tribunal de execução nu de fevereiro último; prt-

, vêrno brasileiro, permanc- desequilíbrio acentuado em' beltâo de Mossú em lD5f!, dia 29 do mês em curso, meiro dia da revolução.

• cerá 24 horas no Uruguai. prejuizo do Uruguai. Os. _

O chanceler Hermes Lima presidentes, por outra par-,
i !"a�I"�'�O' :,o�:�� �:,!:� ;";Ula::.O':'::O '::':�:"��·CI·dftde Cea"ense Am'eaçadarão dois convênios. Uni um moderno automóvel de. �1' .,-
• :�;�;I DP:aOV�����le�;�im ln� �:��::ç��.����i1e�l�es�d:���. 'A

.

I
: outro para se concretizar do o-neetno de Govêrno da'

d D I t
.-

� �:�:!:: ;:;��::�� i�:i; :�'U:�;o;,;::�tt b;;:i�:�'�: e e s r U I ç a o
.,.--.-,.--....-'.....

SANTANA DO ACARAÚ

Guatemala-_ .
Estado de ���j1�i::i�:�;!���,���

dias contados devido a en

chente do rio êcaraú. A

fúria das águas está levan-

. S·ltl·O 10·1 prcrrcsado
�:'â'::'d���;l<�:dt�,:,.p;:�:
sando enormes prejuízos. A

malar enchente desde 192-1.
está lJhnndo ",i1hare� de

pessoas res.dentes no mu-

nicípio. Cdanças E' adultos
estão no desabrigo, e Prusueguern com tntensr
reme rendo tedo os tares. A dade as obras do Grupr,

.

euuacüc fOI ctassrrtcada .nscoter que o oovêmo do
pelas aatondedes como- d" Estado vem erigindo nn

As 17 horas de anter-n- do Departamento dos C,_,!'- cargo, sr. Israel Gomus calamjdade pública. Pramha. Em fa1'e final de
'tJl, .Qapltal, ri" ga- retos f' Tel�graf: s tornou Caldeira. ncabantento. p de-se uqut-

!J�net� do díretçr J'{'�-1Qn.;l UlhSC q. novo titular dO Ao �tQ. Ccmpareceram dr- r� I .....
.

Iatar o -acore.ado r111n.o dos

�l'sa.;, �o-.it!w:l..es- c .er,e..· ·''TJUI:t'UI t -l.GPS .. :tfí:tlbii��, '�.�IJbltl�tU'ftl�C;td� numero de runcto- VIET ANE «a-o. 24 ao peri6ct(' (te �LldtH�a.
nanes, havendo as funções (OE) _ O Patet Láos TC- menta. tníctado em maio

�.���r t��ns�:r�:C��i:e:�. g�= �:��: daa p�������o p;�:�= ��_::a :e��:dO;l1��O,��ss�:��
.::ar Zomer,

nacioo'!l de Contl'õ!e. 113 inabaiavel vigor, o anda-
o novo diretor. em apla\l- provincla de Jaros, por ser menta contínuo' da obra

dido discurso, traçou SU'l. contrário ars acõrdos 1e O Grupo E,colar da Prai- -----------------_
orientação administrativa, Geneb!'a. Todavia, aceit'JlI nha é um dos muit�s esta-
'ApóS ("s cumprimentos, co-

que a comissão realizasse belecimentos no gênero Que
.no p:-jmeiro ato. empossou visitas periódicas: segun- vêm ,;:endo financiados pe.
"IS fUi"lcionârios designado:> do anunciou hO,le em Viet lo Plano de Ml'tas, fazendo
para as chefias: Ane .:> min!stl"O interino de parte do grande plan" d2
Secretáric: Florduard.) informaçÕes. escolarização lo Govêmo

Sena, Chefe do Pessoal'

Ainda o desaparecimento do

Submarino Atômico
WASHINGTON, 24 (OEl

- O Comando Naval ne>:
te-americano fará desccr
nos próximos dias uma cá
mara fotográfica por cima

da-\, protuberâncias, locali
zadas por um sonar. Acre-

dita-se. Que uma dessas
pretullerânc!as' sej� dos
restos do TRESCHER, sub

marino atômIco desapare
cido em cll'cunstàncias mis
teriosas com 129 hpmens a

bordo.

BRASíLIA, 24 sOE) _

Durou apenas 15 minutos a

audlê�cia concedida hoje
pelo presidente Ranleri
MazziIU ao embaixador
Lincoln Gordon dos EE.UU.
Acc.ssores do presidente em

e�rciclo Informaram Que
se tratou apenfls de
visita de cortesia·.

Domingo
Eleições na

Italia
ROMA. 24 (OE)

campanha politica de estEo
norte americano, que in
clue a utilização de cami

nhões com alto ,falantes.
letreiros luminc-sos: heli

cóptercs e a presença de
moças bonitas para con

quistar votos, entrou hoj�
.em sua etapa final. Mab
de 34 milhões de italianos,
estão habilitadcs para V,)

tal'
.

domingo e segunda,,;
feira próximos para ,a re

novação do-Parlamento.

João Ooulnrt sobrevoóu ho

je as 14 horas, hora chile
na de helicóptero os bair

res da capital chilena. Es

teve ncol'(lpanhado pelos
ministros de Obras Públi

cas, de Justiça e do Vice-

Para uma entrevista com I}

primeiro ministro Nikita
Kruschev, chegaram h"ic
ao Kremlin os embaixado
res Foy Koller dos EE.UU.

e Sir Hartey Trellen da

Grã-Bretanha, esses diplo-

'A equipe selecionlldq d�

um ° resul111do que K '.o:lOs

�urpreendcu e que deixa Jl'.11

o noSSo fUlplool perante o jl1Un

do, I)odillgo a sc{eçilo "�a_

narinho "!"r,í �ua terCeira p.d_

blçãe nO Velho:'lusdo, da,1do

nOn1bute :. equl"e lI;1 FU;lÇ",
em Paris,

O vereador Jose Sandrl

Câmara em Indaial Congratula-se
Com Governador

trato que estipula a cons

trução da estrada Blunw

nau-Ascurra, ,que muito be
neficiará .o desenvol"imen
to econômico daquela rica

região do Vale do Itajah

- Uma

Brllsil, (lUa nem Sombra é da

quels egqulldra harmonio;a

valente 'IUe ])or duas .·i':�es

levantou o cetrO mundial de

tutehol, �Jnheceu nOl'a d ...�r.)_

ta, lIutn f('ila por j!'Ol"�d",
fl�tc no serlllch da Bélgl�a

Hom3nagem aos mestres
Catarinenses

Professor Henrique Fontes agradece
Trarucl�evemos nu imc- idea.i,%as e heróicos mes

grfi J. mcnsagem telegrâ!i- tl'cS e m,estras de prlmcl
cu que a Govcr!1ndul' Cels:) ras letras. Respeitosos cum

Ralllo� recebeu d Prof. pri>"entos - Henrique da
Henrlquc ctn S.llva FÓ9-te,\ Silva Fontes".
em que o prccJ.U"I.l Mc,:;!,]'C

agmdet;e a justa (',alocação -M-'-------de seu Ilustre e honrado ais

'Equipamento
Pro(·edent.e da ttália, a

Empl'tJsn Fôrça e Luz de
"Apresso-me em levar u Santa Calal'ina acaba de

Vossa Exceklldll, Per êste receber pell} I1nvlo "Hanse"
melo, e o fard cm breve o m�tet"illl de equipamento

dü U�ina Pnlmelras, cor

rspoud!!ndo no quarto em

u,lrquc. Do aparelhamento
n ,'('uicl· const.llll regula
dores alltomáticos. esta to:',
quadros de sinalização e

seme!hantes, púlpito de co

mandl), pára-rairs. relês
de sLlalização, cabos, de
cobre, etc., todos acompa
nhadoEi de seus respectivos
pertences. O fat" foi co

municado ao G.:>vemad0:
Celso Rames pelo Dlre�o:'
Gerente da EFLSC, Engo
Udo D�eke.

n· me nu 1ll011nmento Que
o Govêrno do Est.ndo erigi
rá em houll'nngem aOs

lllestles catu.rinenscs:

pe,,;:;oalllll'ulc ,meu mnis
comovido agradecilllento oe

la glória Que nle COll[t'I:IU
antepondo meu lIome no

monumento consagmdo ao

u1agistérlo caturinense, nu

qual mll1tel durante meio
século. nêle admitido ofi�
cia!m,>aLe pelo benezpérito
pai de Vossa Excelênciá,
Quando concretizou sólid:1
organização escelar primâ
ria e normal. Enternece-
me p�rticuiarmente ter P')l'
COnsÓCIOS no monument:l

('s modestos, desamb1ciosos,

Estudantes em Conselho Estadual
agradecem ao Governador

Por ocasião da realizaçã,� cretaria de Educação
do 80 Conselho Estadm:.1 Cultu!'a e o ginásio daque
dos Estudantes de Grau la eid9.de: a segunda. prrl�
Médio, foram vdadas e posta pela bancada de La-
aprov:1dns unf nimemente {!'l1na e rcf('l"(�ada. pelas
{'m plenário duas mens::t- bancadas de Tubarão �

gens de agradecimento ao

Governador Celso Ramt's.
A primelrn: proposta peh
bancada dI'" Orleães, agra
dece e aplaude o Governa

dor pela aprovação do con

venio firmado entre a s.<"!�

;:��;��edatFc��s;: ������l�j
til de Santa Catarina "por
tudo quando tem feito o

atual gnvêrno. no setr.,r
educacional",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Colabora40rn
Prot aarrerrce t-IHlv . - ur, owatco .n.·J!irlgue�
Cllhntl Cid õônzaga _. Dr. Alctdes AiJrf'il

_ I'rl,\. Othon d'Eça _ Major udcrcr.se .ru

'J'·rH!.) _. Dr. Mil�on Leite da Costa. - Dr. Bu-
1)('11:1 Costa - Walter Lange - Zury xiacaa

dlJ t.aaarc Bartolomeu - nmur carveu»
Pnll Pnuln s'ernando (,r :\r(il,jo teeo -

ILtlloIIL'lIl Sr')nliclt- A. Seixas �(>lto - Flàvín
AIII�II,J Ih- !\Ill(,l"im _, C. Juuumrla. Sd,tor de
)0:', �,.'." �""i('r11� A"palelo S Ti1i"Q'J
_ oüherto Nanas e Maur), Borges

Repr�eTltafZtes
!'tjJIt::!entu��oes A. S. Lara Ltda

/-(1' '.,11; ttuu sennuor pamas 40 5" andar

��! ii:! ;,:,·:!4

!�;'I" I·:�.,,;: Rua VH()m; tl:'i7 _ ,'[ n r �':!

PÕ!tlJ Alp�rf' _ PROPAL - Rua dos :\nci.I:l(i,,�
'v"", ."nn.C"J I...
"';.tl-nLt"' I' "'''Tt'sp[ll\(lrnlt'� em t;IJ,)� u� "lU

nk-nuos de Santa Catarina
... , I' '1',;0,,11,1: 1;1'IIII;t:O f1� h:ord,' c' n.

laflfJü t'Jll \'1j:!;éJr ,

�; ., �:\I! lU '\!\·V."L - Cr$!:. ,1(ll).OO

\·io"I.f:t :n·I'I�".' CI'$ 10.Ou
A 1.\!'I',·fi{l 11fil> se r('.'pfl)i..,<nllilha oeto» �

,,' ,j,,,,., IlS�I'II"
<=tt>.=:as:_IÇI!I>=

le ,mo. estu,.,' ,JOt»dn de· ,\l'_

1,ul'''·l�. , . .., e(liçi,�� U·l' "-.'.

meS ,. ��:lric,,,n�!1IC i"t(lI'�H �

h'S, le,'lIlldo. ,,�8i."', lIle " I�,-'

tOI' �Sl" m{'I'e,!dúTia eMl"':':l

()lh' " II livru

furuiu 1"",:,,,10�:
.I" senhor "citor"

l'olllll"Cc de .JunO Ill"I._

CII<:"lItOIl 'I:' IIOI'''� \,,,\,,i�;

\'a' C "O 1'1'<.IllC" de lpé.
li\'t"S ,,,,,11'''1'' �"r"<:t..,.;,, .'�s

<la T""Jld 'lc j,,.,,�ilch·n. 11,\

níllllc"". rnITe.nut�, ,jl'�t'
,",0.-; "s �q,:\lh"C� tCalJa!:"

A 1"'7, � U 1'1'01>1",,,," nl�'Ul;,1

\'nul(> F .. \i\'l'� l'intO; '·.,,·i

cill intc"llllCiOlll1), de "I �il<

A. Phili;(ret; A ('I'IUcn ,0<

'-IIl'1lI0. u úllim" di" �C, "

'11,,,e ('01'1'�" 1"""

'lurcw1,·,,'" ii 1",.1,1.

"i" (" .. "o • �II,-h' ".

d""çll"a ,1.- 1� !'iI'CUllllldn »c I�+) "

s'UlI'"lie<> cueul. sr. e s,·n. üu

..i" fu,·I,. cm dOs lIIilion"r'.;h

mõ.j" elet)·t,nic" I""'" c,,,,,;,I,'_
tllr e,:"II''''''<'''lo j,j eXi�le:,!,·.
° quo per",!til',i \I", C""l"'·�"

C"m 'lu',!.; "h8"lu!" "egu,·", .. _

<;"" sõbro"",s i"forma�,,�6 f,'"
necrdus ,,�l,,� (·OlltTib\lint"".

o 1i11<1" i<l" d" .",i,·, <,"m

cu I'T0l'rj",,'j"I'h( <I"

"vu» xtcu". ,10llllll).(o nltlvio

,,11110<,'"'''' li" pl.,cinn ,lo ,,,,

!4""I,,�\) n".e�l �;I,,,·ja. p", .�,,;,

loanh;'I' tio. sr. Dtrveu EI.'"t·:,I'

ti" l'a"MUI.

]"II�" c''''',!::. 'C1l1 hl'nC"clo
1,,,,,0. rol IIlIln ,·,l1lf,,�çÚ,"
(",,,,,,,1;1 \1�"lI. I'. Q IIllIplq ·:c',

".. ,,� "",pl"H c hO:l;;',3

�:"õ!L� d" �Ol1r"I't,,"e] "H"1o-1

�--.------------

1:,!>"lrO ""rtill_< ,[",,,,,'.

Uni" ';":".'( lintl,,� d,'1 ":'11"" "II'
. "ircUh'r:, Jlllo Judc" d" (;,,1_

dt'n I:"ill <lo C":':J<'nl,ulln p,,_

laCe, nu f<'.<ln !w",fil·ellle "r'_

)"o"lclQ 11'.1,) C'",i"" 1;""-1'
. �iqll"iru .JII"iO,'.

10.é- Fcrll""d��. ",,>, _

dcrnd"" ,,,,,ior ",,,iiI',,, no 11' ..
est,i

.

CO'" a, tc;�flon5"hill.h(>e
d" "('ja n>,r" O bnile ,10 ]'.,1,.

ft;:II1IIIr"l'l; n" pníX·I'l'

L"" �IIIII\l,,"(I desfile ,Ie Mod,.�

I'rol""doO <1" aOniAja s(.�: ,I

>;,.I,,"'li"o Rei�. .\I",..cl,. P.ci.'

�Ii:;<� It�:::j (;',��';'::'" \';1�:':��-
�1"rl�lI� l."hlls e 011,,, \I" ..

<.leram Dl\t" .. II" nu I''';� , ..•. j.,.

(',)tlll",r"c ..U O nuuidc �oci,,1 ,

l<,,,,,,,t<, �" ci,J"de d<' Ih;.,i.

<le.,1,\,,",111110_5" Sr. o sr".•�,.<".

1:"11105 �,. C lira Cui,1<� 'Ii- FI.().RIAXO: BIOG ll.l: FI....

