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WASHINGTON, 25 (OE)

.
- Est.á repercutindo ravo
i ávermente nos circules ri�
nancelrus nortn-amertcan-s,
a decisão do .govern.) bra
sneíro de restabelecer :t

verdade camb.aí. A mecn

da, poderá proporctonar
metboi.e., ccndícões, para
ajuda econômica ao aee .

si],
BRAS'íLIA - cresce den

tro da UDN movimento
vnand-. eVÜ:H rero:mas na

con,ULuiçálJ, a p retesto de

reajaar a .crorma agrá
r.a. A bancada federal .r:.:l

part.íu , e, .a 're ccoi cenan
do para rn ir- .. c Ir-ntnt
mente a qualquer altera

ção da carta Magna. Vi
sando tal objetivo. o sr.

Herbert Lavy. apresent- u à
mesa da oàm.rra um p-n
jeto de rcrerma agrária
que dispensa qualquer nl

teração da consutuícão.

BUE;":-OS AlRl!!S _ ln
forma se (l!.o o governo
do prc-rden ;u J se MJ.. ia

Guido, plI;·(.nd(,::'ll rlj�l
p04:..Qlja:-; .:,,-...n· '> .1

. ções nucrcnars marcacas
para o próxímn dia 23 de
junho. De conrcnntcía-íe
com a versão de que não

•
pode ser connnnada ofi
cialmente, a transmissão
de poder, seria realizada a
12 de outubro. tal como

prometeu o governe: mas

as eteieões sei iam reanaa .

das somente a 7 de juíno
vindouro.

SAO PAULO _ O pre.d
dente João Goulart é cs

peradQ em S. ,Paulo dia 3
de maio. Nest,l data Rota
ry Club de S. Paulo, pre ..

tará homenagem ao pre!ji
dente da República, con-i
um almoço em sua sede na
avo Higienópolis.

MONTEVIDEO - Foram

assina':ios d· is ,I cordas en

tre Bra�ll e Uruguai: um

referente a lagoa Mlrlm e

outro sobre a ponte que
ligará os dois pal:;es latino
amerkanos. O presidente
João Gruhrt fol recepcio
nado calorosamente por dI
versas autoridades .e pelo
povo em geral.

Vai a China
RIO, 25 (OE) _ O sr.

Dante Pelaeani vai IIcen·
ciar-se

.

das funções flue
exerce no Departamento
Nacional da Previdência
Sacia\. aflm de viajar pHr:l.
a China C,'munlsta. Pcla
canl, é tumbcm membro
da cOlJ.federaçiio nacionill
dos trabalhadores.

o Govêrno na Capital

Em rltimo acelerado
da Estra�a da

Prr-sseguem com inten
sidade Os trabalhos na fai
xa Iitor)lnea da rodovia que

condu,!, a Base Aérea ae

F,orianópolis e Aeroporto
h_.\.."., LuZ. A Secretarra
de viação e ub,':t, Públicas.
ftll'J.vé!; da j_;.t.H. vem exe

cutando os scrvtçoe co
nn-ru ce atrtma qual se

apela a o atêrro que em

{;J «nuc pane JU foi oreen
�lllt{-._
u t:echo da estrada que-

se acha em construção
acompanha a orla maríti
ma, cons.ttutndo-se ern
maIs um acesso ii capital
que. unindo o 6tH ao agra

dávef c' ntttibuirá para
acentuar a beleza do nosso

litoral, no mesmo temp a

que Iaclllta a toccmccao
entre o centro e o aeropor
to.

O Governador Celso R",-

de. recian.ava !ir .lltlitJ
tempo a ir.terL·llcão do

governo estadual n.-s obras

que a prefef.ura cem seus

escassos recursos não Po
dia executar. A jUS� tOI11-

preene.oco, problemas pur
parte do govemanth- . cata
.• .,tnst:J., tez com que o

Oovêrnc do Estad" ncoc

resse em auxilio da cap..
tal. o que não se vertncar.r
ern governos anteriores.
Merece o Governador Cels-,
namcs o m!.is 3."' reen

.rrhW.l�r.t"'·::, �r. p A':"

Prefeito Nery Rosa
expulso do PlD

Culminando dívers-, atritos, ii. Comissão 'Executlvá,
Municipal do P.T.B. de Críctumu indicou ao órgão diretor
Estadual do Parttoo. a expulsão do Prefeito Nery Ru-a
das fileiras trabalhistas.

A prIncipal mrtivação apontada na resolução já em

rouer da Executiva Estadual, rcí o "não atendimento a

reivindicações do Diretório Trabalhista de Cricluma"�

..

Alega, !=,or s_u�l.'vez. o Prefeito .expulso que ""aquelas
relvmdicaçoes sao Injustas e descabidas". E disse mail;, (l
edU da "Capital do carvão": "Já que. ,estou expulso, vou
dar a essa gente o devido trÕco. Por utacado e em miúdos,
tambêm ...

"

as obras
AéreaBase

população florlancpolitan,\,
que võ, .ussím. se' reeneencc
tudo aqulto que esperav.i
para que sua cidade aceno-
____o •

panhasse o processo de
senvolvimentista que vem

se concretizando em todo o

zsteuo.

Hermes Lima fixará a,

posição dó Brasil
BR ..\SíLIA. 25 (DE I

Sei á agua: dado o regres-o
d") Ch9.11C(!'er Hermes Li!1l.1
que Integra ri ccmluv.r
preaidenc!nl na vislt:l -u.

Urngu.if para ser f.xada a

rostcéo d. Brasil em rei .. ·

çêo ao Conselho da Or:]":I
nização dos Estados Ame

ncanos na decisão ad tnd I

terça-feira passada. O oon
senio. baseado no estatuto
de sç,gurança, votou a cr-ns

UtU1Cj() de comissão parn
lnvesttnar »nvídeoos
de 0')'; comissão especial
pró FleJel Castro, em países
da' Amértca Latina. O
Brasil. por seu represen
tante na OEA, votou contra

decisão.

I

'----...:

Janeo .

Volla

hoje
MONTEVIDEU.

- O Congresso Naclonal do

Uruguaí. reune-se esta tar
de em sessã-, solene para
receber o presidente João
Goulart. Logo após seu de

semb:.ll'que no aeroporto de

Carrasco o chefe do go
verno dirigiu-se para a

embaixada do Bra.sll para
repousar. Sua visita ao

Uruguai, durill'á pouco
mais de 24 horas. Aman!15,
a tarde o sr. João Gculart
estará de regresso ao B,a�
sll.·

.

Viajou ontem com' destino ao Estadj)'
da Guanabara, onde' deverá se. demorar por
alguns dias, o titular da Pasta da Fazenda
do Govêrno Celso Ramos, Dr. Eugênio Doin

• Vieira,
A finalidade da viagem é manter con ..

tacto com a administracão federal, mais es ..

pecialmente com os seiore� financeiros. vi
sando retomar os entendimentos' mantidos
quando da reunião do titular do Ministério
da Fazenda com os Secretários de Finanças
dos Estados da Federação.

No encontro que irá ter com o Ministro
da Fazenda San Thiago Dantas, o titular da
Fazenda de Santa Catarina deverá, numa

conversa franca e informal, expor-lhe os

problemas elo 1l0SSÓ Estado e o' que está $1:11-
cio feito 1;0 sentido de diuruuiznr-án admi ..

nistrativn, em especial no setor das Iinan ..

ras públicas.

Embaixador dos· EUA vai pedir
colaboração dª URSS

MOSCOU, 25 (OE) - O

embajxador do presidente
Kennedy. Averin Here

man chegou hoje a Moa

cou' para entrevistar-se

com o p:imeiro ministro
Nikita Kruschev. L.eva 'l

missá\} de pedir a coopera

t:ão ca União Soviêtlta

para resolver a gr�lve si

luacão no Láos. Heremann

ao -desembarcar .em Mos

cou, afirmou que tem es

perança de chegar a um

acôrdo que ponha Um :\

luta naquele reino da Asla

Sul Oriental.

25 (OE)

RIO. 25 \DE) - O mi-
nistro Almino Af('nso. fl';-

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

slnou portaria que red'Jz
em 50% os vencimentos de
todos os tesoureiros dos
institutcs de previdêncb,
determinando a devoluç:'i.o
aos cofres públicos da di

ferença recebida desde 61,
que sobe a um milhão de
cruzeiros para cada ur,1

dbs beneficiados. A portil
rÍ<l. mantida em sigilo para
evitar manobras antes de
sua pUblicação no I;Iiár.lo
Oficia!, declara ilegal a

major:lção de venciment·)s
de 70 mi! cruzeiros. para
140 m:1. conseguida pelos
tesoureiros. O descrnto, se�

rá feito parceladamente.
conforme estabelecem �s

Relatório sôbre o contrabando
de Areia Monazitica

'RIO, 25 (OE) - Ja foi

concluido .e estã agora na

dependencia do parecer da

presidi:ncia da comissão
nacional de energia nu·

eleir. o' t'cl:itôdo sobre o

contrabando de areia mo
nazítica. Como se recorda,
o referido contrabando foi
aproeelldido recentemente H

b.-.rdo de um navio, ei\l

plano Oceõll1o Atlãntico.

Papa reza pela Itália
,

C!DADE DO VATICANO, lhes a bênção. como fa:1
25 (OE) - O Papa João todos rs domingos e d!as
XXIII apareceu hoje n.'!. de festas. Hoje ê a Festa
janela de seu apartamentr) Nacio!lal da Itália, que cc-

no vaticano para rezar o memo�'a o aniversário da
Angelus com os fiéis. e d<lr· libertação.

Indianos foram postos em

Liberdade pelos Chineses
PEQUIM, 25 tOE) - A frontei-r'iças dos últimos

China Crmunlsta anunciou, :ln -.$. A agêncLi de noti-
hoje qt.e ·foram libertados cias Nova China. diz que os
outros 146 pr!.sion('lros d� indianos foram pos�os e:1I

guena Indianos QUI' est'l- liberdade na povoação

___

�
.

vam detidos dêsde as lutas front�ll'i<;a de Bet"tana.

Confrabando
RIO, 25 (OE) _ Um

funcionário do Itamaraty
devera viajar às Guianas
nos ;>róximos dias. Vai in
vesttgar com maiores deta
lhes.' as denúncias sobre
contrabando de areia mo
naaruca recebidas recen
temente' pelo governo bra
sniro.

Tesoureiros terão seus

Vencimentos reduzidos

J. K. à nosso

Diretor

Desejo, conm mar'lifestp.i
em m!!u telegrama. manter
um contato, tanto quanb

estatutos dos
públicos.

funcionarios

Mais vôos
Para a França
RIO. 25 (OE) - Está na

Guanabarâ r sr. Robert
Esperry. secretário geral d"
aviação civil francesa. Veio
t.entar conseguir com o go-
vêmo brasileiro licenca

BUENOS AIRES - A Ar- para que a Air F;ance re�l-
gentina foi fraudada na llze três vóos semana.'s

;��:�r::n�:���na�:�s��� _,_n_tc_'_"_B_'_",_II_.,_a_F_ca_n_'_:t.__
ma de P.erfuração PetrE·.i
feras. A fiscalização nacÍ'J
nal de investigações da

Argentina. em seu relatô
rio, pcci.e ainda que sejam
proce:osados dois funcioná
rios dI) govêmos Frondlzzl
que compraram as máqul:
nas. com um crêdlto equl
vale!lte a 100 milhões de

dólar�s> que o país tinha
na União I

Sovlêtlca.

Do senador Juscelino como Senador da Repúbl\-
Kubitdchek de Oliveira, re- ca, equacioná-los, procu-
cebeu o nosso diretor a rando dar-lhes soluções
carta oue se segue: adequ'ldas. Entendi selll-
"Rio de Janeiro. 21) de pre ser a Imprensa o ca-

março de HJ63. minha mais curk', o meio
Caro patrício Rubens d� mais hábll pa!'a se aferir f)

Ar! uda Ramos pensamento do povo. Dai
Meus cumprimenl;os atE!! a preocupllÇ,o na minha

ciesos, com votos de bem- longa vida de homem p'.i
estar extensivos aos seus. blico, de evitar Interferên
Agf9.deço ao ilustre An i- cias estranhas nas atlvida-

go a gentileza do atenc!:- des d(l jornalismo.
mento ao meu pedido, 1"(:- / Lendo, agorn, o "O ES
ferentemente à remessa do TADO" que. por suas C.9.

conceituado jornal "O ES- racteristlcas de Jornal mo
TADO". que, com zêlo I' demo e bem informado
independência, vem dir:- tem grande penetraçã�
glndo. \ nessa vasta zona, Posso

avalia� o quanto ele será
útil ao objetivo que me

tracei.

Rei�erando os meus agra-
pC'ssivel, intimo. com o 18- declmentos e admIração.
borioso povo dessa vasta. que peço estender nrS seu,
região, inteirando-me das digno,:; companheiros de
suas :\tividades, as.pirações dlreç5.o.e dCll1als funcio-
e problemas, de modo q'Je nárlos, sou seu amigo gra-
possa Interpretá-le.s e. na to,

_________"_"�di-da-d�'_ill_ln.c.h_à_'_'_6'_·"_',-' !u_'_Ce_lino Kuhits�h.elc

Em maio novas notas de cinco mil
ItIO. 25 (OE) - As no- Nunes, diretor da Caixa ce

Amortização. dep Is uc

afirmar que as notas esta
rão em circulação em mala
promett'u uma entrev!·t
coletiva a impresn pa a

exibir exemplares das n')

vas nolas de 5 mil cru-

tas de 5 mil cruzeiros que
o Brasil acaba de receber

da Inglaterra e d 's EE.UU

só entrarão .em clrculaçâf),

dep'ois de CX3l1lÍ\udas poli'
técnicos da Ca:xa de Am(ll'

tização .0 sr. Reginaldo.
-----------------.
zeiros.