(r"'ra r,'mC"8a de puni;
dje,: .S\I - (':,iX" 1'051
'1"1 n"ri,,"ól,oll,,'- ."1�

C""'ri,,,,)

I'; I ...... [")"1'11108 c"

,J<-li"lnnlL". <'''',\ 1;"'1<[1) ''''0;''

III n" ln". " IJ"jl� 'lo pr"x'"".
oIin I;" P:ol"c1o

�,,',r,. o al,o I'ntl'0l'Í1I1"
C�lIIa ..• rll. )!""i" T�I'''?1L (,!:,,_

Ikl'l!,(l dc' noucos ,I;,J

dh·\lkar",,·o� " 'w"a.' .I" 1'.,_

h"l"'ll� -'ll'e I·,'pr,.,;enllll'lí S,,,,

1>1 ('"I,,,;i,,,, "O h"il" ,lo (')",_
�"ball" r-o-ee. d,,, :!_7 <1e JIII,,).

Affo"�o S"hlllidl, "r.c �";I.

0''';' ll,,'no�. 't. I' Sr". 0";-

,·,,)Ilo ('e�:lTib"r e,·" dt,
O'"l:1r :-;111"", l' Prcfci�" p

D1I<lI"lIo (',11\8ian'. Dr. ,\: .. 1<>

tl.�,��r,� :�,:'I:�':�:O:<lC d�;���:, I,'

rú O COntrCle de (,,"n n "1<'>'

"imehtnçi,O de "h"'lues "" 'JI.·)�
JI""cn,_ a�si",. J'o,.Sij,\II,I,,<I�

.��_�::'''�;':::�f�,:J�ucCO�:i''C�l:::
jlT>l?O de etuvo anOs I"'!" a

validndc ,k 'luais<ju<'r
si>bre tl�cl"rações rr<:Stad.I� .

P"T I�so, suzerl ram OS <I)ls

rellrll8ent"ntcs ra�<,,,d,írios "

cOnveni"nCi" de serem ,,� ,I�_

claruções <1c rendimentos, ).,"11
Como n5 dcc];,r1lçõcs ri" h,...�.

prcenChidilS Com 10d" dl'lclI_

eCl:orcUL,p",." e"itnTrt-:>

de .J,,�é ,1" - Alel",,,r; '_\1..

rius i',j�:111l ii" d� J"'ú,, (·<1i. Ii

�. llOm [·""lI1l1rro. c-" doiJ ,,,,ti,

ilnport"",·s rOIl1,mc,," de '.1,,

chudo de AP,;I.'I.

ÓC· ",;el"dl fl\ldt,:"l; l'j'" ,

le'_'oria I'Ilr,)1 CII'JUI,rido.
:_l""'ia 1';;111r,. Pc,...i,." de Q
Ti,s; "l�", tle '"Hleüirio •. 1

c;nell!:l. t�Hlr<), Ij,·]'o�, <:IC.

\ .noj)'�l' II�J'h�T\ \
F-"!il".j.oI1 L >".,� ,I, PrOl" ," l

d;n �3 do " "(,,,,,,. '�'" II

}·,�n('i«·" '1,,�IIJ> -,'lelr, (JI,_

,h), 1"·y,Il". "'Ui'" T,·lr.d", -

<l,.i ,-_, .. " "",."0,. "I"i.:�.
São f,)I,O!I oi .. c'\�',I, \,�I"'.'

t1"f )fnr�l" 'I:WHU \'i<':I:'" T .. ,

tilh.l,1" ,d:!, �o", 'O c"lJju�10 do flll,.,�"ro

�lt\"e�:r >;iI"'{

- De "'H�rl" <lc �"Iu,,,

)liT'IlId;" �,,\ ('lIi�,'iO d'l fli ,:_.,_

AIII1!.'i'·1I � �' �u"pTeSa S

Associação de Proteçãn à
Maternidade e Infân.cia de Fpolis

CONVOCAÇÃO
Pelo presente documento ficam cenvoceoo, todos CS

sõct-s da k<sociação de Proteção à Maternidade e à In
ràncta de Florianópolis para uma reunião de assemblét
Geral Ordlnárfa. conforme artig-o 11 e seus parágra loa
do respectivo Estatuto, no próximo dia 27. sábado. as JS

horas, na sede do Centro Espírita .llmor e Humildade do

Apostole à nua Marechal ouunerme' n. 28.
Florianópolis, 20 de abril de 1963

1""l1jll"�-1I10('''� ,l.,.",

�I"rc,,<lo p""" (} dia :!.�

JlT,;�t"](l 111('.< no� ""Iões <.!,

Cluhe ]\o�� ,le A)!"sto 1W�"

�:�" �:''':�(::j"d:: d!!,:e:���::r ':
I!""te do Umsil. Du?!! ",.1'

Cu"ha e ,ra. C I' .. !uJlo \\':_

1"1"1111,,:, �r,,,. '1''''';11 (·n".,."f,i,
" j""�11I "r. llclri� Peixoto I�'_

lho. H. 1';<1\1 Cnn?i,,�i, -;," '.

O!lelle t'otn" muito I,elll .,·ú",_

1'""h",I". li bOnit" � el<',',,,·!!

lk"lr;x oi" jlUr COII�t';lne I""

° .. 1'. ]1o!,er!O de' '1oU." .'-',m_

"c8

1)E(·I. \R.\<;AO:
OOC'iTE1"1I0

,.
1:01'1, '111111,,10 .Jo�6 f'tod,,] .h"
""'I"r" "Jlr'�('lItaO'" !lO ])!!h"_

h"II·�. �:IIIT(' "" lindaS (> <�I"\_ ,0 _"",hUI' �viJ,l""i )101"11)'"
disse <1ue n dcCI"r,,�,-1O ,lcJ�_
1''; ccnte r t"do� os dad�� �õ_
bre bens ;l\lóvcis, de,·;d.;uN",
te

. dIScd",jllado�, uUlom6'-'1
Estêr de Mélo Lentez, Preaidenta

!,., I

;;,;':��:'.!'
�';
.f-�, • ..�

�
I�[)UST��:�....�J":":.��:.A����GI�AS.-êsres PRODUTOS SÃ-O ENCONfUDOS NO COMhclO lOCAL"
I &P R E S e N T'A N T E - AC ConU_ttciD! • 'opre,.,.,laIDU.

I ,""iloo • Cabra"so. !.tola. - .Ih,a ,-iGlola,.,ha Marinha. �'"
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�
o ESTADO'- o MAIS ANTIGO DIARIO DE S.C� Terceira póçrno

"UM ENCONTRO NA BAVIERA" - Noile Folclórica tenlro européia, reunindo Alemanha. Auslria, Holanda. Polônia e lirol com danças e Irajes lípicos. Pro

,moção - Carlos Salum Muller - Causa - Campanha do Uniforme da Casa do Pequeno Jornaleiro. - Dala 30 de abril ás 23 horas no Clube Dôze de Avôslo

Ainda a Instalação da II.. Semana �'
Catarinense de Estudos Penais'

Ao agradecer ,Q homenal!:"m saber muito, lhe confere, a') tem pesada armadura.

que o Centro de Ea�udoB f'n': inicio desta memorável H.a Tl)antina ê .a couraça dos bon�

nnia da Faculdade de Dtreno Semana Catarinense de Est-J_ pelejadore'B, nlentados pela

lhe prestava o 'proíe1!60r J.,- dOa Penais, i honroso títlllo 'COnflança na vit6rfa.
Só Rocha Forrelrn Bastoa j'.rél_ do s6cio_benemérito d'aque;>t A Faculdade como esta 11'n

feriu a sogUinte ornç,io: Instituição. , fia o verdll<le,rO paLriótl�mO
"O reconhecimento da me- sei, assim, O motivo de!'le UI11I1 tarcÍll flue muito encbre-

cidade, é sempre 11m cO'1�"'lo elevardes agora a essa .1,),\'<,:_ ce e dignifiCa, 8e bom flue Sl'-

àqucles que, amadurecidos. na dade, homenagem ·qlle tanto bremcdo árdua e comptee'a,

lll� peln vida, procllram, ;.·,li mate conforta e comova l'')�_ Daí o ac�rto da veeee '\I'C;_

deBvêlo II dentro de sllas pca- que partida de alunos dil�t"1 siio, patriótica e oport'I"I,
aes intelectllaía, abrir aos ju-. jovens 'com qUem partilbam II Crl.anda êste núcleo de cul-

vens cla�ejras na estrada qt:, eatudantes e prOfessor, \I'n tUra � promivendo jorn>\dM
devem percorrer, educandJ ""8 mesmo planO dI!' dúvidas, a'l- de EstUdo, comO cits, onde 8'"

bonesta e conscientemente. seios e esperanças COl11un,,, riio oUvidos, denlro em Lrl"'l

Grandc mercê a flue D�l.Is Já se afirmoU, e com ra1.,io O renomado criminalista r,,·

boje me concede! qUe "grande é a respon;vL"j_ JOrge Marlani, aboJ:dando t�-

'Um pUgilo de moços, int1<_ lidade dos cultores do u,rei_ ma palpitante e aempre "tu,,1

grantes do "Centro de li:a1u_ to, em qUadra tão calamjto- "Crime e Pstcenâllse", II o.n

dos Penais, o honroSo titulo as. Mas, tOmando-a nas 0'1_ eequêncta êsse magist.Tndo ·q .... f

le; gruta ao velho prof��.,or bras, que bem podem sllp'lrtã_ dignifica a justlçs brasil" rn

qUe hâ quase trila décadas Vp.'·1 III, êh!8, com denodo enfr""- que é o Deaembargaclor� Ma -

trÍlslmitlndo O pOuco que ur.� tarão as hastes, que é prect- lílio Medelrcs, os talento;.·s

be aos que, aqui, prOCUnl11 SO combater. Se etae OS;l'll- Dr) S!lvio Plrujã MartIns e

Professor Geraldo Gumn S�I_

nossa penúltima crônica publicamcs duas cartas encere

ç�as por duas representantes do sexo feminino. agora,
veto outra ás nossas mãos tambem de uma senhoríta.
que trazendo o nome da mísstvíste, usa ainda o pseudoni
mo de "Pandora".

Vê-se que a mulher também está interessada em

colaborar. Muit.o bem e Isso nos dá Imenso prazer. uta

Pandora, cuja carta escrita á mão nos çbr,gou passa-h
á máquina.

Senhor Jorn. Osvaldo Melp. Coluna Nossa Capital
Jornal " O ESTADO".

Também desejo ajudar a campanha em favor de

nossa bela capital. manifestação minha opinião .a

respeito. Começo pela ernmaçãc de Que nossa s'rorranó

polis inegavelmente tem pmgred.rín oastan.e nestes úl

trmcs anos. O tcuvaver empenho do Governo do Estado)

através do Plameg. que me parece ser "0 braço dlrcito
do 'ObV'erno19"'1[pt'lThenta "Um -vorume d� trabalho dl�no de

louvores. Sr. Melo. Sua crônica de ontem (Domingo na

Ilha) fel multo apreciada e ouvi de amigas, aqui na aI'!

parttcão onde trabalha, justos comentários. Então, sr.

Melo. dlzlamos da necessidade do auxílio diréto.e cora

joso que deve partir da Inlclatlva- particular para üxur

esses recantos da "Ilha Magica" como bem disse o sr. e

torna-los assim ma1s procurados, mais visitados: o con

forto. Já não digo hotéis (que é nome muito pomposo.

Uns bares com frios, agua mineral, algumas bebídás ge
ladas, tanto bastaria. Cdmo o sr. sabe e já o disse, o Bal

neário de canesvretra praticamente não existe. E' um

velho prédio .em r,uí.i;ats. NiJlguém sabe' até! quem é o dono

<ju donos .. 'l'ruQll.Q8:, mapé)ramento apodrecendo, uma

lastima. Então. sr- '�elo, queria fazer um apelo acs nos

sos capitalistas que dessem um jeitinho, ma.ndando re

construir aquele- balnearlo. Já terlamos alguma coisa

para o conforto exigido nas nossas praias.
Será que a minha colaboração tem sentido? Não ;;8-

rá chover no molhado? _ '"Pandora.".
.

REI-MARCAS E PATENTES
Ageate Olicial da Propriedade Induslrial

.

&egutro de m!UclU', pafmtEill de 'nvenção, nomes co.

..,.ctab, titulo. Qe utabelecfmento, tnsignias, frases d.

propaganda e marcIU de exportação.

Rua Tenenle SilveIra, 29 - l° andar -
SALA 8 _IALT\lS DA CASA NAIR - fLDRIANO'.

fazer s8 fõrças "I 50mbr, 1,.,

t"u �l\tusiasmo, altel\tac-,'�e

l,ara crer, espera r e amar, co

mo tu três, COmo tu espen's "

como tu amas!

E u moeidnde qUe faz? one

fllÕ< o "rupo estudantil tnte

grante do Centra de ESi,UI:!OS

Penais qUe tem à frente ê�SB

ineensâvel e dinâmiCO oI.lol()

nio Fernando dO Amaral e

Silva?

Ouve a suouea e repete -.)

gesto de RebeCa; abre cls_e"._

ras e anima os tfmtdoa: eu

cOraja os desanimados e l1la�

segreda 'ioJe,necessâriO se b'

na o estudo especializado do

Direito, cce não psra, evcru'n

do sempre ..

Ainda, que Indispensâvd é

acompanhá_lo nessa evolução

para mio se distanciar e nfl

nal torna-se ignorante das "o

vus dou trinlls e teorias fl�· e

les, amboa destacudos ex_a:oJ_ 'surgem a cada passo.

nos desta FaCUldude, e, f'- Meus earos estudantes!
nalmente , o Ministro Ivo D'A_ Insbalâveís no prop6sito :Ie

quino, sem ruver alJlum ea- de'fender Uma causa JR1Hl

trêla de prln,e1rll I/.'rundeza ;,,, qllul a vossa, vereis que s�'n
cenateleçün Intelectual de embargo de possíveis rev �� -s,

Santa, Catarln,,1 não emurchecerãc os

Diletos acadêmico�: AssIm amsnhado o sôlo ua

E bem conheci dn II P't<!:>_ Pátna, COm O apr+moramco;o
gem blb]Lc" de RebecE! ,le&.(-_ da cuucse de seus fllbos, s1>-

dentaado Elie7.er UOm !l igUn mente brotará encantad,,..1

floração, nviso certo de :.o. ')'�"

dllntes reutcs ...

Eliezer sim�olisa.o velbo Ao revés convosco e8tiv� "

mUndO cansado, Com 05 !I"S estarei sempre, atento iloi

ferldol; e cUS>lnlluest"dos pe. v,o"sos �eclaluOs, pronto .t e-

las pedras do canlinbo, �� lucidnr, quando pcsatvel, ..

desenganOs, IiS lutas .. VI! � dúvidas que asaaltam o espf- •

banhado JIl suor, coberto de rito da juventude estuiEo�".

pô, desabusado e incrê h:lo Eu VOS agradeço, de co�,,�ão

fresell '!u(! lhe oferece

lhando-Ihe OB lábios

flUidos.

Já s" escreveu "ue,

ca vive alnea hoje. E a ilro�

gem dn mocid>lde, ii suo �e

Il,elbanç>l. bela C· pura: bela

de senti111ento�, de surtas. Je

I�eals; pUra de intençõos, de

armns dc combate I' nu I''', �::>

i-retudo. rorq\1e' ulndn !lã" '1

eresterum IIS IHlÍxõca.

desLllldido de correr ac en_

<=al�o de 1111ral;:ens !"lu�6l ..

E o vejho nlundo "à "o.:�-:1

do mananclnl, encontra a m<.>_

cidade. A mocidllda é vldn. �

prOnle�sa, é esperança e �o

mo outeõru �:]L'�l;er. Curvar:,Il'_

se dlunte de Rebccu, o v!lh c

pede: "Per,,-,ite q\\c eU b,""

da fre.sCura e e$pontaae,dude
dos teUs ideule; deixa_m� n\-

AS palavras do vosso 1,,1.• •·

Ilrete, Inteligênci>l privHe.:i='- ,
�ll e clllta, sempre a serv', O

<lua boas causas, o acadêm'cC �
Edison Nelsun Ubaldo, 111\.J-°

1l\e comoversm e confort,\,·.l\".

Demon9tram das, bondos,,__,

por sem dúvíde
,

de lIue "u o

velho meat re, nãO me en�o ,t.O

tllvorciado dev6s.

estll bomen:.gem, e o díplou:l

qlleull!'conferistes.eu o "I."r

darei em escrín!c segurO ,'0_

mo jôla p,eciosa, lapida I'elas
vossas mii�s, ourives. que '>OI�

meus diletüs amigos, do Cen.

tro de Estudos pe"ais da F:t_

culdade le Dlre·íto de Santa

Catarina, as.im do aprin>uia
mente da culturll jUridicI rie

noor;sa terra ..

ENTERRADO ONTEM IVAM
Foi encontrudo, ontem C"-1 punhumcntO.

IIdian�ado eBtndo de descoml'O:

si�ão, ó Cerpo do craflue (la

pe·lota Ivan, do Botafogo, qllp.

pereceu afogado nn· Barra <la

Tljuc". domingO iHtimo, ijuan_

do se banh�va.em cOmpllnh'u
de duas jovens que tamb:,n

foram "rrnStadaB pela cor"�n

teza, perdendo a vlda.·,O Bepul

tanlento do corpo de Ivandea

se- ontem, cOm grande aCum-

CMA
VENDE-SE uma 11 rUa Her_

mes Blumenau, 61 - ESfl. eOm

Av. Mauro Ramos, com 11 pe

ças. óthno ponto para neg'Í�;o
OU residênclll. Próximo ao ce'"

troo Tratar Com O prop�ietá.l()

, --

...e as horas se contam em prazer
o. dois... uma. esponuânea alegria em cada gesto. ·em

aada palaVra ... o prazer em COD'lUnl dQ. lnesm.o c1gp,'l'l'o:
de tUU'lOS seletos. euavee, cuidadosamente OO�btnedce,

Notícias,. de I I ,J U ( A S
c

,

(do Correspondente Manucl

dos Anjos)

na p�blico, e flUe de no,·illac."

eKis�e nos1 mOdcios BANGU e

II renda ila noitada serâ c1n'\
bene'fício dos fi')Unos da rere.

I�acionnl, "iío,ojl<mírios quu >',b

seu, n"lÍs modesto cargo, de_

XQm tUdo c veem dar con\ 1l\,,�

presen�-n�, IBuior bI'11hunti8, .. O

à� f��ti,·ld,�des.

çOll, "otllllia� !9tensli-< utfviol,�- .

de no que se r�fel'e ii co�f."

(iio de vigas, COn�ret;o�, c�,.

10:,)1 oalr" oportUnidade r!l'e··

moa Umn completu expll,ú,_
�;ro aôbn o� serd\·oiJ.

DES.'ILE rlBAXGU
riila E�cola.

TeremOS mais IIU'" vez

Tijuc,,�, o t"�o upreciado
FILE: BANGU, com lecld"g

daS .. fBmudns FJ\bricas SAN ..

DevemOs em pnrle ust .. !l\"11

",,!'»da 110 8cshQr Z .. ry

que nUnca POU,'hJU

esforçOS em pról dos s�us C"n

jo'ES'I',\ DO 1)1\'INO 1';$_

Os fcstejo� dêote ano, esf.�_

1',-'0 a cl!�go da famllia dO �,,_

nhor JMé Nicolllu dos '\I>'''g.

Palestrando Com lllemLr,)s
do Citada família, fO>1IOS ir.

forntados Que se ri't o II p resen �C_

dos grand..s novidades �m jo_

.Il:OS de artifícios, dilas b�nj,,�

de Masirag, nlém de ou�-'�s

slltpre"ts.

GU. terrâneos. HITO SANTÇI
PrOjlHl!un(\O os sells tec:>:I"s

u BANGU, l'om seua de"!;!"5

se'mpre beneficia Umn J:I!Il.

tuiç"io.

Sllblrão>Í passarela pllo.1 1'_

xibir os elegantes llIod�l"s

BANGU,. as nOSsas mais .:rn_

ciosas est\1dantes, que t;Jdt>

fnrãOparareaiçarabele!a:l.a

queles-r.;c:rilos.

Umn nns maiores. festas r�_

ligiosa ds Plir6quia de 'l'lju�
cns, é �e", dúvidll a dO DI_

VINO ESPLRITO R,o\NTO.
E: t"nn feah tradici.u:<l,

que raz COnltreltnr todos t>"

nnoa, O� tijuqUenses que n:

sldem em uUtl'll� 10elllidiHh'�.
DUl'unte nquelo dias de fest:

"idades, encontram_�e o� �Inj

golS flue re.siden, fora dn sU.\

cidnde, l11as quc niio perl,''''
o lunor 1t tcrrn. S'w [llhos i

Iu"I,·('S qll� OI'UI""" nhos ��:._

g()� 1\0 cl',,,iri lIIlministr"tivo

D�,tn ·eotuna, CUl're'nOs ,,_

IerLnr deSde já �bS n08sOH c" '�
terrãneos qlle residnm foru ,,�

Tijuc;,s. Jl>�ra qUe �ompd: ,_

ç;lm:lQsfe"tejo.citoclos.
A n!'l'l'eadaCHo da festn, �,._

.,." 1"" ben I'ficlo du co n s t r·.�';'-�o
,b n"<"a )1nltl1", "uc' se 1\.lr,11

em hsc ht'nl lL<llnntadn.

Destll feita. caberá aa ",a

n�S da Escl,ls Técnica de CO,

CORREÇÃO DO LEITO

T

CINEMAS
Totó' - Anna Mug�uni

llANDIJ)O APAIXONADO

_ CenBura; até 14 anOS

CiDelln
,
As3cShor".

HOrt Frunk

Michael Velon

SATAN E A MULHER NUA

- Censura: .. té 14 an""

Chie HOlY
Jean Gllbtn - Renee Faure

FILHO UE !:iM'GliE: ALHEIO

RIO TI.IlTAS

· Cartases do Dia
-BAIBBOS·-

Te,,'e inicic em r.osM :id,'rlp

05 serviçOS de Correç"o d.� leI

to do Rio Tijucns. Em vi"illl

q\1e fizemOs nO locnl ond,'

tào sendo exeCUlndo" os

às7 y.. e9 'h borus
""--....._ _...._ ...

Kim Novuk

@ t[(,
8USCHU! & LEPPEI! SIA. :

Jame� Gurner

UMA VEZ l'OR SEMANA

_ CinemüScol'e - MetroColor -

_ Censura: "tê 14 anos-
lavrador

CiDe iJlPEllii

às 8 horas

Howürd Kee1

Susan Kohner
mulas especiais poro dilercntflS culWros, <.lo!

acõrdo com o natureza do� solos, Divcr,$&;
tipos de adubos poro bnlato. c,.lnO, mondi.

oco, fumo. :OIlho, arroz. I('!ijão, trigo, pomo·
res, Jurdins. etc.

John SIl.lo:on

O I'ESCADOR DA GALILE'IA

_ Pan»Vi�ion - Tecnicolor
_ Censura: nté 14 nn08

CINE RA)I:
BsShoras

Don _ McGowftn - Molly MeG,.,wa'l

v:o.! CONTO DE FADAS
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Misslt em A�ão de �r��5
A diretoria da Associação católica catertneose ce

Protecão a Jovem �onvida a todos os seus assoctnc-s nen
reitores e colaboratír-ree para a aacta Missa em Ação de

oracn, que [ara celebrar. comemorando o aniversário .te
suu fundação. no-próximo dia 26 rsexta-ron-m. ÀS 19 h ��

tas, na Catem-a! Metropolitana.

II�otilr, eluDe dobtrailo�,a Taça.
POrlE OE ttEGANCIA FPOL1S BLUMENAU
I

\

FALfflMMO
r; Rio de Janeiro, onde restrü-i. faleceu. ontem, a

F'xnm s-e. D. Teolinda Coulinho de Mello, viúva do ncs ,

�" �:1l1fI::JSC' conterrâneo Dr, o-noto 'F'clTelra de Mello c
,'rn:�r·r.l dos n-xsos estimados conterrâneos Dr. D011::'!-0
Ferrcirn de Mello Junior e Manuel FCITe!ra de Mello,

A' .fnmi!iu enlutado os uoss- 5 P<'.!'nll1CS.

A 'HORA PRES8ITfRlAHA
01.;('a todos os domingos pela Z-Y-T 25 R{IClio An:".

G"'.rlb:>.:di de Pltn-ínnópnlts ..

A HORA PRESBITERIANA.. Agradecemos a 5'-':\

stnt-nta.mu-

wças
TERRENOS A \ilHOAil1 lflnn(':l� ]()l ais ('11 ')!I-

,R ouh as r-Idndos �el v_ a
A des (1�ada e [cmcea cem

tora da guatu.:.bara EmWnll!1
Borba -"A Rainha da M(I

rinua", one no düt 14 rle

lIVIÍO'llrõximo ?:fLi aconte
cer com um "ShO/o" na Rú

dia Guaruiá, qu.ando será

comemo:radc o 20° Aniversá
rio de Flmdnçiio, daquel(t
tmportan:e Ollissôra cer«-

Rua Tuqüentes 53 - l-iürlonóPJli�
veND.,E·Se

vertes 'ores próximos <la Giupc, Irineu Bcmhou
sen - Estreito.

I -- rote 28x22 - Jard,m AtlântiCO _ Bar
relia". (Bem pl'f)l<, me Q Estrodo Federal).

I iOfe l2x30 K' zona balnear;:) ce .Cemburi!)
prOXIIT'o CJ seoe do 'otc Clube,

I ,- lote lOx30 ria zuna bofneór.ic oe Combc
nu próx:mo a' sede morí�ima do lote Clube.

I 'ote 15:<30 no V!lú 1)'Jf1\f)e1u - I_u rul;.. .....
I lote com a A'reo de 700 mts2 Junto '-lo H,-,�

pltol Prot estcrue F'f'1 elumeMu
.

1 .ote 14x30 junto Ó j:undJção Tupy, Jom v ·1I1<

tore 22x31 �rn P,lnrlmho Cuntrba

-cs de rundnnr-ns

N1.o e uocessérto o en

':-fJ.Ç mun.o dos móveis.
In íormarv r-s fi '"\1:1 r'r.-n-

l'I,�I'O T'I'''n';r.n nO:H_
1.'\0<;

-,--

fLAMULAS
r'"!11(""(""i,-,no-s(' euolooer qU;Jntidade, 11(1 nu-lho.

flllS1i," ,', , "'I'fI,,! orE'ço
r,j loll,in _ !'.O andor cote 701 Fone �4')4

oi PCurso Preooralório (&lltif)el1�e
CURSOS ESPECIAIS
l'flRA PROFESSORES

I'lE DATILOGRA'FIA
PIJLAS PARA CONCURSOS

/I PTIG0 91 (GINA'SIO EM UM ANOl
rRr GI'\hSIAL ADMISSÃO DURANTE o N�O
/),A III OGRAl=lA

�c. Aio.sio
""lCHKIüülloll COMfRA-SE

Uma '::050 próx'mo ao centro de Foo'Is, ate
2500.000'00.

um" casa atê Cr S 1.000.000,00, próxima 00

(""entro de Fpolis

LL1.!\iCA LJEi� II\I.!)
I ,ltün:e!lll) das areccões

d,l uoc.i .en, adultos

cr: m".,� petc- ;11l�lOd(J� eh
e ctruru.co. C"nlec<\,.()

ec p. ot ese-, pa�.::ials c to-

Pr<; ....a�1_ nos moi" -noovrnc., f.. recessos
,1,·.rllrr,�

- f;iriq'idr) [1(>Ir.
1'1·'nr VICTOR FERREIRA DA SILVA
r,: ':n,;rl".c(')!1'l mÓQuin;11< riovos

1l0PA'rJOs: DIURNOS e NOTUR'NOS
ror,., '.11:' tnscrtcôo à Ruo Dr. 'Fulvio Aducci

no ?4 oi, M'lin, 748 _ I. andnr
rSTr··!:]"], I

pedo- ta:'
.\trnle dr- 2n fi 6n ret-o

d.ts (, n� 12 111"1":15 e das 1;:;

ns 1',1 horas aos sauactos Df fIáVlfal�êrtO �de ·Imorilii
.

'
)'

... , ,I,
. "',

-

AJ)-YOGA.QO .'"

peja I uruã.
f�xclu<1 nnentc com h,)

ri n:an·;t{\:\

consuttono: Edf Iicln Ju

uct« _ seta 104 - rua J�-

DR. AlVÁRO DE
.CARVALHO

Dra. IARA aortA Moem AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS1A

/',I,·n�e MOI> e Cr"" .çus
fI-, r, > 'r, r-st-oróç.cc moderno _ esoecraltzad-,
f 'I', ,'lanC'lS - A.LT.. ROTAÇAO
,A·r,l" "«(In tÓPIC:l do flúu
/l.rt-, .. f.> dn-, 10 '6", 12 e das 15 ós 18 horas

Qnn Sôo lorQ. n o 30

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
C,'1:1UI1ICf! u"s seu- cl:-

crues a u.udanc a <lo

C"!h�!t..,ri1). li jl!lrtir ,1t; 1.�

�,�'a;���;_',r�::a l� 'u:'�s�:::��;
culll à "UI Tlr ...del1t{·,d -

1,,' anda" .,,,la 2

Al, n<i ... rú l1o� 1'le�!1l"" no

l'al"lOs isl<> é <In" 10 ti.

12 e ,lois lf 11''''''" em d;U1

te, dia"ip!11C1He,

RA:OIO Pfl"UW�', \OCORRO
POllOA! Of iJR6E,n� Tf.I 3911

Dr. Walmor Zemer
Garcia

Diolomado pt'la F'!lCuld�Hte
N�ciona! de l\1"d:rhu d;1
Un ver�ldade dll Br�li

Ex llllCI'll� pOr concur ..o d')

Maternidade EsCl')la (Sei

vl,;o :1.0 Prof. Otávio R,l�

drigues Lima), Ex-lnterm

do Serviço de eh'urgia cio

Hospit:tl I.t\.P.T.C. do H!"

de Jar.eiro. Mc'dlro do H'___'

pita! de; Caridade e t:�

Mat(.:n;d�de Dr. Ca:;::s

Corrêa.
'pARTOS _ OP'.llRAÇ6E'B
DOENÇAS DE SF.NHOrU::S
- PARTOS SEM DOR p� o

J"élodo P"\CO-l:roflhti';'),
Consult.ório, Rua Jol1.o P.!\
lO n. 10 -. das 10,00 as

18,o0 horas. Atenpe C'lm

horns lHarcarlas. Tcletor."
311:'i5 - RC<;idcncla, Rua
GCIl"r::;..l Rl1rf'n,�{/urt \U1

CONTINENTE,

QUARTO
Com ou sem Pensa0

nUA CAET_'NO COSTA 155 esquina F. Neycs _ E$
tl·plto· . Casa cle·madelra (ixf\m st;nct\) b:u!heiro rle tijJ-
105 _ jrrrcno 15x40

noÁ 'CO�SELI-n::�RO MI\l?HA J)il:IS ('�S:ll' 11. 10D c

111 oUmn oportunidade,

• Esteves Júnior, 34

MUS1CALBAR
I

�l.ARA .UM B0M P......SSA TEMPO COM SUA FAM1L'::A - RFU.a.OES SOCIAIS.