Ainda o aumento dos militares
BRAS1LIA. 23 (OE) - dos militares. Falando 9.cl

Encontra-se em Brasilia o jomalislns, disie o mini

ministro da guerra. Gal. troo que de acõrdo cem

Amaury Krnel. Trata c.e pres�dente João Goulart

Importantes pssuntc-s de serão corrigidas
sua pasta, entre Os quais;) que .�e verificam llas fcr

que se refere ao aumento ças armadas.

Ainda a proscrição das

provas Nuclares
WASHINGTON. 25 (OE' C,e:múJ, medi:Il1!" a reall

- O primeiro ministro SQ- zaçã· de \I,UI nova ,sérl

aparentemente, r.egeitou a de eonsprv';lçõcs de alto ni

sOlll!itação feIta pelo pr,e;;i- vel. 1\ reação de Krusl!he
dente Kennedy e premie�'
Ha!'Old Muc Mlllf\ll no ser.·
tido de superaI' o impasse
em· que se .encontram as

conversações relntivõls �
prOibição das provas nll-

numa reun:ão realizada n

Kremlin, evidentemente:
tambe'lI cOllstitue um dJ
1'0 rcve.,. para a.� csperan
ça� d.:: Mac Mil:an e Ken

nedy.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l'I��/��eÇ,-(�;i::ir�:;tl�lt�rjUli
aneereeo T.legrifl{_.'O ESTADO

tnr etor
Rueu)! de Ar!'nda Ramol

Gerente
Doa:r1n10l �proandu d. AQuino

Redator".
AntOnIo "�rM1lnMn 01" Amll'l'1I.1 • �i].a - O�valdl
M"'lJ() - Pedro Paulo Marhaüo.

)lOis sr-mente ";"'111 po·ie,c� ·UI.,
lnOs traç"r '." 1:'IIHI reto ,) La ideal COIl1U."',
.ninho !l �rr Ao CENTnO ue OH.\·tO'

m,-\. llA FILOSOFL"v, ida"L�

iJl1andO pOL ?ado e em fOl"\\l!,ç,,,, pOr ;;1"-

]'0 de�cn,'oi"r .I"� aC(Jnl('�\','<."
llO� da Faculd",]e de Fd·,.';',

1'0 'etc, cstudnntes "11l.Li�()�·.,,!<'�
pelo ilc-Hcnvilvimcnto e»

Sociais,._. CQ/l!eC/)71en/OS tUtu <1Uc nasceu "

DI,: OIlA'r(lIlIA n.i. FII.II':II_

FIA,
!'.redltnlldo c C\'cnflla;, (\h5Iácl'los "ll',

�"" ""I",·,tiS <"li 'Hi� çil'�\""

1;",,·;"s,

fia, C Lucras, .�"i .

lllOS ""to� de 'lUt' unCo'lllrC ""

l!lr"çiio da r,'feri,)!, fucI11,].,d�

Co{abo"adryr�1
Prof aarretros F'ilhil - Dr. O:;vRldo !i.,léirlllue!
(':"hral _" ('ld rronzaga _ Dr. ,I"lr;ct:>l' .'\brp'l

• t-ior. OI'�I""l1 c'Ee::: ;l.i'·l_int' 11c!eror,�o Ju
'/tWI] _ Dr, Mtl tun Leite ctn C0s�.>\ __ �)r H,J
hp;l/ C()�ta - watter Lunpe ..;_ Zu\"y Mar-na
O" - LH�'ar'1 Bartolomeu -_ Ilmn r carvnnio
- PnJf par-ln s'cmaudo c.o Arau'o l.aco -

Halll!lt'J!l Sr'llllidt_ A.'8pjX:i" �.,,\i(l - J"!::i_'.'lI)
"'1),<.I\U (no A.:')\(l'·in\ C. J:1JI1,,"'r':, fd "'" de

�(' h,.._í,,('h ", c:

\" onberto Nahas e 1I1aury Borges.

o P(ofes;��; Salvio de Olivei

I, r 3. r zcebeu celebridades do
I Cm :ma; Te stro e Jornal, na

! ch Jrrascaria gaúcha - Mõriiea
à d�bu�ante carioca

r" io d� 111" sAh .. e

l'"r" i'<"",uç;,O illl�l""lu.,j
1.',110\
111 ._, .. !,:1(j,\:

I,i"ipl<>s 'de Sant(1
"""'Tlr';"'" ...�,..rl;�n '"

hf,,:h rm vtcôr.
"""'I�,'\TURA ». N(l,'1L (',.�,' .Hlnm'

\'I:"n', AVlll,tV, __ (']'''' tr-no
• ''';�'''�'''' .,;;r. � ... """1"'1''''''·''''' ��,

rrurivo '1"" jo"""" ,'�l'''! ",

,;'Iil!'w.tr't.-
;';1111. dOnI'Õ!".

1) -- Marilea, filha do casal sr. e sra. Gil Miranda (Ivo,
r;e}, representará o Estado da Guanaboara, no baile ofieinl
dDS Debutantes de �nta Catarina, em agôsto próximo,

----000----
.

<,
2 - -- Aconteceu bastante movimentada e elegante a noite

de 22 p.p. no simpático ambiente da "Churrascaria Gaúch.."

quando o Proír ssor Salvio de Oliveira, reuniu destacadas p�l'
sonafidaclcs do Cinema, Teatro e empresa carioca. N0\ bonita

;!"!.('S<l (I,:., ;:.u::ar o colunista anotou: sr. e sra. Pedro Block. Er�',

bnixador ;·';Jlsch..Jtal Carlos' Magno, Juracv Camargo, G sinH::é'�
tia murt-ru.rc da elegante sra. Lacv Block, César Ladeir-a, atJ�',!;
Henat.a Fronai, atriz Maria Pompeu, jrnalistas Ney Machar'o

Dirceu J::úquiel e Arma.
---000---

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientl'rccm=rue d0�OdOS, :oro€cieJos em f6r,

IIpOS de adubos poro cotoro cana, monoí
oco, turno Ililho, arroz, feijoa, rrigo, pomo,
r e s

, jo.orns.

j .. ..:_ Continua na .casa de 'Saúde S, Sebas�ir;c a bonit� ',:

degemle so-a. Deputado Fernando Viegas 'Berriadete. Deseja

lT.OS b:t,(,\'� restabelecimento,
---000---

.::� _. __ Amanhã no Querência Palace, o fabulo.so" "Dimas··
<.'.n pmno �0mandará a movimentada ,,"oite de boite '

---000---

:) -r: Paulo Bandeira Maia e Dumara Pi�to. doia brotos

de nessa sociedade que thmbém parbciparã9 �q :Desfile J3af\.::
g'J., qUE' aco�tecerá dia 25 próximo.

--'-000---

I) -.- Marcada para dia 27 de Junho na cidade de .Ioin-
.

iJ
ville. ruai.. uma reur�Ü,o da Sociedade de Medicina Catarinensc. •
O exmo. sr. Dr. Antônio Muniz de Aragão, fresidente da Asso- •

Ciê.Ç;'ío Mundial d_.e Medicina. estará presente ao acontecimento. •
---000--- •

7 .. - .A linda atriz Irma Alvares, voltará a nossa cidade, _
118 proxirna semana. II

---000--- •
8' -, De Florianópolis, passa a residir no Rio, o casal S�-,

c sra. Dr. Hidelbrand A: Souza (Terezinha).
---000---

D -- Festejou aniversário, a sra. Dr. Paulo Fifipp ("Lucy),
Em .'-cu dparta�ento a sra, Lucy recepcionou convidados,

---000---
] () --- Com a srta, Verinha Bonassis. marcou casamento I)

jO\T(�m sr. Nicolau· Apostolo. Acontecimentos sociais cumpri
;nenta aos noivos e familiares

---000---
j.l -- Em atividades, a elegante sra. Eliana Cherem, que

vai \P\'ol(I'}O\'er' desfile de modas apresentado os último: lançú
mentos' para a próxima estação, Na boutique "Magie", acon-

1.C'ce1'3 tarde elegante,
---000--"-

BUSCHlE & lEPPEI1 5 IA.
")OINVILlE RUO. DO PPINCI?E, l·�J
�tUMf�/AU' H;·' 8<USCU�, 115
';L'�IlJB', O:5,M�"RGr,DOR w"SlrHoÚN. �"

" ...
•
•

R!\TIoI Diu-ante óvre 11H';S .:IC'
Lndo ele e de coito. po- ...

occs H

que aii���.l��l"'�'
sua'ir'

. '�:1,
("_;jll'll'J.

!:'ErpAO liA 1," CA.'IA[I\

('1\'11", ItK\I.IZAllA E)I

DE )L\ltÇO O}: l!Hj:l

1:-':i'lTHIT�IEyro apclu,los: Elc,hiio FI"r",'_

li"o "u,,"� c �U" mUlher, :'"

]"tor: i1Ec·. OS)Ill:\nÜ �II'_1'1,0 17�) Ch")l�có
T"n",�i

"eis"" (;tu"'l.ott.n,
DE:'>.

:\.0 :;J.:!7 j:'dmennJ--

ap{lalltc: B"rkhal,·,'r
- "l'ebd�: \'in'llte I"e,·-

Relato)': DE!'.1'13_
xnxno �ro'p,r.E(;A

)\GllAYOS IH:

I�ST1({'�IE"TO

,Jllind!lc

<::.,.""ul,1e: ;';,�. ('om�rc'" �

A(.':ricul1.Ur" ,;.::r:,,·arln: ,1,\-

�é COldSChmitt,

.."I"rj,'Ultur"

Golds"hmitt, ;.0,0 .i.;l:,� Bru"'luc
])"I,,,,l'c: [·ta. (',llar1nc'IlSi' ;l�

Ci",,'nlO 1'('>�ll'l1ld . - IIp,,h'õu'
• }'r,",cl,co "ch""dt e ·""n ,,,'.1_

\)�')IU1\n{) XO'BHEGA. n,�_

,1ill,10<,L Po,"u:l'lni!",_1.\r-:1L\\·OS nlê I'f:T)(,.\O:

11:'0 c(J"bec�r ,lO

:\," lhU�""c

l!'n"'"nl�" I'r"rl'l:>r" rin.
8p)!\\ 1'0, (;,�ral" e A,.t,lent�" ,,"

!';.:r",·",

•
A(;IUrOS UE I'E'J'H::\O:

PERDEU-SE :-':,0 .�ij(; - BI'U"(]UO -'_ n_

g:r"""ntc, p"otcto"" Gil< ,_

SCJfUr,,� e Ac!(l�ntes J{,

Trnloulbo a;.:r",'nd,,! OLi"_

H,,�'w)'. Relato)': ()

IlES, OS\il'NP() :\O'HllI':, \

11�"idil1,!i " (',i ",,,r '. I",r \ ,t_

,::LO '1I"·",I,,,e. n��ar p,'l)",,,.,,,-
10 "(J "1'1"""".

de cu!'o, cem bl.'r)oque, llé'S segllint'.,s.
Calc(lml :rvreropoJitann 8, C, lé�iO\,

cntl'f'il,:ll" llC.,ta rcd:tçi'.;J!

G"'II,,r, (," J�� Jua(]lIim .\L,"_

'1U'·� ul'cbd,,' :'Ih,';" 'Hu.<'_

ECi" de r:rlat"r: Dr:':;

AL\'ES PI-:i:HOSc\ - 1'" .. li;",
l,illlid"J<,. d,'""", I'ro\'im,',,\o

AI'ELM."iíES ln:

IlEStl('I'rl'
I

- [,
J

Ih---__;:__.------ •
•
-

",O .,,11 J";IlUlle
'"'r'''',,"re�: 06,,; AlI"",o ri,)

]i"li,'"" ,,"\1'0,; ";'<""''''1"
lli,'d'lria d�' r:d]",,,la� fi" ;;0_

trl"n ,r" ('''p;''''''í 1�(jr;;:LC.I.)

upt.Jo,'[,,· )!<"·i,, AlI�·l1fi.,

ll"e,,,;,,,,. f:(')alor' ES, '\1._
.1.2 -- Circulam em sociedade na novacaJ)i I Brasilia) O"

"""_0]';",.';.,

('..a:'é:�:-.: {', sal' Seara (Zilma), e' sr, e sra· Dr. Victor Mareio. "pcb,jo�: :llc;,llS rt"'r�ll'" 1,1_

"
"lO' "'''U'' ","lhel',

• \],EL,\�'I-'F'<; 1('!"I'I':IS:
1:1 -, .Ta se encontra no Ric, Ana Maria Lopes Ramos, que na. :\.0 ""I;! I .rijuc"s

. pj'0:xil1lrl �;cmana representara Santa Catarina no suntllo',{), llt,j"lltc: !�odOlf" <;,,1,1 .11

j)<lilc das Debutantes do Brasil, no jardim do Palácio Itan:a�,
ti"o NlI"c�

Ebl",', �'l ..

l'ati, ii promoção de José Rodolpho Câmara, tel'a o alto pat"ru- ,
,'\1lh,"',

unio da ',�Ama� sra, Maria Tereza Fontela GoulaJ'1.. •
---000--- , :,l�::;�;;,\c:

1·{· -- Circulou em nossa cidade especialmente ?ârC:1 tra-, ""lId<'",

"Lenzi", a •
�
, j':",k,r\',)I; de n "I,,,'''c',,, ,;\)

• ':(�;"'v" ���us,::;,:;,:�Il,,�nIO "."

iJ
•

de

�'JlI;I'�"lcn.:,\�'r�:���oü�,!ll��';'�
• U!';�, ,]\,O Gt:tLli0:>J
, 'j1I,:/n':11:A m: )J.EU.O. Dtc;_

• :::;:"�'(;I\I'�, ç:��,��:,:,t' l:sl'
iJ "",0"''''''''',>'-

• ]lal.'�
dIS!)Oi;itinl. cio "c,irdõ',,,.