I

Faculdade de Direito de
Santa CalarinanUA TOBIAS BARRETO 22 - E.-.;Lrclto - Cr'nfor

tá\'el casa de material prl"lu da pr;lÍa.
PORTARIA N° 12

O Prqft'ssor Henrique stodieek. ,Direto,'
da F;iculdade de DL-ello ria Unlversldac.i.e
de Santa Catarina, no uso de SU'AS atri
buicões e autorIzado pela Congregaç:i",

RESOLVE:
Art. l° - Realizar ° Coneurso de H',bilitação da 1!I64 �n

mente através de prova.� eSC1'ital:i. llas rondi
cões estabelecidas l1('sta Portaria.

COQUEiROS - Rua Sito C'ri)':(nrl.O :10 !;l_(ln da J'''::I'('

ja - Cíl,S:l. de 4 quartos _ :3 s:llas cuzinha - terreno
dr. li.550m2,

1
F:STHEITO - Vila Florld3 n. 1 fundo F. Nevr," ('IIIU

::I (jw,;to� sala - cozir.ha - b;lnh�ir, � ;1g,1I<l l' lut.

DAliÇANTEf\ COQUITE:IS - FESTAS DE ANIVER,S/lUOa - CRA

----i----

J. Desenhos
I • PaInéis
• Pin+uras de

propaqcmda
• FajxQt;
• Fléitm ... 1o.

RUA 14 DE JULHO 953 - E�!relt" �ai{I;1 da ]W1111'
quem segue para CoqueIros. Casa c jprrnw l'OI11 7�_:.! ll):.!

,
Art. 2" - COl1star:i o referid" C'incurso de ]Yo\'as dns

��g:ninte� disriplinao;: Portllg·llês. História 1"

Civilização. inc1t\.�il'e a do Brasil, SociOlogia, e

e�l�lr: �7.;��ê:h��g:���e:l�711�o ��ln�:�;�o.oPLir
Art. 3° - Sera e!lminatória a reprovação, com nota In

ferior .lI 4, em P�rfu�\.1ês: os candIdatos apro
vados em Portug'ul'S t>2riío eliminndos se forem

reprovados nas três outras disciplinas, com

notas superkres a :.lera e :nferlores a. quatro, 011

se reprovados com zero em lima qualquer rlis-
.

ciplina
Art, 4° .l.. Revogam-se as di.�poMções em contrârlo,

'"

Flolianópolis, 16 de abril de 1963.

RUA FRONTINO C. PIRES N. 32 (":l�:1 d,' l1l:Hkj\·.t
p/Igamf'nto parte ii. vL�ti\. ro�qo :wn,11lljn:ll'.

Tf,RRENOS
LO'n: na AI'. Rio Rrnnr'

LO'I'E-S n'l fi!''''! ... � CI)�':liú\":t I" inicio do Frei Cane-
ca - locrllização ideal. p ",�

rua fernando mochoc'.?, 6

1"...ndor' lono 24.·13

PERFEIÇÃO'RAPII>ÊZ
1..- .'---!t. ..... ..

-õ""',"",

'��1............J
h'n/. J/cnriquc Slodi,eck

Diretor

,,:-.i�;g; W.4/j1�..

.
. �

::..,-���>iJit;b�·"i�·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o (;n"rtlllld"r ('1'1"0 Hn,,"-â
nllrovou. tt'ndo '�ld" l'Uhl;,' ,_
dos ti" 1',I1':;"wde l!l <I",<:,,,'r,.tll<'
do ()iI'rifl Ofidul. do Est:".).
"on"':'nIO" "�"OIIl""8 'Iue 10,,,"_
fit"iõllll '"ui" o� B(.",uintc .•
tnhelc"i"'''nto, de e"�j,,o:

(',,!III da Crin"nçtl :\0".'" .�('

nhem ,te Fntiina c Gin,;s;l "1'1

1'141L. dI' ("rlel"",,,, ��,�ol·. :-;,.r

"",1 S,-,o .losé e GI"",'io

-,,,s';, de CO,,"lil'di:l;

C",,('ul {'''''!o� nentlu,!, (;1,,(,_
8;0 r,-,,,sul ('"r1.,,, Jlcn:1U:
(;n'l'" ]':""01". AI�{'rto To:"�'
{' (;i'lIi.<iO Silo Lui�. IndO,; ,ip

IlruS'IHf': ;:nci,',Judc CUltu'.. ,,1
r ll,·,,"fi"cnte l\""�,, S"nLo:>l'Il
\1"li"ocir:<. ,I,· N'''·tI TrC',IL:
('"I'-·):'Lo lJiOCc""no " GI'Upo'Es
c"IIIr.Si'O,JUdnsTudcll,.d,·I,n_
ecs: �:.�c"ll1 ","oreu] S,-,o J,,�{- "

t:J""êio -';"0 .)o�,;, de L""��{"I_
tlt,O; ]';"'01" "'0"111111 M"dl'c .\_

CAMARA VOTARA HO-1E
AUMENTO DOS SERVIDO

RES FED,ERAlS
TIR,\SILl.-\ 2:1 10 E)

vo",uni ri!' II"d�'i('; G"UI'" r�_

- ��,::::: ir� :��I��H;:::', ll�O:�'�R('���:\, :�
h,,' )JOlornm c E5('01n :-<0"","1.
dO m{'BmO nOllll-, dr ("4I'i.<."d:

n.r Fldel (,"�tro, o qUe le".. (;1"".10 Silo Rento. de l":,i,1
dr�uh�� dl!,lomâlicos a <:0":':- Ilento <lo �Ul; In�tituto- "1111_
rurnr- 'lue " vi�ita de Ca�,i"1 i-. tu In"." d,'. Ilru�q\,e; (;;"'-";0
1'ni"0 ::;o\iiéticn. o<:Oro"'r,; "" �"{) P""lo. de A"cUrrn; t;�C)_
JlrÓli'imn �cmann. I,. Profb"iollnl Fcmiuin- >",,,

�:�t: :��":::" C;::3nOte��:'�': ----- _

rU�so. seneo Ilcol"pnohad', <"

HUS 11�,s,cio� pelo primei..., 'ri
"islto K.U�('1l0\\'.

de nú'nl'ro de �Hdd,,\·( .. :e';l

tnls e"'·"nll·II_"1' n�'�tQ ..-" ,i'll

l,f1m de 1"''''''I'"nhol' II "O' ,�.,)

pela ("''','Hrn do projeto <II' ",�

llll'1ltodo<,e,·,·jd"re,dul·:lI.''>

A mlltéri" olen"'''' e'ntr,'" ""

nrd�," (lO di" hoA. dUllOi8 "I'

roccuer os ]'I"''''o'-'r('" da" "')_

mls"ôc� dI;' justi':1I C rl""", .. ,�

da ('i""lIra, Acreelifu-uc ,

l·';"'. 'LuC" projeto rlif'Icrhm-u

tc s<>fI-"nl Il1t"l'Uç''''"", I10i" "H

lidel'ps, b"t" d" gO""fsO em.c

da Ol\o�i�úo, j,'1 n,"lifc�t,I,"',.,

tal tan<!C·n,·l",

Dr.SANDRO
MASOIUNHM'

RAU SOLICITOU AJUD.-\
A UNIAO SOVIÉTICA

CI:<WRGIAO DENTIST_...

Ex-E�tngllirio do HOSpi.
t�1 N:1val �m Cirurgia e C!\.
rur-a de bóoa. Mod('t'nis�im\
('on��dtól'lo futurnlJu\ _

(""�"'lrn eufórfen _ Alt:, ro_
tacão.
Ru-t Rri<rndelr,.. Silva Paes
n B T""PfOnf': 3,';52

'

CHACARA DO F:RPANH.'

voscou 23 (O I·:)

lC5 "rcde'l";"d"s Informa 'ctn

hnje I'J"� " ]ln;�idcnte da"R"_
]lú].)li<-� A·I·,\].)c .UH;'I" G,-,,,.·)

Abdcl solk!tou

ro.iu<h, c té"n;�', "

l'niüO S"dMfc:l. o ]l\'dido f,i

CAST��O VISITARA .� rene por Ali :-;"hl".e. ,"�'_
UNIAú SOVIETICA NA denle do ('OIlS'%O ,EXp�· 'i,'"

PROXIMA SEl\f.ANA <1:< ]{Al" Cm "li" ]""UIl1ào ,j ..

�Iti:r""eem S HH',J,Uad
,

(CSl/(f.oo·IIO!.1'i(l[;1',�
IIIII'AI')

)10�COl' :::; .o t·;, onte", "O", O ]lrll11ei,'o )H" i�_

h'" :\il<lt" i}ru1leh"", nO.K�(,'_
lin, X"s�"r, 1)I"itel�, mll'� :t_

jUd:<. l,ri,,,.-ip·tlUlc'ltC. IltIrll ":JnI

plet.'lrusol)rasdal!'rand" te_

pr�sn de ,V'u:<.
... I .. r>tIIc.'....",..• ·,1

rio <I" ",,"IidO ('tlm\lni�t., 'H

1',,1.-,.., �o"i,'tic" Pllt\\'Il_-t, <I�:
di"" hoje IlIH;� de ,tu,," ,,:i;:'_
naS nO di·'<"II,·SQ pr,"'unpj,.·'O
pl'!o ".-Imeir .. IlIt"illt�" " Ib,,_

a ASCR

eu rhe FOAfD ... 4ftUIto � apreri'der Q andor na 'I'Iiilha
�acle ••• Os músCll!O$ não obedec'3m. 56 cotr. muito esfôrço
conseguimos mover GC perOQl. Damos CigUflS possas com oti.
mismu •• de repente, os f6rças nos f\)ltam e nós coImas. Ma�
,,!lS "vanlara.os depreçso paro andor' e tornar a cair. Às vêz.
G gente choro ..• Assim difíceis sôo quase todos os nossos exer

cIdos e ,esludo,;. Mosv:.ocrificio çompensa: eu. por exemplo, já
IMIlhorei mut:o e .stOlrl certa de melhocQr ainda ma_is. No futuro
espero ser comoo<V-oc"'ara prosseguir minha recuperQçõo e de
tontas crionças CO",O" _ para ofender a milhares de "ulras
que sofr�m o que ao cofrI _ precisamos de seu auxflio, Ajude.
"".,1 O .............. "Gel_ quase ludo para nós I

-

."

Xot"al

IX

til III��, oo C"no;nh�S: G;lIú

si" L"�U'ICn�c e Escol,., :;:on:,:l
llrito Peb:oto. de Lmrunu: C

",;,io Fre; Ro�êri". d" JO,>'.,'

h,,; �:du,'" Hl:irio >:,10 T"l'(';"L"

d, Ponte A.lw do �\lI; '--4,.'

la NOI"I)",1 Chupecô, d" "'1"

do do mC�m" ncme : Escoh\ :\

",ai ;'oIarin AUXiliado"" Gi",;

l:\lr n"rho6n, de IÚo do 1'''1:

(;lnâSLo KOI""n <'c"hora �.TiI··
dos Hon,,>n�, d{' Arurunvll";
Wnã�io snc �"mor. de snc l�,"',
to dO �nl: G''''I";O :'Illln;jI )"i,
de ('�I:'l,,�:�" ,-:,�t�B <,dllrlllH;;;_ t"JAJ( IIf�
::::'uo,:;:��:;:: "',,�:::�::,,;� ·ffLf"L(jJ e

Paltlo Fe�nando LcLgt:J cante em toda a esfera .dc c-mumccoos imediatame

crescto.ento quantitativo de te pelo pror. Lydín Martin
ensino superior e.: está o Callado que nos soüct

fato mais ou menos subor- auxüto. no sentido de or

A FACULDADE DE FILO- dlnado às prt'$-<:ões das ne- ontar os ommenaueneee.

SOFIA DE BLUMENAU ('_l), cesstdades decorrentes (!:t Ao que fomos informad

vertiginosa dilatação da rê Blumenau.se agitava entu
A referência que flzêrmos de escolar de nivel médio, síàstícamente pela posslbf

sôore a tentativa, esboçada o principal' "mercado de liq_ade de possuir uma fac

na capital )'egional da ba- trabalho" dos formandos o- dade de ensínc superior.
cia do Itajaí. no sentido da l'lglnãJ:ios de faculdades de prof. Lydio M, Callado es

críacãc. dt uma facu,ldade FJ:osolia, vil. mC5t11O impregnado d

de Filosofia chamou a' aten Se observarmos tais ra- entusiasmo que tocérta ma

cão de um aluno que D:J$ tos em nosso Estado, senti ftl,lld'UI1�nte os estudan

pediu esctarecimento sôbre remos. ratcrmente, cue unia. daque'n cidade.

nossa PC$iÇD9 a respClto.1c só faculdade de Fil.:»;of-i-I Tomamos algumas atlt

fato. -em ,eduzido esreço de .tem- des, come a de eetabete
A Indagação mgis entá- p . se-é muito pouco paro mos contactos com o dlre

tica que revelou foi retacto- atender a demanda de pro da Faculdade de Rio Cla

nada ii. questão; Somos fa� ressôres maís habilitados ar ISão Paulo), prof, João Di
"Santo ouerreírc'', cultuá- voráveis cu desfaveravels. exercíci� do magtstecto se·

SARAV.a OGUM - SARAV do na Umbanda e venerado Em resposta. cremos que, cuneano. a não ser que se

no dia de núteontem _ 23 prímeu amente, teremos que' insista na fórmula de emer

de acru pela maioria de utmanr alguns elementos géncla da ímprovísaçãe do súl os ramos de ciências q
O glorioso mártir, cogno seus praticantes como um esteusttcos. referentes ao Mcfessorado. Tal Iórmnln rcttam à nessa Faculdade

��n;�o �laCh��:ba��I:r��I�o c!eF��:���ll�i;��iS·cstandart.e �:�o�:e;;l�d��es �:0�7::�:;� ;td::;t��a�;�S�af:��::�l:'� ��:�f::3�.��Il�!��t�:Xi����
·també'u tem o seu anar l glorioso que as CRUZADAS no Brasil, .seuttca. notada- tondel; fi. demanda .dc pro- :Fa,c.ulçlade de Blumenau.

glórias do Deus Tcdo Pode empreenderam as duras li- mente entre o oecêruo de resscrado. não pode ser eu-

roso, sendo o dia 23 de cas em defesa do crtstta- 1950/6C. xêste periorío. o ccraoe corno medida per-
brf l festejado em �odos nismo. crescimento das matrículas, menente, porquanto se obser tes qJ2 milito' f) tacenüvc

tcrreircs. E ué-te dia. ao som dos segundo o Serviço de Esta- va, priucipnlmente no ,E$l,ia. para prosseguir o tutentc

São Jorge. dirige e é milh.a:-es de atabaques, a. tística d,.. Ministério da E ,do de São paulo, que a me- e. além disso. �stabeleeem

principal che�e ,da 6n. nossa tallbanda, humilde, ducacãú. foi da ordem de' .. Ihorla do ensino m> nívo c .. ntato com a Faculdade d

nha, na qual �e divide a singela homenageia o glorio 180O:�� superior pOI'tanto ao mêdio está lntimamcnt� FilosoIia da Univt"rslrade d

banda. com a denom!naç so Ogum. com seus pontos· ('rescimento referente ãs I'elacionad., com o progres- .Guanabara, no --sentido pro

�:�'��nn�� �:�;�i��.'·Ose; cantados, que se elevam ao' �������:s (�l�!etS��;:l'iOl�)�' ��:�ÔI:::r��:;�;�� e�� p��� �:al�ei:�:s ::::;;u�:n:!n�n�fdc.it�·a c�;, �:�C;azd: ���',�= ,�:��s.das demandas esph
monia.. , ;�1tof��!)�� 162"� e �s de, �i- C\�d���:n��aF����� .prv' br�:a�:i:�n�:XP�u�����::_

se�eu�e�:��a.c!n�o�:P�;��i Bei�a�;��l;'! (����! ogmn, cl��e:�oe '��r!!5:re;�n�� �:���Q n�e ms��!�!ér��üa�'�� �::n�e c�:a:,��b�:m;'�c���e
tes denominações: "Ogu São Jorgc Gucl'l'eiro, 'mm, todavía. que os ramos na já e perfei1amcnte sen- de F:losofia, iniciamos anã.