"'.0 ;;:.i�4 _ Tíjueas -,�pe-

. ",.2��1��os·,.�_"';�7��:;;;�;:�;S°i'��0l.!�'O�'j'�i{!�'�"�U�'"�";;;l�I�i������

K. Rc'is,
---000---

"l'elaJos: .\r_'
e .. Sua ",H'h,',.,:\,i. A,·"r''''g:UÚ -

E,'., d�

a� """u,to", .'. 1\ .. \

(";l�tdlll .\ln\'h,,<1o ".-\,'t.','··'

('r;'I'\"1 .\;""'hud,,, Hcl,,\o'

.-;1:. lJlo:<;. <)�.lll::\I)') ::':"J

J"""'III1<'IIl" ú apCI'r<j'-"',
:01" :t,"',-, Ih)úJ",li" _ .,._

]'�l:">l.�: :;:.".,,,, ,\lal,,),�r
)",10: r: .. ,·'·"o

Bl", .. r"H"

C.I, LI,,':hli,,<lu;o ''''''''mo pc;)
u""�""im,,Ja;:" de V"i0S,
�'''I' I"''''';'''''nl" aO

bl:".: 1':""

tal' SOl �uarda-roupa de inverno, cm ° costureiro
�ra. Lu'.::: Bauer Ramos, da Society de ItaiaL

---000---
1:) -- A volta do clá-ssico "Chemisier" está sendo assunt.c'.

jJ""vi"""'ln,

I"n\e�: .J"iií Fe!'r�ir" <1",

I,,� (, Jo,;é 'l"riu da Luz

,!"'�,,,J.o:[',,I,,'iro <I" 01"
1:"1\,,, IWS, <.1.._'
\'/-:"; P'-:I'R."" .. \ L''',m1,,,,_
"··,·"t,,. d�I,;", j,ro";Tl\""tO

r"("Ur;o.

'�ln 811l'I',Kio gôsio das mulheres eleg'antes. Agora tambl�Jl1 e.süí
.;(�ndo apresentadq, o simpYes modelo, em seda-pura; nas re

cepçc(':; 'endo como complementos aderecos e mesmo o chapéu.
---000---

16 -- No American Bar do Querência Palace, ° sr, IvCl
Gasparino gerente do Ban'co Paraná -Santa Ga1.arina. palr:-
trava ('ln rodadas d� uisque nl1ffi gl1.1pO de amigos,

-da ;!a.
)clados: ,\i<";<]c, 1"""''''';''''

Um" e ;U', 1lJulher., It,"",,',·

UES, AL','!,:S I'.E1JHOSA

Unânim..'elll,ntc, n<lgaflllll pr,)_

";lIIenlo.

\PEL.�('ÕP.S CI'VErS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"UM ENCONTRO NA BAV�ERA" - Noite Foklórica cemm cmropé;ii, reunindo Alemanha, Aus.lria, HO!é!llda, Polônia e Tirol com danças e trajes lípko�, Pro:
mocão .• Carlos Salum Muller - (ausa - Campanha do UBiforme da (asa do Pequeno Jornaleiro. - Data 3'0 üe ábril ás 23 horas no (Jube Dôze de Állôslo

,
-

o IIcontec;mcnto teve \l1\.':""

às 11 hOfrtS do dia 24. n'\ 'P�

\ de do 'I'�'li� ('llIb� BOI!. \";\<1,
em .Joitwillc, c contou _">:', ;.

JlreS{,ll�n do GOvernador :"'rj,._,

RllmO�, l!'r�ebi�po de .totnvn".,
comandant e ,to 1:1,(' hn�"lh:;o

de ctlclldor0i!,. .1\',,, de D,."'10

o prOmO\.-)f !,.'il>licn da COUHl'-

ca, r('"rescntnI11('� das 0111."_

ses ccnscrvadorn s c outl'n� nu ntacar tão tttâniea quanto ;n

tor1dndes,
- dJ�pens:ível obra, Entre a�

(elso Ramos afirma em Jcinville:

Relníegraçãode:Santa Catarina' na sua Ecoflômia; Estrada Dona FRaNCiSCa
s�ra' toAda I·mpla·ntada le· Asfaltada

",,,"". que "n"·"." ".,"'_", '" "",,,,,,·,,,10 """ f.,", ,0," j,' ,,,1:,,«,,, <,,,, ""'.' ,,,,.,,"""" 'm,,,,,"«"U,, d,' .1.,_

dn� dentr·, cm vinte mes,,� 10 d(' 1"'115 rOdoda". <'"le UIII) "�srll,,d outro, "9" inviJle d ..-."tro �II �'<''''H''nl'L "J

��u 111;<"1.\ A"�Ul\li,·,,. CI>"',' ,-nl\d;,!.,t\'1, 1"'ltOs 'clc Iml'hl11t'l<:;'U )lur" "U l""il\('n�(! (' ,"s�i",.I",,,lp ,,' ,.

":"';M C'nn!,)'otlli�,o>: !l,ú:!l_ 1""" tl'�d\O' d" )'edO,.i" n,) ,PU �'('I"('rn" " ,"i'"

dOl. ,0,,(- ],s" ,de ]jc,:"r Siio Fl'ul'\I�',O '''' !"r"nCiSc". ,,'u�k I,H� "s[ullH(ht, <} u""'1

Homem du l'ml'''''''' " uo dcStn S(,ICl,;da!le (!llC, »oa

induerr!n. COmpT"o.:nllln 1,\,1." fa�
.. or�:lll1ual1lllenl<.-, a]>:".1C1\ .•

ii �l1n f�ij!'J0n�nhi1id�de c·"nO ln. ai' I""'u dn rle" n'�I'IO
;::o\'crnllnlc ,Ic�eju�o de l-O r a

f�licidn<l{' {' o p,.oI'"I'O""O " ..

povo, dll ;>,,'nle 'IU<.' "1\',

i'\rnlll Çntnrin,r-·

m�::ou n (:, 'I"r·md .. '· (, I�,

"h" .' -eu rli,,�utt<O. I,or �",,

�ti" <[" s h .. ,id"d.. Ul' ,,, , �

luril d" r"n:ru: .. ,II' i'''ni-or

\;v;io d'l t rr-cho l'ir,,1>e:··",n

("""'p" Al�'':-''r ,Ia 1''' "

�I.

Clln:AO,\

o.:V·''::·'5IV

nárlo s e amigos recepcto
num o governad-a- Celso
Ramos. No flagrante, €'ll-

�.'" .... "�'v,,. ""' .....""o,"'\) c,v.H 1'" o"velra .n-. quan-

wetzcr. o deputado .rot.i do 0::1. chegada do onere ,'o

Gonçalves c " prefeito ('111 executivo à manchester

exercício vereador Caetano cntartnense.

DISCURSO no �Ecm:TM�1O
DE ESTADO S":.'I I'A"ITI\

<J"íl1�� coube no saUdoso GI)�

\"(rnador Jorge Lacerda dar DamOS, a eeeun. I'" ''':''_

g1'll. o dl-;'-'ul"Ilo prd�ri,lo n"'."

Sr. Ibrnhtn Felipe Rlmiio, .S,>
crelãr;o ,II' �:81:!<h Bl!m (a

Um i'llpuI�o aO trerho· �Inrl"a

Itccebtdc por llutorid.I,!c�, Odord. )laS ti v E�,"a.

escolnrt\ ecrreüaiouârtoa �

nmlgn ....
,

O G.o\'Hnador r:"I"J

Jtumos e SUII comlti'Oll, �'J!"�

S�r �n\ldndo "elo prefeito '-".1

nome do mU""'-"'pio c nflrn:"r

(IUe hoje n sainará O contl'·ltn

para a con�f"��ão do tr.' '],0

nmis dinei! desta obra,
lr,'cho de Campo Aleg-r� a

JOin\"ille, c Que· desta iO'va

A solcnidnlic ql1e reúne 1l"�

tl\ C'a"a, com o pl'l!lIe1ru ",',.
dntário do }:�t:,dO, a� rl��",�

rcpres e ntntivus f do uUlor;,i 1'1'

J)1':.t,li"a das e:as�es IlT(l(htO�
ras ,)e�ta r<!gi,-'o e do s"" .,.,.

bre Povo. ih.'tllnlul·' li. m""J(..."

tuç"o oficial dn C,nblnelc d,

Planej"meuto do rln"O de )Í<'

nndo o contrutO llnlre o pJ..\_ l';oense.

de sua FMj�façilO por. ;llal� "'Ü d�t)(ur, temo!! certem -lls

uma "rz �r eacoutra r na "I. to. Um marco índelêvel no s? ..

.rnde do!! I'rjllcllle�, IIjrig;I1_,.e lo destll torra nheo�ondn � :,-

pn rn o 1000al onde serru :I�,i_ handOnndn ql1e é norte ""�,\-

)IEG C :1 fir"'" 'enéedOr'l ,ia
c:onCOrr�n"la, Puvhuentudo-u

)h'"liqut'h''', <ro 'e�t{,<llo

C;llnnnlJura.

T.RECITO rlrnrs mFICH.

Q1IUIIl S!l'h!" o r()\'l'r",I,I�r
.

{I i';r. H111,S Pdcl' !'lt .. in, p",_
sidcnle ;in As�ol'i"çi,o ('""""
Cinl c l"du�lri,,1 dE' JOln\"lI:-'.
('OU1('ÇO 1>0" r"��I' 11m r.ip,�,
hiStórlclI da rodo,'in donu Fl'I"
"I".;:,"" :� ;.;(' :!I, di •.eo<l, ,,,.

�ua IlllpOrlitndn para ti �('�_

nimio <In leJ:rI:,o, !"o]ie"hl. r.

���i::�Mq\:I:s1 '�:;:��::C(l�����:!'::
rns, qunndfl atendidn" lIel,<

I!O"('rnll\ �"mllr(' 1('\'''01 o !,l"
I!re!!�o C fi ltl"lIl O(>�lnr 1':11'" ',._

da li. port\llll�iiO ..

" Oellflis <!�
"�s!"nl,,r Ilu(' ,-, itn""'in <I" ''''I
m"rflS J:ov<,rl\l)s H,,�eriol'I'�, a

linda :\ c!'ô"lra r"ltn ,l� H".

lHcr,írios, COnl1nll;\\,,,, ti\) :'11
muto,. II llle�mn. declara ', .. (_

IUalll1\)lIle:,_ ·todO" oa gO'I"_

nadore� Jlr(',II'Cc��orc� ri.. \.

J.�xcln no'll'o"êrno' de nOBn ,""
tndo l'(lConheccrom a nbsolUh
ncvc»sldatlc de doI' CondI6'�,i
modernns a [iio inillo'l'tdnte rrl

d"'ia, c Ils�;m d;1;:1m <1'Hln
do Candidnto. no IIONtO ele!',,,
mnis elevado de nO��o !·:�t.,.
<]n. Mas poucos th'eram .

'''!

("l'�Sãrla ener!:in 0\1 0& n�,.>._
l'io" mllio� 11ara reaiml'"lc

(oro de

São Luiz
No din. 2!l deste nfes haw!.l

:: �o:��:: :n S�g�:,�� "�n�' I��,
t� de "i?oea u f:m dt ndqlllC':r
um !lUmento de cantores. CCll
,'idamos lodos is pllroqu'"n'S
de espírito dcfúati\'aa-1:,r!!
�entar_se para formar um c5_
1'0 de- maiores pOlencias .. r,

lou\,or li. O('\l� e f:,!:, Banll .,'_
ma )riie.

SALLES

4DFI)(;AO(J

Rua f'l'lIol' Srhmlr11

10 And.ar

"on. - !739

'-<,,, .

- 'lorianóVolt.t _ S. Catarino

��-'�',;,

S,\IlE J)\S :'\F.CF:SSln.\nr-;',; t"H dn Go\";;n,o, 8ôbrc o l"IIn

to SIJ.:1I1fiul, I,ura " (:0'"<'.'<" "

lIufcrin<lo_sc· "o trnbalhc <I,. o Estudn "I'LnrincnBc. I) .J·��I'-

C,)llil'c <lo g'o\'êl"nO, o ir,.,'., ","nl.o '1u<' ucnt.u d� ""�'O ,,�.,i_

dt'l. '1"c .. 1'1'lnCipnhnenle) '-to;.; nn<\l.
.-\"n�� ,Gualbcrto, i: frente ·10 l'Odovi;irio -rco

PI.,<\)'!f:G, Rubc dns !1C\'(' -!- rLAM1'�I:, ,Icu 1:',,)
,h"I�H uc norte- 'do e�t;ldo, e,,- ridõlde n tllla ... ro<lovi,,� d� ,11-

1.{'cJ:t1m�"le :""0 Francls(" ·Jo to �is::"jfjAu<l" I"'on"",i,'o l' ,r,

_"'Ui,' TI'''', " �.e:uir, u"r""jin_ :-;nnta 't'aUlrlllu: "
...·!lodo''''