�:in;�:::ori:�; ;R�:� ;:� '�,:�,�: 7,� t�::�, : ���F;:�;:i��: ::;:��:�: ::��;I:��I��::::'I��;,P�I:"- ��:�::�;:�;�:::'";�;::�da
e Ogum f:lago, São Jorge Saruvli. São Jorge 110 23' mIa arénas 9'1 (igualmetl- Creio que estamos, ,�m Blumenau deveria se orle

. '�c�r�!:���t:'��S militares �:I�t!lI��o Jorge OuenCiro' teA���� :g�a�:) 1960 as ��n�aln��i�aL��a�x:��:��a�� :�: ��es��:���t�emcl���1' ��:
.
Jo�;e f:�:C�;v::un;a�ales _

"Pad:'Oelt·o ,do Brasil (bis' • ����I�������;e��ted�S�:lbUr��;�s :�c�;t;l�I�;�d�c��::e��ve7.�� �:' :��o am��ios D�e�,�!�t
na em companhia de a ���!Il�il�O�e��ei�:o �0I;��1l' da Filosofia, as quais ati;:� atual romo t.ambe:-n I'efiele Bases c-bl'iga o minlmo d

mãe ingressando logo a � pai, , giram f' percentual de 22%, a procura pela escolaridadp. 4 CUl'sÇls. impondo dois,

_g,u.iJ:,_.ua.s� le �

_ SIjIIt Sllho de Ulllhanda. lpgo seguido do perccntual clll funcão da maior Intcr.- de Filosofia e· (:ulro de L.

gnerre_i,ras de DioclecialO. Filh ) de Pemba. nào <:ai. referente an ensino de 01- sidade de aspirações ent:·t! tras:

D.escctldente de nobres.

1-
Ogum.. 17 Giras .. ,) rcito �25<i-). A Engenharia. as classes menos servidas e- As condições financeir

gc; nasceu, na ,Capadócia,� ... pontos e 1nais I?onto-i, absorveu 12% do ,,'atricula- ccuomlcamente servidas.
ah se fez homem até :J, são cantados no dia de ho- mentu. a Medicina 11 N,- e? Ora. se nossa popUlação
por' uma predet-erminaçlo, je, em louvor a São Jorge. Economia 9%, est1,1dantl! de nível Inédio contratação de muitos' p

���rc���a.O���� s:�e�Ji� �e�s:I���::s�l'��n�::ded�� 19� !��a�a�t�I�!��a�: ;� �':��e d�ã�!����::�, o c��� !::�t:,L';p::a ��rs(': ��:bi:
Imperador Diocleciano rEicl Florianópolis, multas delas losoria o montante de !ormaçãb especifica. torna· mente onerosos, como os d�

vera decl�rar guerra à le- saravaram sábado pp. (por 12.856 �es1.inou-se ao bacha se cada vez mais selicitado <.;lências. e. sobretudu quan

:�:�;:C::�:':�f��:::'��t� ::���:,��e�:dE;��k:� �:�����l:�n (��:;:)I,�Çãf1�:� ������:�:o !����\��:��;; F:;;�;:��!��T:'::�:�:
ns craeldades pratica 5 muitos praticantes).. mas fia (1173), letras nnglo- qt;e funcione como- prepara- selho Federal de F.<1ucaçl
contra Os povcs cristãos. o seu dia, ê 23 de 'abril. Ci- germâr.icas (1160), história dor de professores para ra· não foram siquer cORltadaS
Antes dé renunciar â c _ tarei algumas �das q�le (1 107) e Ciências Sociais mOl; como o da Física (\n.e nem podiam ser por 'Dól

reira militar, Jorge ocup _ s,em duvida alguma deixa- (938). os quais .. iuntos, pel'- Químira, ç1a. Matemática, dI' que apenas fomos indagai
l'a aE mais elevadas pos ram de saravá o gmndo fizeram 70.5%. }J:lstória Natural e Desenho dos sohre o assunto.

��:sd:, PO:rt::a:eàr�:��:�íl
dia: Centro Espírita "São fiS���:t:�éáLiC�,l'e���'����l.l :�:C��i�::ri���oe:!:�n�nácl�it�- so:�e��!:r ;;:�:� Il"::em�

vel bravura e lealdade sem �,����\m��n-;-a (::;í�'i�aos,,�;I,�' gia. e (juímíca. A iFacu�dade de Flloso!h blumeDa,uenses se havllp:(
pre demonstradas .em todo Turi" _ (Texaco): Centro _ 'E i,npcrtp.-nte con$idt;ro.l· da Uoiversíq.ade de' �anta desarticulado, tendo cessa·

('s seus átos. grangeand} Espírita "São João Batista'... tambêm que, tanto paJ;'a o Gataripa. como af�rmámOf do todo o frenesí e entusl

por isso grande simpatia _ (Te�aco _ Estreito)' IJ bacharelado quanto para o anterjormente, foi decepa· lÍSrno tão pronto termina

aC'lmimção de todos que Tenda Espirita "Pai cam-' licenciado. predominou 'es" da em sua lllultifunclonali ram as'eleiçôes.

ce�ca;���l, como def�nSI)I ���e�c��)a:u�e:t�:lO�S;'i�' ���!�ndo�:'�:;�c�v�m�� !�. :�:�r���a� ��i�e�::>::�:�; ca�::ç�� !eq�:�: �: �
da fé lO! da justiça, São Jorl "São Jorge" _ IB. de Fãti-' 66% e 60%. E, os homens qual está incQrporada. encias, seremos, idealmen

;� lei �o merecer d ma - D. Malvina) - Cen- fi :�r:�d�/��:�'c�:s�aram pOl

seHbáa::�� �����;!�:oVê: ;�::=��. :n�:a:e�:u1d
��:d� e�d:�s:=� peJ �0'0:;li;�t�_";:;::�I;: ::r�: fi Embem os dados sejan cursos de cioocias pura .. de de Filosofia já -existe.

ral\te ,Diocleciano, ao� Bia); Tenda Espirita "Xan- • um tanto envelhecid"'�, a! mas as diflculê.::.des e p,c- Mas. se n,:,ssas diflculd

�:����s S��a�::�;:O à:o;:�l" �:S)�a���:ochê�sPí��qU�� ti ����ê��ia;e;i���iC::::lde���' ���l��S��� o�e�::s o�!: �:�d!�ei���:e:á�:!�d:'
os fracos e os humildes. JQ: Umbanda "Pai JOaquim' do ni'iq sofreram, pelo me· tas não fazem conjectura:· cessita â participação

��sc:::���s:e��Qd��rn�r- �!���' _�a�����OC�� _ �;���n::ta- nlteruçõe� ��l:'�:!V��S :ae�li:;:� ::s;�� ���::::�e�a��P�C�f::s=e
so encarcerado, passando tro Espirita "São. Judas Ta.. _ Depreendendo-se, é pt'l'- losofla. discipiil)uS Que a nossa F

po� duriss.imas provas. deu" - Blum,enau); Centro _ ��=nd�C�::l:�e� e�� el:����d�aS��g:t�ld:��ê�: � ��;�������e���e s��í:nca
um e,��:;l��O e�p:do:l'��l �= �P!�t�j����b;�I�d! �=;:: _ Filosofia é �eno mar- losofia de Blnmenan. fomm centro pe,l'feitamenle vláv
santo máJ:tir sacrificado ep ta de U.mbanda "Caboclo _ (continua)

halocnusto da causa da crls Réu" - (Laguna); e Teu..... ...� .. ....
.

•

tandade. da Espirita de Umbanda
. �

Sua in1ágem aeha-se d- "Fê, Amor e Caridade _

p"",ntada em todos Is (Vila No,"' - Imbituba, E Assoc'lIl'io (11m... (alarilensetempies Por um cavaleup teremos, quiçás, a sua inau ....!II.I.....
montado em boDito cavab guraçao neste dia, o Centro de Pr.....,.;A a Jo,emaJazão, que tem sobre tunt. Espirita que em construção ....."...,
das patas \Un dragão, o acelerada, se prepara para Terá. início. no QJ:éaimo dia 6 de maio um curso CE

�1�:J:!�iJ!!:JlAluaI representa o e.spiri- presta:- qo povo de Tuba- preparação para o easame.nto, promovido pela. Asscciação il]
to mau do págan,ismo, v8l)- rão, mais um rosário de ca Católica Catarineuse de ptok;t:iiO à Jo\1em.
cido pelo Santo Guerreiro, l'!.dades, a exemplo das de- As aulas começarão às 19,30 hOlaS. na sede da mes-

que sa,l,vou de suas garras ma1& tendas e'I} nosso Esta- ma Obra, à rua Jose Jaques, n. 12.
\Una prIDce.sa, a qual ê sim- do barriga-verde e -tambêm As matriculas poderão ser feitas DO mesmo local. dià ..

boUza.da pela espósa do pr,ó .s.eD;l dú..vlda algu�a, sob !lo ríamente, das 15 às 18 horas, inclusive ao!> sâbadQ& e do.

prio Diocleciano. orientação do Exmo. Sr. Dr. mingos,
�ava-� ela .Alexan- Vitor Alberton, sara.vá o

,Qr� e reco.nhecera com bo- grand� dia 23 de abrll,'Por Estão convidadas, pois, tódas o,> jovens que alimen- _,_

�e ter sido Jorge tanto· umbandJstas catat"i- tam o nobre ideal de futuras espôsa" e mães a frequenta--
UlO pre4estiDado pelo Deus' J;lense5 e1evaJ o vosso pen_ rem o referido Curso. �I
.� para. ClUIQ)rir .aquc:- sruneoto a Deus e agrade-
la �ão na terra, cOIilv:er- ÇCl' a grande t-

taz;ldQ�se por .isso ao Cr1s� dad41, 'pelo seuP�rl:�O �'��
t'anlamO; do qual o S""" hoje," Umbanda U'l1v",,,! APtOS E TERRBt6S CAMBURIU
Cavz.lelro já era um Cruza- eOli1C'UOl'�. SaQl,Yá OifU� vend�e apo.rt�s rr�os no 4lis conforl:.i.-
do mi-emerato. _ .. Sa:·;l.va n de i\b('i!,!rSi:l� ve-l alnetí.l'io de Santa Catarina _ CAI'-'1BORIU.
Assim t.emos na figul':t Umb.lnda Univ",:'-

varonil. de São JOI'ge, o Bill' II

de ��dol"r,
,

SARAVA SAO JORGE!

23 DE ABRIL!!!

O;; interessados PÇKicr� pJ'OCUr:l.' o Sr. José Maria O.

S:.tntos, no Oscar PalQce Uotel.

�

1IIí.i'•.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDATOR

PE:lRO PAULO MACHADO47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE!./;' GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVAPROL DE SANTA CATARINA NO

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SETOR DO� ESPORTES

HOJE O 1�
-

CHOQUE NOTURNO DO ilNO
Resolvido o problema do fornecimento de energia elétrica para o estádl "Adolfo Konder", graças a interferência do deputado- Henrique Arruda Ramos
junto à direção da ELFFA, o florianopolitano já pode voltar a assistir jôgo noturnos naquela praça futebolísticas, a começar de hoje, quando os conjuntos
do Avaí e Paula Ramos estarão se defrontando ambtosamenle, ,num jôg11

ue a todos deverá agradar, conhecida que é a rivalidade 'existente entre os dois

.grandes clubes catarinenses',Portanto: está n�ite �cestádio "Adolfo Kon �",.mataremos �audades dosjogos à luz dós refletores, assistindo a um autêntico
� '. lasslco. . ...... ,

.
----------------------------------------------

Atlético e São Paulo o duelo mais importan·
te tia 7· rodada

'-------

O Tiradenle derrotou a Seleção
de Rio do Sul

I UFEZINHO. NÃOI
CAH ZITOITUUCAS (Do eorreSpondel'te Confirmando O dito popul.. r

Mano,el dos Anjos) - Come_ de quem foi rei será Semp,e

,O::jb:�,rag:l:�o�:id�tâd��10u���acôrdo, e Tenda eupen � �r",
200.000,00,

SUll:PR2SA:· BATIDO

O LIDER

A equipe do Amll1:ot' '1\18

vinha ]lderll�do o Torno MI

Ccnt, na sétIma pagina

morando O SeU 16° aniver��r o

te fUndação, o TIRADENTE'H

E. C. reaUzou domlngo!lJlI
grundtceo festival.

COnÜaVOlll do programa, IH·�m

de outras aueceea, três í.iee

res8ante$ partidas deíUteb"I.
A'sim ti qUe, às 10 horas teve

início a primeiru partida e,

tre VETERANOS e SOLTEI_

ROS.

magestade", os veteranos, .no�-

trllndo qUe niio esqueC�"..tn PALMEIRAS VENCEU

de como se maneja a pe�a, CLÁSSICO

;:i':.::1:an�el:ãC:�::�:iV:oSCO�:�� • A representação do E�vurte

gem de quatro tentos a }lér�. ClUbe Palme1rus conseguiU uc-

i\. tarde, com IníCIO às.i� forrur-6e com jUfOS de !"U�

As -equipes do Paula Ramos e Guarani,
derrotadas em seus Ílltimos compromissos,
estarão lutando pela reabilitação na tardo
do próximo sábado, quando será iniciada a

7a. rodada do turno do Regional de Futebol.
Um jôgo sem grande importância, mas que
poderá agradar em cheio os que comparece
rem ao estádio da rua Bocaiuva-

Domingo será, completada a rodada,
jogando Atlético e. São 'Paulo, que dividem
a terceira colocação, com dois pontos perdi
dos, sendo que o time sampaulino, que é
considerado o "fantasma" do Campeonato,
estará lutando para manter a invencibilida
de conseguida atravé", de dois empates fren
te a Paula Ramos e Figueirense e uma vitó
ria alcançada sábado último diante do Pos
taI Telegráfico. E' pois o encontro a atração
da rodada, esperando-se um duelo dos mais
equilibrados e empolgantes.

Como eslá consliluída a nova

direloria da A. S. DER
últimos insucessos QUllndO nu

solte de sábado, coneeeuiu

dobrur de forma SI!ll�lIcj('!lal

UO SIlU tradicional adversártc o

Olimpio&- por 4 X 1.

Das mula ccncnrrréna, 113

eleições pura II novu·(liretorm
da A�sociaçito Despcrttve DEI!,
formada por funcionários ':0

Departumento de Estradu <Je-

Outrahoras. jogaram os ASPIRAi';_
TES X OLARrA, dll vlzinhll l0 Secrct.ário: PUnia Hahn

'Içi_2" Secretário;cidatie de C .. nelinha.
xeiraContinua 110 sétima pago
l° TesOUreiro: MarClo uu

rrlo e Silva (reeleito)
2° 'resonrotro: Artur Lima
Orudor: Alfredo Mlroski

Rodagem.