1.w"n dc louvor ao tx e.J') lI_ l!.lljni lllUt>ll'nnu lli'}'-II

tUal titu]:,r ":1 '?nsla du f_;_ Sul r"ritlh"n()�. (' " I:y;

•�nd:, l'ni� umbo� ,'em fo,.", _ ,·Ia R,',O Frnnei,rn do �ul
cen-to "o n,de do (;on;rli::> :1 JOin"lI1e )Infr:, llUt �.

cc iras l)Hrn a execuçãO d(l ,._ !lá nl�n:ll'< de um me •. J ,,'1-

hTll� de tal vulto, \',:.rnO do ]-'1'1,.. 111, :-.Ir'l"óS .1"
I'LA�tEC;, n"",OU, ,'UI mu

1'0SSlnll.IO.\llf:.s nn", <) COnlrllt� �n"clllsh'" ,"

IH� nE<;;E:'\\'OL'·DIF.�TO l'nnd"\lç',O da fI.lI]n"ia ,Ie ".

I('�'a��io 110 pintinHO ,·"t'l"i-

E' com as sc�uintes pll"\\"r"� 111'11"1' nO lit"r,,] � 1""'\0 ,,�

que o pl'e�l<lellt{' dn ACU.;'I Jlaiaí,
llal1� I'�ler fitei a tl'r,nin'l. �. 11 Hoj{', ''';;0 nlcnos i,,'1"'''' 1'-

tlis('Urso: -- V. f.xcia, te <, o elllprecnoil\1�llLO n

cumpo 11""" linuiclnde 1'(chllnn,in 1'",.:, ")

"""as 1'0H�ibjlidnl'eB de J .. �\'·l <1c�en,"oldlllenj(l ,Ie i';llnlll' (",1_

\,(ll\'iol0nto da 11ldllsfrin c Ih taril1ll, "O �.'Io,. ro<],,,·I,íri,,; n

("oll1�rCio,' e consequentetl"c'n- us�in"ll1ra do �onlr"to de ",' ...

tI' rornecerá novns Ollorl"<:I- lrl.'çi,n 1.10 t"{'rho d .. :\0 i(,",
tlnd{'s de tr,.balho·pnrn t"'!J�. nO IlHeunO ""tl"r ('n'I>JIO ," -

d��,le oS emprrg:ulos das SC;' ':".- gre n JO�"dlll!, denl'fI dn r.".-

rins d, 10n:l �e,.rnn:l, nté ,I".IS do\'i" �:,o l,r'''I\"Ill�o ,lu �:"l

1rabtllhai1urcs dn t�rreijlre (." .10in,'ille )lafra

da I'lIi"n de Jois\'i1lc e '-';:0 l·ni,-,o.
Frnsc;sco do :';\11. A Chamuda Eslmda TlOl,."l

J.EI'i"\JRA no TER)[(\ norte enlnrinenSe a:.> litnrn] e

I)E CO;<o;"Ut\TO I'ôrto de cito F"'>nc,�ro JO <:"1

o Dr. Hoyé<lo Gou\'êa I in;, .extensão, dO� '1U1li�. 110 lnteio

assistente d" Gabinete· da P'�, de HHi:l fal!fI"nm �el' COnl,,'A

"ejnfento dC 1'1,:·nIEG ra'. l:ldOs lO':; km.
lclturn do {"rmO de con�l',,';O O �f)nlr,,{o ora n ...sl,1·1"0

nsSinfldo entre o PLA�IEG. e. COll1 o referen<ln de Sua 1'.:<'

II firma \'�ncedol'l?- 'da COnr'Jr_ ('�Wnriu 'J aenhor GoVer"TI.,,'
riinda lHibliFa. São 30 Km. oir ('clOO R!\lno�. dtlc111inll ,� 1)1,_

rodo\'ia, trc,"ho },ir"lJeirn�;1 - cio da Ílllpbnluçiio <'<c. 1I'ni1

('umpO Alegrr "serem 1';,. 30 km, entre ('a'l1'o ,l.lcr.:!(. Ii

pl:ml:tdos 1"1\ '20 miiscs estl"- .Joinvllle.
do a obra orçad" Cm .100 ,",' Em ConScq\tência, reslnl-l fi

lhô�s <te cruzeiro:;, Contrntar ,;, Km nn eX!1t,s'i'l
du n"do\'ia, do� 'luni" 1I11Ut;H

13 km dO perCIIl"!;n
\Irfr:l

IRn :n a São r'rHnei5�O do

Sul e Um ,,,Ido de ,;:1 Km r-c

trechO de )\nfrn fi ('nno1r,;'1.,<

::� ;��t;��:�::' "�J :�: '�,��',:','�
!l10:

.: ,:;,'�lI:���::i:, ::to C:;';.:;,':
d"d< � 'mll;� �I�n;_:icnt;" '. "I"

�on"ider"r-�e q,ue. além c,·

EI"'I�e co:n�lclnr a totn l im-

!)':�I��:Ç�e:: \:0s: C��"'� ���
ü'" ,Joit".lllC e li l>õr,u de !'l;",u

Fruueieeo do ::\\1, "hrall):"" "

Irecho <Ia �l'nT. cn.:,,; eXte1�.·'"

de II km

T"I Co,1I0 oco"TeU li" ""'I,r;<_

to
•

'lU e ohj�t'\,I)\l " In'l,I""'''�
\,;,0 conr.ltlsÍ\·" da j{f),lo"i" :��,

2�, ll;<jai Blllmcn"u

-:-:iú· a« �11\ ('llcótih,,,,

t"tnh�m ') t,ontrat" hoje fito

mado foi ,...�ult;ldo da "".Ii1 "�o

prO;,osl', JI"r{'<(,!ltndn 1,�1,,� r;r
I

�;.::I':!�J�,,!�C��;:"'�I�I;a r�.':\:I";'�
q\le ;�\.��!,,"ã, n"st� "u,,,,,,,

clldiluent", i' �omn de Hill "ü ..

lh"eS (I� ('ru7.eir,,�. l','''"''�

,·"Ior. :?OO mtlhôes serào ,.".

hcrto" com O I)ro(\utn da o.

]lern�'-o de cr�dlto nutfll'::U lu

"o orçnmento dJ PL\'.!I:':.