Escolhida Winnipeg para sede do
Panamericano de 1961

,
As eleiçiies que se pr acea

Safa'm em l"itmo normal, for�rlI
das mais ccneerrtdua poiS <ii�_

pubram três chupas. Vot�"a'li
o C. N. Marcílio Dias e a propalaca
pariida com o (. A. Carlos Renalx

.

dl!�S<:d"eV�:� o��Z�;, d:oul�;'�= ��s,,:it�rO u�'a�ll:,�r�: �1�:
menuU "preocupam_se :lkuns A. Carlos Rens.x, de Irus'I'I,,".

esportistas com Um apêlo ;,�,�f.' em beneficie d. COnstfçi.o d&

�:�lr:08:: ::��:::ir�" �\;�;��� �i:::�e�: ;:I:be��r::·,:.Jl�a::=
Clube de Hajai, di1lS utríiG no til qUe poderi!> Mef

dilul.lda(lU"! nvontuou " l'()saibiIlJa<ic. Continua na sétima pag

Diretor :Del'to.
pedro Batista

Diretor de P"atrimõnio: Ni

cécic Foquetti
Di�Or SOc�I, Waldir Li·

82associados.
s , PAULO. 24 (V . .() -

Em reunião Ievacn a -r�it"

nesta capital, pelu Orgalli!ll_

ção eoe Jogos Pan_Amerj'·a_

nos, rtccu decidido, que <I"

próximoS Jogos, a terem lu

gar em 1!l6q, terão Idgar n,.

cidade canadense de Winnll'C2:.
CUfAcnS, (\apitaI da Venhu",,,,
"Santiab.o, capital do Chl'J.
tumbém desejavam a organi�.. _

çqo dOS JogOs" naquela opor_

wnrdeee, mas a decisão foi

favorável a cidade dó Caul-.l4.

A chapa vencedora eae.rva

encabllcllda por Ktlllsln8 LI.
vramento que assIm é �l��to

pela terceira vez con8ljCU�\Vll.
Eís ecme está constituid,1 a

chapa vencesJ0ra que tomnri

posse no próximo anbado, J'r(_
6idel�te, Kr"ssine Llvrulllcnt�
(reeleito).

Diretor <lo Depto. PUbllc'''a_
de Maury Borges (�ecle,to)
CONSELHO FISCAL:

Fernando Mally
Waldemiro DIas

Manoel TnvureB JUnior

Agenor Díus

Rómulo Freitas.

---------------------
I

Lourival Lorenzi relornará ao

fulebol brasileiro [i.mil._
o apitador Gerson Oemal(.l, retto, resUltado tle UI/.' «me,;->lllÓS um longo perlodo inu� tro casual com o ",éd Al'l'):l,

tt"o retornou nu tarde d\l d<l POstal.

sábudo IIOS gramadOS paru dl-
- IR JJLiíIU

rlglr o encontro entre sae X X

+Puulo e Posta! Telegráfl:o. O
.

veterano árbitro teve uma a- Para o prÓXImO c ,pr<>ml�-

50 que o São Paula IIjstenvHâ
pelo certame na ddale, ccrr.rn
o Atlêtrcc Cotafisens� o mé

dio �niel Será prob�,a IH...ra

O

trelfiad: N:SOll J"

Vice Presidente:

a��__��_���a �__�
_

Nu'meros do Camp t E'd>o (P"t.1l An e O,valdo (Atletko)
.

eona O
,

2 tentos .', qllqeça (Po.!l�1), NOCOJlha, (Figueirense),

Regional de Fulebol �;�:1= ::::�, (A�tlool, ,I!"...j,� !�..,) e Valtmho

Após efetuarem os Clubes cada um três partidas, o
1 tento - Mércio (PaulaRamos) Alair (Atlético)

Campeonato Citadino de Profissionais apresenta os Vadinho e Oscar (Aval. Carlos, Alberto e Góia (São Pau
guintes números: lo), N1lton, Zorlberto, Ronaldo. Sérgio e Wilson (Figuei

rense). Héllo Pinto, Vânia e Pepino (Guarani), e Brenda
(Posta!).

tUKUés, temporada de 6�/ij3,
rdOrnurá 110 futeuol brasll.·!".).

Rio, 24 (V.A.) - Ucni'·o

LourivlIl Lerenai, segundo d,,"

pachos vindos de Portugal téo

logo termine O campeonato Ih)·'"-

dil"lge a equipe uoLcrenal

Leixões.

o Sporling jogará no Rio e S. Paulo
r deR�:s:L (����) �� .::c:::�: �'rl:�:"FI8ueml;eeI:::·ta�/ °c:�Ub:

â América de Sul, jogando du Palale-iras no Paco.embU.

3 de julho no Marucanit, �On-

JOGOS REALIZADOS

ARQUEIROS VAZADOS10 TURNO
tuação apenas regular, pois

erroU em h.nees comuns e 11_

pitando em demasia. Alem do

rnut.$, andou deixando OS jog,'

dores reclamarem de- suas <.Ie·

12 vezes - Géte (Guarani).
8 v.eze:;·- Jaime (Tamandaréj e Wilson (Postat) ,

5 vezes - Márcio (atlético,) Tatú (São Paulo) e
Acácio (Avai).

3 vezes - Djalma (Figueirense e Carlinhos (Paula
Ramos).

Postal 3 x Guarani 1

Figueirense 4 x São Paulo 4
Aval 4 x Atlético 2
Paula Ramos 2 x Tamandaré O
Figueirense 2 x Tamandaré O
Aval 4 x Postal 2
São Paulo O x Paula Ramos O
Atle"'tico 5 x Guarani 1
Aval 3 x Paula Ramos 1
Atlético 4 x Tamandaré O
São Paulo 3 x Postal 1

Figueirense 4 x Guarani 1

JaponêS e Australiano balem
J Recordes cteões,

1 \tez - Jocely e Valmor (Figueirense)o auatrslia<lo Murray uosc,
niio pode eer hcmólcgade PIJT- O médio Aniel, que deixo:.!

"ue foi realizada em pi5cina o grama10 pOI contuso, sOfreu

coberta. sete p<lntos no supercílio di_

--------------------�

o certame da elded] pr<>d�e

guiránatardedesáb\do .. om

O encontro qUe reuni", II' �s

qUudras do Paula Raflo"k c ,10

Cuarany. \

Tóquio, 24 (UPI) - A equi_

pe japoneSa de revezumen�o

integrada por Tajsuo Takunolu

'rsuyoshl Yamanaka, Yul;lo
Dkabe e MukOto Fujul quebrou
o recorde mundial dos 4x210

metros, estilo livre com o te'!!!

po de 8'!P" e 8/10 durant� a

COmpetição Japão vs. AuSt,.ár.
O recorde mundial ante.:;"r

pertencia !LOS Estados Uni10s

HarrillSon, Blick, Troy e Flltl·gl')
coo. 8'10 e 2/10, nas J,.:os
Olimpicos de ROma.

ARQUEIRO INVICTO

;;
Pa.mplona (Paula RamOS).

,
PENALIDADES MáXIMAS

-

CONTINUAM TREINANDO COM AFIN
CO OS MARlINEUNOS

x

j
O Certullle da 'cidade p��s,._ •

!U���o��rotll��: �e;��;t��1l ..:�: •
::a��:Iad:y.paUls R.Jnos • \'
DomingO u tarde eSlfiriio �';,

COnfronto os dois terc�ros c(._

locadas: Sito Paulo � Cluo3
Atlético Catarlnense.

A CLASSIFICAÇAO
-....... 1 - Jõgo Atlético x Avai - Telê converteu em. gol.
Com Cs resultados acima, temos a seguinte colocação: 1 - Jõgo Aval x Postal - Rogério converteu em gol.

5 co�trl:,g�r ;nto:algaC;:�s3 eVi!�����l p�er����. as!�:�:r :,j diÇO�.
- Jõgo São Paulo x Faula Ramos - Carlos desper

tentos. 1 - Jõgo Guarani x Atlético � Vánio conver!;eu em

S. l'AULO, 24 (V.h_) - nlÍo acontece com os carlue,IS,
Usando o barco "RiO de J,,- que 'tiveram seu ,lqll1ltro <'m"

neLro", gentilmente Cedido p<_ desfeito por indisciplina. Os

10 Tielê OS rapazes que con'-

'

guan&.barinos sOmente pa:ti- 20 lugar - Figueirense. cdu 2 vitõrias, 1 empate, 5 gol.
pontos ganhos. 1 ponto perdido 10 tentos a favor e 5 con- 1 - Jõgo Paula Ramos x Avai Valtinho conver!;eu
tra. Saldo: 5 tentos. em gol.

30 lugar - Atlético com 2 vitórias, 1 derrota, 4 p,0n- 1 - Jôgo São Paulo X Postal - Carlos converteu em
tos ganhos. 2 pontos perdidos, 11 tentos a favor e 5 con- gol.
tra Saldo: 6 tentos.

cipariio da prOva de ....quutro
con\� 8e for organizada outra

gUarnição parll competir.

põem o "oit<l martlnelino vÍlo

se preparllndo com afincO �., .•

ra partlCipaf dos IV JogllS
Panllmericnnos em 'sra mo'Ial'

dnde de remo, cuja prOVa, a

Vincip,,1 do programa! esUá
nrnrCllda psr.. O próximo do_

O uustrallano Robe<"t ""i'.

dle reulizou a melhor mBJ:i.·a

Jnundl.al nos 200 metroS, es\'._

tHo lifre, corn o tempo de 2' e

2/10, durante u competiçãO J,

pio is
•.Austl"álin, em 'fó'IJ o.

.

" IVerificaram-se as seguintes:
Bi, do AtlétIco, no Jõgo com b Avai; Pereréca e Ba

gé, no jôgo entre Avaí e Postal; Latão e Ejabará, doman
daré e Telê do Atlético, no Jogo entre os dois clubes.

FLAMENGO E. (.
Editai Ealiio do I,rôprio Clube.

De acõrdo <lOIll os dis'.)l�jtl

-vera gstatutários d(o Flanl"f\Ç"o
�RDEM DO DIA
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Asselldlléta 40 lunicíDHls elIDI uma sj
� 1,.

de 10 de mala d(!stlnandn, federais ullpluntadas em sr Cillso Ivan Costa, fel. tes dos quadros eupenoros
cara tonto a Hora do Ex Santa catarma çbSCIVand'l senta que o Oevêrno CI'I da secretnrtà da. Agrtcultu

O e Mia I' ciente pai \ que os par- que da ürma Tony MUi- 50 Ramos, através de tets e la

tamentares se mcutrestero rfnk' Veiga o umcn trtu:o decretos c-nrenu ao agro- Confessou, tambem, o

sobre o Día Universal etc pago no Estado estava no nomo qnuruco, veterlnér!o oadOl sua satlsfaçao em

'rrcbarno Museu de Laguna. e que ,\ oe tõca a sorte de técnico lei 110 Díárío onerei de 18

-mesrua+cónscgutea tnctust- ligado à agro-pecuária. do corrente a criação da

REFORMULAÇAO DO R'E- ve Indlcacão de engenher- uma série de' vantagens Comissão Estadual d egn-

G1MENTO INTERNO rC$ para cargos de chefia justas:' 40�� sôore os vec- Sll10 prfrnártc nas gmpre-
no DNER. ctmentoa, nos o que emprc- sas e a ereç.o de tlm monu-

gnm temPo integral, arl:- menta ao desembargador
DEP. WALMOR DE OLr- clonai de '3�% aos técnicos Henrique da' Silva Fontes,
VEIRA "CRIOU" iSCOLA C'Om' eepecíattzaeâo, 15'7'i oc notável educador cntart-

srauücecêc de chefia. nense, afirmando que. com

Referindo-se à extinção Discct-reu sôbre a impor- êsse ato, o Governo e o

dn eseota clandestina de '

tàncta da distribuição de pov(' catartnense homenn-

'pnquai nssú, "criada" pelo '10 br!sas em cursos supe- geavam. na veneranda fl-

deputado Walmor de Oli- rtores no pais e significa- gura do ilustre barrígn-
veíra. disse o rnpresentan- cão de tal medida na e.:;- verde, todos os professores
te do PSD de Tubarão que pectahzacão dos Integran- de Santa Catarina.

o více-Hder do PSD fia

Assembléia deputado xet-
son Pedrtní, na sessão de
23 do corrente requereu

exoeciçâo de telegrama às
autoridades competentes.
encarecendo a ueccssrdu.tc
da continuidade do runcto
na.nento da Coletoria r'e-
cera! -de angnrú. referindo-
se, na tribuna. a eéne da

prnblernas e prejuía-s que
implica o problema para o

erârio público e para o

ccmêrcto c indústria d.1

;:?:x��t�'·e�!lnl��n��:�Ci�:��
rios aprovados em concur

so para preencherem 1'1'

gares em sta. Catarina.
abordando fi difícil sltu;,

cão de 40 mumcípt-e oestt-

nos, que se prevalecem de

uma só coletoria. sedia-ta

em onapeco. havendo o

casa de monieío Cerqur-l-.
ra, vísínho à fronteira ar-

gcntina. e que dista 200

qut.ómctros daquela coma

ntdadc servida pela recebe

daria íederat. Os parla
mentares Zenir Oestri l!

Antonio Pichetti do PTB P.

,PRP da eegtão oeste. rati
r'caram o pensamento �u
parlamentar pessedista

SOLENOADES DE l.0 DE
"1AIO NA CASA

Ainda o meSI1l3 parla-
mentar requereu sendo

aprovado por .unarrimidarle,
que a Casa dedique home

nagem condigna na da""

o nresidente Ivo euvetra
souctt-u o comparecimen
to dos lideres de bancadas
para uma reuntâo. afim de
tratarem da reformulaeào
do Regtmanto Interno oc
case. dance-me mct-r ne .

xíbilldade e apertetcoa
mente. atendendo às atuo ts

iniun�õ(!s da mecânica das
reuniões Ieeíslatívas.

W. SALLF.S: UNICO TiTU
LO PAGO DA FtRM.1\. ESTA

NO MUSEU ...

o deputado watdemar
sanes referiu-se novámen
te ao estado dns rodovias

.\I,IRlno:.; .\lt'I.HEI{

:\as declnr,,�,;e, de mn;,oIO filln"C;anH!s\O às CUda, d"
e ",,,IM"'. "W",do r,·il:<� Cu!'SOS dn "Ili"o.
Várnt.l"lnlll.!e, e'", virt"nc a"

"a,,,,,u,,nto com �\'l",raç:,o d� n""I).·\S E III::::\_S

,,1�"J'H'� empr,;Sas rcallz,,··_

sem "ero:bdeiras o;.eraçõ.,cl ,I

A Jlcleh"cia flL"ion,,1
TmpõS1,0 de I{�n<la ct),,:t:"".
POde c�i<rir ,eie qUal(luer 11m

"�tH� d"!,!.,,rnçõc�. Futu,." rr_

fOrm:! da I\').(islaçào de\·�,·.i 'n
clu!r "rti..:o cxl,,;l\do quc' t.>_
,1(,3 faç,,'" d"cl"rn�"o de I",,,.
nO f""'o. "'''''mO a" ,·llls.<"s (l-.

t��t"""'T" 1�"nta�..Qe l?l'Ho._
�'" I "rllfCsH']'{'�, ('.Iicritore� {'

�,rviil, ,\O n"'Smo t�mJlO :,�"" j",·""li'tall.
cons"Ud"r ,Htl10�itiw.s �,p ".

s:� �O�re O n��Unto. ')'on':'"
d1sllosiç,;o Constante dn
de Reme"<1I de I.u<·ro� e ., '.'._

!!�n{'1:j dn decl"ra�"O de b{',,<.
i"cluidn �" !'e' "e .\Un,e":n

dos !":t'rddóres /'úhlico�. i�to
(! 'lue rCll\rdon U'" l"'U�O :I

elnhOT:lçüO di·,t" re;.:'''I"",:'''ln.

nu ';I'o"a ,II' "","lI)l'nto" 'N

<ld'lUiridos d .. l"'IlI ... • 1'1"'.)

Cen(l", re5peCli""n"'nll·. n

da ("(ll)j!\!.(<::.

)r"rtinc�

\
iIII'LT\ p"; 1I0llA

l' '" das a"pectOH :fol'u I i',.,·1 .�

foi o r<:h'lh'o i, n·"t". I':�,>i:_
C''''mll OI; re:"· ...�'·"tn"te� d,
fisco 'lue li" 'H)\'a� diHtJ08:.,-".�
",,,is rlunro,"" ti,'crnm

!'Õ 'IUfI" ",;tá il-rl;r-,do � f,_

tn" (o '!Ue ler". I"",hê,ú. +

"1"'a�C"l"r decl"'·<l�ão dt, "".".

Deposite no

e pague com Chequp
------

I H C O

1!"Hlun'm a" "utor,,':,J'6
do ris,·o (lU,. 'lU�'1I d��.l:.':,t
po_.�uJr t"I'\',,,1 8 Qu�"ti", ·1'

di"heir.. e". "'frc, n:""·,,I_

menh'. fk.·ú 1Cl' alç" ,I" "",-a

111. fi,,· Ii."ç'o. ,'j"·"'hc'·if.
do "I "r r .. I"da).l""hii. li" ,:'jPl

a cectsão fora acertada. e

partira de uma comissão
da Secretaria de Educação,
havendo prédio escolar Pl'Ó
xtmo. porém poderá haver

detrminaqàu oüctat em tal

scntíct i mas o que não po
deria ser era O parlmnrl1-
tal' petebísta
e�1. 'Secretário de Educa-

Icac .

.0'
,

OIB CHEREM: TRATORES
NUN'C.'\ ESTIVERAM E ZI-

GHELI SE SATISFAZ

O deputado Walter �i·
gheli ficou satisfeito. cor

turme declarou na trtuunc.
com 'l. informação do S,-

cretário da Agricultun I

dI'. Luiz Gabriel, ael'aVl'S

do lideI' governista sr. O.U

Cherem. de que nenhum

trator daquela Repartiça".
em hipótese nenhuma. e;

tivera prestandO Sel'VlçC,;

partiCUlar _ para empre;o;,\
particular ou a particl1l:1-
res em Tijuias, ao que fi.

autoridade estadual apr('
sentava formal desmentido.

PAUL'] PREIS: GOVÊRNG
PRESTIGIA AGRóNOMO E

TÉCNICOS

SHa cãos

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ,LETRO QUíMICA fLUMINENSE
I

Embalagem Industrial:
Soco, multi/olhos {Papel e Plástico} de 50 ouilo'

Embalagem Doméstica:

Caixas de popclõ? com 24 pOCOJE.5 pléislic05 de 1 1/2 Ib

Representantes poro os

E,todos de Santo Catarina e Paranó

o deputado Paulo Prei::;

�e�i�:n����;fon�����vaç�:�o _....__J::;:<l • n!",m.onou ._Curilib.o_

BUSCHLE & LEPPE� S_,A.

o C. N,.
f'ont. da Se til I,,,:�in,,
,.u FI" ••. "I,! uli" �", ..o ,I.

I,,,te.

r(O'Jl"ttiv"",,·nte. l'rt,id�llte 'c

llin·tn,. ,to IJl'pnrL''''ll'nto Ue

F\ll�I",1 )'rofi�KionBI ,lo IJ :'1
)1""<'Ili" ])i,,". ]lUm ...nl:t",.;

Inicialmente diSse O sr, ,-

doiro Pf�il�t,lijker a ,·ell.m::-

gem: t. � ..
O C.N. �!ardJlo J)iat, de �,

to fez um C'rercd1m9nf(> " FJ, .•�
�u.; nenhuma prelensiío ,I,,·

�cr n,::-r1<$l,.,,,,�1 nos dirl�en'i:t �

da ",nter_catur;"ense. POte!!'.

fizemOS e�ntlr que o C,N, )1:Ir ..

e a ....
pretiar e'n Itujai.

<luO ,,;'0 no� é po�sivel "c.'t',r

]lrlnei.pio u pOSlitpoll<l"d.
u\'entndn p�\o GrOnist" :-.;,,-

te poderia ser "úm <]"III'1\I(r
clull<! d., ('ofjpital OU de ol;t..c)

lo�;la,lo,
. contnndo qUe "ii·) �r_

ja com/um da(lueles (lu" e�l{,

)',,0 di.!;pulndo O Estndu"i,"o�1 viei.I'I'.
J,í Q �", Jos� Lui1. (',,;1�·"�s G,os[ariu imen�"mente 'lUe (')

,n,.l� conh�Qid" (! (lUr"c,,,),, ,;', ndfersário do .'.lardJlo f')s,,;r;-

tHr.1Imentc. e �11""'el' olod,] " \Im clube do Rio Gmnde uO

exCmp]O o J"ICI�',_

JU\'entudc ou on�'r') ------.-----------

Os 1:'015 :fOrfllll ,,$�inaln<i05 se".
" ol';nl;,o <le ""IIJO'I P""" 1'(J.l�r ei)io nãO "c<litarl" <1ispu"." te,·.
(IInll::ar. com p�ei�iio. j)� "e_ un", I."rtida, com clubeS (lue O ('. N. Mar",lio Dias f.l

talhes d" (lf, "ecimento feito t·al�i:"n t!i�Jlut.nndo o I:"!,!_ ).em Claro 'lUan"o do S�U .,;c_

1',,10 rUhro_lIzul" 1",('.1" ,lua I, mOrmente COm o �bh·<)_ recimento n F.C.F.. nelX')'1 ô'

l'e1, com (jaClll nO din;) de e(lUille" disJ'l0�lçi!O dO �r. ' -

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

(lual(lller, Em caso de dlfic"!_

d"deS a F.r.F. po"erl.amO& o::n

frent:lr uma �ele�"o fornltl·ln

pnr clubé-S de F'ori"i1Ópoli;.
Jamais per�lir.-r.amos (lU' ..

advcrsàTio dQ 11"r�nio 1o��('

t,io dlsputasdo O eertame et�

1....,,1ual,
p-oFtcw!: . FLORIANÓPOU$ E UM MUNiCíPIO P08.RE

"I.. UN.IÃO 49,9-/_
AO ESTADO 43.6%

AO MU.tiLcÍP!O 6.5·.4

OUtTO detoll,e inlpo�tllrüe
'lUe noS 1<::mhr""" o President,

Jo�é Lui� Col1are!l. Qu""Jo
do oferla do 31areílio p3�., "

domingo nO ,,'stúdlo "C,,�I.)�,
}l"rboS.'\ Fontes", em «""!>i')'

IItIl'<mle o Ulodcs.tO TUpy peb
"ontultem de!l X 0.

YAM'O \'RIWF. I'T\S�()U

)l,\IS tm
ofcrecida,
convidadce, umll churrn.e

decOnfralernit.açl'o.
A e(]uille ,II, V"$to \·erdc,.�

"tuando (Im �tlU e�(;\ctjo'"o,""
.

LlJlEfl O A:\I,\ZONAS
culer tlc SUa torCida con�c�"-U

vencer O União, el" 101',,\1,),,

de d�o ·I·il\ll»i. 1'01' 2 x 1.
O enlejo tranScorreU e<ju:)ô_

hr:ldo tendo os "ustoverli'"s

ul11'ov"it"do as mrlho,oes "''"'

"eH pa"" marear.

HUGIlE I'BRIltT_SE
:-'.\ FI.OIl ..:S1·,\

JOj:("ntlo em POlllcr<lde.

eqWpc·do(;\,,,r,,ny.,leltou.,
,',L Xoru', ''"O OOn!4!J.[\üu :('n

'luj�tar to"n, �,u1tlldo. 1,>1,
foi Iml'ote"t� <ii"nt� dO FI ,_

rc,ta (lue aml)l1l'Odn JlOt ,I"

tOn'ida, eh\').(ou :\0 triunfo 1.,,1.,
"OIIÜ'J,[CIIl de :1 x �.

zOna� êsre pre"ilcl!'io dv . e'

der e eOntinuar li der.

no e�t,ídio Euvaldo T.tÍdi, <;"

rendeu ah'm de .�-50 mil ,·r,'_

(1 ponh·iro ""niMIO HOh,·!·:)
«ue jil dcfl'ndeu "O Floresl" � " S,\lX,\I10n F PII,O'm

1"l11porada5 l'"SBndilH. ' ...101',.",. Af>S��,\IL".\I
no cluhé' t'lore .•Uno. tendo· i.;_ l\':\_ nolttl de ont�", na �"de

l('!.(,·udo o cnec ",.ul e JHa ,'.0 <io I·;sport., Clube Me!!'''p"
nu t,\rd{' dtO dn,ningQ• qUl"'O na de ,U,·clore,..b li!m_
,leu �\I" Jl11rcc1.. dl' ('.f1ir�o ::-: _ do nlvt-verde da

f" \'f"c�r o (;<I:\r",,)' )letropoliIMW, us.;nurnm ce .. �

3 x �, t""lO �o'n o IoJ-c,un]lci'io C'" ,_

ll'irlt CO)IE�IOHOl' ex-miliL,nh." d" equipe do Pe_
.\NJ\'F.IlSAIUO nharo!, de )!onte,'ld.u e Pil� •

_� equi"e da A�Soci(u",o DO' to, pertenCente"o l"terniV';
]lor1i":I I)EH, fOrmllda I)Or .U'l- lH';. de POrto j\le�rc.
cionoírio!l do Dep"r(ouncnto <'�

o Tirade��s der-
rotou ii SelecãQ .•.

('""t, du �('xtn pugin" ]lor l�loi. �'''''. o Tlll,\I)lo;,,_

\'l�(lrh)MO!l OS AS['IHANTE� !'(' TE:;, cohr",,<lo ""n, p�"n!:'I,,_
'1'1':1". 110,. Iloi .. t"'ltO!! a "Ill, tlc nuíxima "o� 17 minuto e

,'omo "trnç;'.O I'rinci]H,1 Ul:.< "Xin'> aUmentou para dois. "",

f��ti\'id"dcH. O ':::'iradentes "'_ :r. In1ni>loS. Aos �_I lHint:'
"eh"u " .,·i_H" de \h;", ",el�,'''o T"c'llIo ·üse.in<lIOn o lenlo d'

d08 jog"d"rus (lUU mililHm �·o h?",'" �,� SELE('AO.
futebol oIe 11io dn Sujo

.A luutlllll, tuo nn$losnll1,e'lte 1)" <]uadros {O,.,nul'Um "��"n'

cspcruda, teve seu iniciO às ],; TTRAOENr.,;S: JlaH; Nil'.,,,·

)10 ..0&, Lo:c'o nOK primeiro� 'n_ )lirinho, Eloi e Wilmar; Jli-

\·imento�. notl\\'a_se que 0.< ,,,_ nho c Lola; Suea (depois .Jt�

I"'ZtlB de IUo do Srll esta '�'n ter), Teodoro, Aldinho e );,.,0

dispostos a vender CtlTO " 'l�'. Sr:LE('-li.O no mo DO SUl'

Tota. obrigando o TIRADE>.'_ Guido, RCni, Leoqu1dio e I..nU-
1;1,S n empregnr_Sc a fundO }'Q; ,1."101,10 c Ca!4'tel\lI;en�.

O· primeirO tempo cn"err'l"_ )l:'neea depois TUc1'nol; s..o-
se com o !llneard em branco to, Titn, LI!zlta e ('!18�,C".
NO 8ej:(u,\do período, ,,1'1_ O .Iuiz foi <.> senhor G'r .�'

RA1)r:N'l'r;", npresentnndo n'" doS AnjOS, cOm noa Iltu:\ç""

futeb!'1 n"oi� oo,'ridl). A Iwite. no Tijucu� ('!'IIJ.
p"sse� bem f e)<ec"tado�, ;.-.,,_ foi ..,ferccido aos \'i�it"nt�� u·"

�om 'Jue o ad"H":írio e�,<�" j"'ltar. sen�'o se)'ddo n fll't1o_

Jl!'la COnUll('em de 2 tentos a ] sO "('"Ido de l'eix� TctUn'l. _

, Universidade ae Santa Catarina
'Depa�lamenlo de Administracão

Central
'

f}jyi§io de Material
EDITAL N.o 7/63

Concorrência Pública N.o 7·63
Concorrencia Pública nO 7/63 ce 19-04-63 à 14-05--

O�ní )Ielo, na °rurtunidada 63, para o fornecimento dos seguintes materiais:

;,�;o :u!0�:\j::v;.'�ac,,:r. ��":�.: I Carteiras de estrutura tubular, com tampo de
madeit'a de óleo. amendoim ou marfim, medindo 0,55 .:te

qUe 1l' em Flol'lanópOlis, �u:n'J de lnrgura, 0,38 de altura e 0,78 de romprimento Unidn-

��ndt:o=:i:"��dr:��: dl�e:'�: cad�Ium�a����:id::eestrutura tub�i��,:' ��;1�' �'s's�;;t��
e��;a�m ei�:e: =:.::z. encôsto anatômico, de madeira de óleo, amendoim 0\1

marfim Unidade Uma Quanttdade .. , ..•• , •.•••••• , .80
!,olis o <Mar<ülio terá 4UO ael' III, Mesas de madeira de óleo, amendoim ou mal'-

:::::t d:Sesta!;:.e:sa.; :: �8W;�1=:t�I�� �����;id��:ita: ,���I,���. �:��,�
tal. A nossa eolaborao;fio 6 IV Cadeiras de madeira de óleo mendoim ou mal'
certa. Porém, que á i'MeT&._ 11m, eom. encõsto côncavo e assento 'anatõmico, devendo
ção cOmO fl'isamo$ ao 6l', FfW formar o conjunto com as mesas �.cima enunciadas.

�sto COlTe1a, portador do.05- Unidade Uma, Quant.idade ", .. '." ,3

s� oferecimento 11 F.C.,F.. s1 ....tIvermos qUE. 'Ir " J'Io!:Ma6plJ_ DivIsão de Material em 19 de Abril de 1963
]Is aSlIuma o ComptOmi:lsO �,! ft

. ,

pagar to.:ias as despesas (tt
'............

oTOSOé Fortkamp, DmETOR
nosSo Clube a& dClpeS83 fio

o impôslo ar,recadado pelo Muni
cípio é aplicado eXClusivamente
em ?erviços à População: em Es·
colos, Ruas e Estradas, Limpeza
PúblicQ" AssistênCia Social, .tc.

MUNillll

PAliA QUE TUA CIDADE MAo
F IQU! MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÔ:STO COto! PONTUALIDADE

110&;;0 clube, já. que lembrn ......;a

�stal' de jOgaI'. em nossa !Irh
I:-U de Cs.portes,

Os eselareclrnB'lltoS que e��

tamos apl''lSentando .cimu,
s'Fvem para -lttrimit qUais(]u °r

duvidas qUanto aos bOatos ,\_

:dsten* na cIdade. POdcm',9
.afirmar CO!!} abSoluta "el('l.l ...
rança que st for O C. A. �r_
los Renaux o aüvefsúrio incli_
('"CIo pela. F.C.F. puro. pr�11ar
('om o c. N, Moreí!io Dias 110

'" ,

'LI" J.,,10 Plls,oa H�O cu"o.I,,_

l·á " seU o,)ferccililel.lt�':·

Concorrência PUBLICA nlJ 7/63

!�.dli'id.d�I ."" Catari...
'! .

Con'.c�. e de pala"
..................

�.F"t')eni40',-Ma��o,ó-,. 1:ondl>r--f\moe ,,�'l� _

_ �
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Importante pronunciamento do Senador
b T I P

convicçãoõe que o·Brasil 50 também é-uma mudan-
, A .t. t

.,. está em condições para se ça na política, dando-se

50· re', a ri ICU ura e a e-'?'"uarla '

tom", "não o primeiro, mal, asstetêncía à pecuá-
'- um dos .primeiros produ- ria, mais estímulo à pro ..

tores de carne Do mundo, dução.
abastecendo nosso mercado _

s'Ó? �.';' ...».

Banco�do Estado presta valioso
�uxílio a Braço do Norte

o flagrante foi tomado quando o Diretor do BDE, Dr. J. A. Moojp.n Nácul, assinava o
documento que c�ncedi.a o auxilio ao muuicipio de Braço_ do Norte. Aparecem ainda !)

Dep. Nelson pednni, vlCe-lider do eooemo na Assembl$ia Legislativa; Sr. J. J. doe
cupertíno Medeiros, Diretor do BDE; o prefeito oorvauno Locks e o Dep, Walter

.,., Gomes .,� ,�,·�,:,"t;.,,*�� ..4
O Banco de Desenvolvi- mais. fazem valer Os prln- tribulr para o impulsiona

menta do Estado de Santa cipios de desenvolvimento menta do progresso de
Catarina está realmente que levam o Banco a con- Santa Catarina.
atendendo aos ,objetivos _

que Inspiraram sua funda

ção, no Governo do Sr. Ce��
so Ramos. Vem, cada vez

mais evidentes. se firman

do as prepósttos de auxi
lio ao processo desenvolvi
mentista do Estado, com

rtnencíamentos a todos os

setóres de produção, quer
de natureza particular. quer
de Iniciativa púalíca.

v OUTRA DAS MIL

Foi agora concedido va

lioso auxílio ao município
de Braço do Norte, através
da Cooperativa de Eletrif,

cação Rural Braço do Nor
te Ltda., .cuja direção está

entregue as mãos .operosns
do Prefeito Dorvalino Lo
exs. O financiamento vai

possibilitar a extensão de
energia elétrica. não só a
sede do município, m3.S

também aos seus arredo

res. beneficiando com fi.

medida mais de 6.000 pes- IMPOSTO DE RENDA:
Dia 30 encerramento do prazo

para pessoas Jurídicas
ruo. 24 - A propósito' atinge às ResSoas.físicas, �i

da faculdade de .apresentar excepcionalmente: para o

declarações de ímpôsto d� corrente exercidío de 19M,

renda e de bens, até 31 de No que diz respeito às pes-
maio, O diretor da Divisão soas" jurídicas - frisa

do Impôsto de Renda, sr. aquela autoridade - não

Scipione Mandina. insiste foi reíta qualquer concea-

em esclarecer e alertar os são CLe prazo, o qual expí-
contribuintes no sentido de rará. ímprorrogàvelmente,
que a medida em aprêçc eó a 30 do mês corrente,

A falta de energia elé

trica vinha se constituin
do em um entrave para G

maior desenvolvimento da

quela progressista zona ru

ral. velha aspil"ação� da po

pulação braçancrtense. o

empenho do Prefeito Der

valino Locks em superar
essas dificuldades foi pron
tamento atendido pelos di

retores do Banco do Esta

do, que assim; uma vez

Recentemente o Senador
Attlllo Fontana pronunciou
no Senado Federal dois

discursos abordando aspec
tos da t.ntícuttura e da

produção de carne. Teve

grande repercução a opor
tuna oração do Senador
Catarlnense. Conhecedor

dos nossos problemas eco

nômicos porque além d9

estudioso dos mesmos é, ---------------------------------

[;t�;����f'f[�·PLAMEG derruba
No seu longo discurso

tratou das mais importan
tes facetas do momentoso

pl'cblema da t.rttícuítura e

da produção de carne, no

Brasil. Referiu-se a falta

de incentivo e amparo ao

triticultor, o que determi
na o cecrésoímo da pro
duçã(', "'A prova disso é a

de que já chegamos a pro
duzir aproximadamente um

milhão de toneladas numa

única • colhefta e. hoje,
nossa producão não vai

além de trezentas mil to
neladas e, a àrea cultivada
decresceu em mais de dois

terces." Frisou a neces

sidade do menor consumo

de trigo. que é Importado,
para maior consumo de

milho feijão: arroz e ba

tata, Mencioncu, ainda. que
o trtttcultor vendia ao

Banco do Brasil O trigo
por determinado preço e

depois comprava a farinha
de trigo para o seu con-

sumo, por preço muito su

perior,
Abordando o problema

da produç,o de carne teceu

longas considerações para
concluir dizendo: =renno

Vemos no clichê os tra

balhes de demolição que o

PLAMEG vem executando
na Rua Bulcão Viana Lar

go 13 de Maio, nas proxi
midades das novas instala

ções do Instituto de Edu

cação Dias Velho. A demo

lição dos veH10s prédios
ali existentes destina-se ii.
futura ampliação dos blo
cos que constituem o con

junto onde funciona o edu-
candário, cuja construção,
conforme já declarou ;J

oovemacor Celso Ramos,
deverá ser iniciada Imedía-
tamenre.

Esta é mais uma obra
de vulto que. o uovêmo do.

Estado vem realizando na

capital eatarmense. um dos

muitos retores com que

tem contribuido para o seu

desenvolvimento

N�, que reune prof't:lsBO!'�S
-e jUristas de renOllle nac1Q

sal, Coube ao ,professllr JorJ.0'6

Marlani abri:;_' a �efl"l:'ida EC_

mana proferindo oonferêutia

sêbee o palpitante tem" CR!

ME E PSICANA'LISE, No dia

truediato falou 'f' professo!'
Marcillc Medeiros qUe a ta,_

do.!! impressionou 'Pela magní-
fica vonferênclu. Olftem,

profe��or GBraldo Garnu.

cOm muita propriedade. -abor
dou O tt'ma PRESSUPOST03

DO PROC,"SSO PENAL. Sll[l.

Conferência foi umlf cemons-,

traçãg da inteligfmcia e oul_

tlura prev!legiadu qUe p,Js"_<li,

HOJE DR, PIRAJA'

MARTINS

As 20 horas de hoje e8�a,á

,,"

cio a posteação da estrada

J; c.ie Can.asvieil'ts, abrangen-
3 cio as, iocalidades de SacQ
Gra:nde, cacupé, Santo An-

1;Qnio e Sambaqui, atinglr.-
meça a despertar para um

futuro mais promissor.

.Notícias da Secretaria da Agricullura
,No expediente do dia 24 com desenvolvimento agru

do corrente -o dr, Luiz Ga- pecuário do oeste �atari
briel 'Secretárto dOa Agri- nense, Dr. Humberto M&

"cilltul"3.. I atEJl_deu no seu chado, .engenheiro em São
'G3binete as seguintes pei'- Miguel o'Oeste, que tratou

sôas; de maleria referente as suas

atividades, Sr. Estivaiet

1111111111111111.0
� ·Dr. João Demaria Ca- Pires, Ministro do Tribun�.1

de Contas do Estado, que

tratou de matéria ielaclO

nada com as atividades das

interno e exportando em

grande escara." Confio que,
em futuro não muito re

moto, a carne há de repre
sentar para a nossa balan

ça comercial tanto quanto,
hoje, representa o café.
Nêate setor, O' que e prect-

o Banco de Desenvo'lvimento
do Esfado em atividade

Tendo iniciadO as suas a_

llividades \desúe que 'lbteve

carta patente,' }lue' t'lI'IOII

o númern 6,977, ou seja ccs

de 21 de julho de 1962, "

Banco de DeSenv'llviment'l <l'l

Estado de Santa Catarina SA

pUSSOu a a�ender aos

objetivos, sob as mais :íust;

ficadas es:perançaS dO Govev-

naooe Celso nemcs, que,. l,,'r

ocasiã'l do ato InaugUral, re

rorou o seu magnif.i<:lO,' ,ii�

curse com as seguin�es PII

lavras: "DeUS é testeulUr,h'l

de' qUê êste é para mim U71

grande dia, E' tulve�, m2s'_;1'l,

na minha vida de g'lVerJUn

te, o melhor, E é grande o

dia e é o melhor, porque no

d'l C'lmO lU,rlld_igma as tt.�"S

de jUros e serviços cobradOS

pelo Ba ....o do Brasil S A,
2.0) 0perou·e'n t'ldos (JS

seus De!>'lr�amestos, com "s

tJ"ansações C'lrrespondentes a

todos Os objetlvosjnscritos rU

seu Estatuto;

:>0) �"norllzoU totalmente U�

despesas de instalação,
êiuldos QS juros a'lS aCjonis'''5
ConfUrllle !J delermir,a di5"_'_
'sltivo legal,

4,0) pagou dlvidendflll a"�

s('us aeionist� al�1ll dOs
Fundos EstatutJi!'ios;
5,0)

Como se \'�, nãO há qUe ,"'

sejar mal'lr êxito para [.3e

feliz elllp�e'endime!ltO do Co

vernador Cels'l RamOS, '�lIe,
sôbre c'lndusôes do memorá

vel Semlnári'l $ôclo_Econô,l>.·_
co da Federaçiio das IniJ.ú,;

trias, eluborou a menSagc,n ;n'
cial acôrCa d'l B,Ulc'l de' n�_

senvnlvim�nt'l da Estado, "1'

vlada ac pOdér Lcglslativ, "

convertida em �i quo ,10'TI"U
o número 2:71�. do 27 dI! mm'>

de 1961,'Desde' então, nào hCIl

ve Ulll só instante da hcstt r

ções, porque 11 frente da "xi_

cução dessa \iniciaUv" Ilqueie
tenljJ<> prOmissora foi COh'-l

do ° dr, A.lcides Abreu, C'j,'

dinamismo, li serviç'l

eapactdede da ação ine�ced:\,el

deu corpo 11 emp rêau, de r" -

do que, em 30 de deze"mbro C'l

196J, aO ('ncerrar_se a .;ubs_

crlção publiCa de capital, ec

contavam l,9241ad'lnist:,s .ic

BanCo, E já em 15 de janel.-O
de 1962, se reunia a AiJCJ1'

bléla Geral de Conslitoi�;,�
dO Bnnco. a qUal (ll",bém el�·

gel) n SUa nrl",,,,i,·,, direlo'\f<

Vamos "in�a e""",inar f·U·

trOs aspectos do movimento dO

B"nco.

Concêrto
�e Piano
no leatro A.
CarYal�o •

No próximo dia 2, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
às 20.:l0 horas, a professora
Maria Helena Batista Fer

rara, dará concerto de pia
no para o público floria
napolitano, amante da boa
música. Para a noitada de
arte e cultura o Ciube da

Atilio

O:Es:r'ADO.... t J!WS mIGo DlUIO DI S""l" CAtABllfA $

Florianópolis, (Quinta-Fei! a), 25 de Abril de 1963

ELFFA cumpre importante função soc,ial ��;;��:?i<�i/f���:��
A meta eletrificação tem cetcêo, nosso gerente ve- EQUIPAMENTO ATRAZOU do, finalmente, o distrito ;::t

sido fielmente cumprida reador Domingos Fernan- de Oaoasvtetras. AgOra, d'l texto da SubBtiin

pela ELFFA. que prossegue des de Aquino, acompa- O equipamento elétrico, óTIMA IMPRESSÃO ciosa MensagelÍl-1!Ue O .MH_

em sus. campanha de ilu- nhado {lo vereador LÚ-CIO ja adquirido e pago, que sc Falan..10 a nossa reporta- nente Chefe do Executiv,> do

mina-cão da ilha de San�,a Freitas da Silva, teve opor- destinava a complementar gem disse o vereador 00- 1':81ad'l i"present'lu ii AS�e'h_

Cata,:ina, que tanto:; bene· !tunidade de assistir a� o trabalho -ora terminado, mnoin:,Ot'a�imva,.vnad,��•• ndt� Aq,U,,','_' �"dé�"d" Lde;'is�(b',i",."",,�lR dOo"P'lrt�.'.:=
ficios tem proporcionado a término da posteação 'que infélizmente .se atrazou, ". ".."

u a a" ,"",,, � ,.

nossa Capital. permitira a eletrifica.,ção obrigando:a que a referida pressionado com OS traba- balhos da 5,a legislatura

.• Ontem, na. lagps. da Con- daquele próspero distrito: 'errípcêsa iniciasse a postea- lhos desenvolvidos pela llossível extrair-se suh�;d:o

ção d� outra zona a fim de ELFFA no interior da ilha, fiel para .apreender-se \) mCo_

'que;lo ;ritmo' de trabalho Segundo o iustre v,erea- vimento ausl,lciOS'l do Bmw!}

�=
� -,-_--'",: emnreendido: pela ELFFA dor a ELFFA, ao levar a' do Estado, Asdm é qUe O hn_

t llâo sOfres$e' - SOluçãO de eletrificação ao interior da lanço enCerr?uo Cm 31 de de_
" continuidade, _ ilha, cumpre uma impo:'- zembro rle 1962 acusa resu�_

! tante função social. POiS lados positiv'lS e íe]i�CoS, cOn_

ali :vive uma camada hu- I substanciados nOs seg'U'JJt�s
milde da popUlação, antes Informes tornados ofiCiais:

esquecida e que agora, ni) 1.0) obteve ti'" lucI''l l>[U�\)

governo Celso Ramos, atl'a- de Cr$ 35.915,897,00 IlIlS 5 me

vés da administrtação Lú- ses de operaç� -efetivas, cm

cio Freitas na ELFFA. co- I('isd'l-se às ta�as legais e te.l'"

vulgaremoa esses discursos,
nas suas partes essenciais.

para cónsttuir melhor

se, deu n sua terra natai a

honre de' T)�ja primeira v,,�

D'AQUINO AMANHÃ 11m todo o Brasíi, íaze� ,,�
- �romin-e1>Jn1e"lltD' n reepeu: lI.lI

se:�I::n��le��:ü.e r::�i:;r:�.len:. nov.��:�
�

DIPLmlAS
•
AlL\:\'HA

I'+HNISTJW IVO

NAlS, oportunlaade em nuc °

ministro Ivo D'Anutnc, uubr-r

do anle'_pro�t(} J» Códij,-O P ..

nàt�a�'l e9(aru fa7.�n'.1'l
Uma eXPos'fo de motivos {I

.'imauhií serão ent�'egues
dlJllonlU� " t'lelos os que' fre
qU'ltltan,," a SEMANA CA1A
IUNENSE DE J::$TUOO$ Pi::

NAIS.

�,

Noivas: (urso

Agitações na

Jordania

Terá inicio dia 10 d
Mato um curso de prepa
ração para casamento pro
movido pela xssccseczc ca
tólü;a Catarinc1I.s; das
Obms de Proteção á Já
vem. I ...

As aulas serão às 19,30 h
na séde da mesma Obra
rua José Jacques, nv 12.
As matriculas poderá

ser feitas no mesmo loca
diúrfamenta das 15 as 1

horas, inclusive sábado
domingo,

Es�ii.o convidadas tõd
·as jovens que alimentem
nobre ideal de futuras cs�

pôsas e mães e terão uma

oportunidade de prepal'ar�

ANAN (Jordânia), 24

(OE) - O rei Hussein luta

desesperadamente p a r a

manter a ordem em Anan.

centenas de estudantes
entraram em choque C9JTI

as tropas leais 11.0 monar

ca. Nas ultimas horas 12
pessoas morreram e 60 fi

caram peridas, nos ccneu
tos entre Os civis e simpa
tizantes do presidente Nâs
ser do Egito

-

e tropas do rei

da. Jorddânia. se para a vida
nial.

matrimo-

Sento-me à máquina, ligo o
-

rádio e procuro

primeira frase para o tema a tratar, imediatamente
escolhido: a sucessão estadual.

1965�.a,ra substituir o gov�dor Celso jamos,' ero.

_ Gol! Goool! GooooQOol da Bélgica! Dois minu"

tos de jogo!
Para substituir o governador Celso, _.
_ Gol! Gooool! Goooooool da Bélgica! ,!,res a

7.ero!

Para substituir"
_ Gol! Gooool! Goooooo da Bélgica! Quatro a

zero ..

Para, .. PAREM", CHEGA ..• "i
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