'1ue l' nteei p:\. a�si r.l, o �

hmenlo dos rcCursos ni'r.e�,·í·_

rioS IHI ati",;mentO d,,� o!,r,.&

priorltári'ls P Ílwdi:I"cis, .. ,,,,�

I:ln\'" d" Plnll0 de )lctm ,i,

..m1ncnle C;{I,·�r"a,lor fl').<',

'T,l] formn de finnncialn,>·'tO

Execli:n�Í'ls. ó atestado ti"

que" PLA:.IEG rllplOll ,I C')"_

fiança <1"1< C;uc COm" (:",.; .. -

nO' clltarltleoGe cOlltralam, (i�

'lU' m"l� uma fll"lI:'t, CO"'· "

concello c o gnbarito da l'�_

dmeolndora )Innl:queirn �;.\,

cmpreit('ir" da ohr.l Ora !�n_

tr"t:t<lu, \"(,,, Imrticlpnl' ,loS

lrabnlhos dI' de�"n"oh'im>""J

de i';antu Clltal'ln[\, lI;io h�,;·

tando em receber ;;O� do M'"

ratl1fRmC,,'o eOnlrntUõll en' I."

ti·,,� do T('Scuro do Esbdl) "u

ja emi<".1o, ,·c<:ém_lllllnl'i:ll·tn
"Irn\'�s d" SCrrclariJl dI! ":\-

na forma du lel!:ls],'�i;}
dn PLA,n:C. Cr.·"

J!:urant1:t dc dcscil1t� prlo P. \.,

,O PJ': O"F6n"01,'ullcntJ <lo

F.$lndo'-o glande meta tio, _

\·cr":I,lo,. Ctlso l",nlOS

re,pondcntc iI operaçiio de "l'é

dito" .1"e nos reporLnmos, (o.

que nS�t'gurará os rCCl1r�o� 'I"

PLA)IEG pura nntccipaçii.1 <III

finnndamento do contrn!').

p"rmIUn(]ó j ne�!"nl1nento d::

do E.�tado e para tôda Snr.-
Si- ta Catarina, pelo que l"C-

mão, eect:etário de Estado presenta para. a economia.

:�:���t��r�iZpa:aO :j�:�f�� ��. f!:�;r����nVC1��S ��i;�.�

Sr lbrahim
�ng. Celso Ramos Filho. o

titular do PLAMEG eu:!;.

Annes Gualberto e o SI'.

Geraldo Wetzel, ex-tit,uhl'
dn P,,�tfl d" Fazf'ndn.

,lO ,I':�t"do. A�ur",
poJl" l'\01lTli F t;:-iT.\ no

naelor tO"'IlI/11! ,ii/.endo '1\l� "�'O

n\ tõdn iJ!1j)lon!.lda � po,"b")
Iln� esmvn CI:111]1rln'l() � '(l'L.

J,.'j,.;" " !.tC",q'<lo••� 1'",1'1":.1

�('t;a !í,,1:t t'L I:.:!·lant,,,h "

I't Itten<l�I' o 1l0rtl' l'''l''I',;'
i�I"', e"IMrf( nle;al"l,tl"

/""!lriIlR,

'um Os "Ot'� <i� r;'JI'

.10i",i11{' -cnttnue a s,r, ,lar:!
:",,,,: .. "'aTi",, I" eeu r;.,,'':'f_
,.1) ., �"�h· mOti,·o lr'ndla IfIr

.re :"i";3'1,nM """1<) ('�L,. '1'1"

"'0;;"" n .. dr&en\'oh',ml'nt,)
I,: Indo Ilnrrlg,,_V{'f<l�.

I'TO'lnll.\

IJ]:SI:'\T�.r.II.\I).\

o (;n\,ot"nllor ('ciso Hl:'I<,�,

c,,\ ·

..u di.cIlr"o. r,,1. q"��':'"

<te.nCel"'w" que li PCs'I":."
reuliandn no 1('l"rJtório cao; .. ·'_

sCllije pcl<,. 1':-"ni�E'� da

r('rlHIl�j,o )indonnl Ela Indu',_
Ida, <lU"""'e. (I S�n·I,,:írto .",i

Cio_f:cout\mic,\ lIlo"t"Hra ""e

" ""Onomj,� ("lltnl"l,ell�e se r n

c/I"lrn\'" ,It'�intrgr·,<in. ?'" ."".

u", 'I,,� I'ril,"il'rl� ",�:i\'n< "",

o MI)'.. Armes ouatberto,
secretáno executivo (h

PLAMEG assina o tôrma
do contrato pnru

t!U,;5.o do trecho da rod .. -

"ia Dcnn ll'r:\n,'j,{,:!

DURANTE TODO O ME5 DE MAIO

Em ':omemoraçãà ao transcurso de seu primeiro ano (i'�

lnauguraçuo de 24-4-62 a 24-4-G3, esta oferecendo a rua nu

merosa � distinta clientela vantagens excepcionais.

. De:::;C0.i1l0;;; de até 30', nas cornorasà vi.sta ou a prazo sem cn

u-eda c s.em .a�l'escimo. E aind� mais: concorre a br-Indes li,'

valor de CI'S 45.000,00, além destes

PRÉMIOS FABULOSOS;

01 AUTOMÓVEL VOLKSWAGE�,[
,>M REFRIGERADOR BRAS'fE�,[P
lJMA MAQUINA DE COSTURA ELGIN
1_;M FAQUEIRO COM 24 PEÇAS
eMA BATEDEIRA \\'ALl'fA

que eom�eiao pela última extração de junho da Loteria Ferli'-
1'a1, c ainda mais um prêmio no valor de Cr$ 25.000 00 }.ir,]'
mr?s (le 1'!.córdo com a cal'fa patente, N:o 180. E é muito fá(:il
ganhar: cada parcela de pagamento de Cr$ 3.000,00 dá dil'(,!
to a (ln' c�lf'ão numerado que estará concorrendo a .todos êsses
ValiOS0$ l"JJ'f:mios. /".

---oUoL----:

E VEJA QUE DESCONTOS;

Tecidos . desconto até 30<;(
desconto até 30 r

(

desconto até 25( (

desconto até 20( f

desconto até 25(" I

. desconto até 15( (

desconto de 15<'{
desconto de 10< (

desconto de IOf;
desconto de lor"

..

,

Vestidos de Toilete
Blusas de Buclê, etc,
BLlsas de Verão
]Vlajha�
Vestidos para Meninas

Artigo� de Nylon
Holtpas de cama em geral
.A.rtigo,s para Cavalheiros' .

CaJ��ados

---000---

NI-\O PERCA Esta excepcional vantagem q\ie C L A r;

lhe oferece.
NAO PERCA A oportunidade de comprar muito C0h'

pouco Dinheiro.
,

Nr.O PERCA Esta oDortunidade de hebilitar·se a gn
Brindes e Prêmios Simplesmente Fabu·
10505.
É realmente uma Festa de Verdade - Ja
mais houve igual no Comércio Flori2.

napolitano.

( ÀU Defronte aos Correios, no E Irei

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelos Mu-nicíploS
N(jt elas de Hio do SUl

mea Blumenau, 61

Av, Mlluro 1�"D10$, com II pc_

�IIS. ÓtImO ponto pur" nelI"Í':!O
oU residêncln, Proxlmo no c('".

troo Tr�tnr com 11 r,rOJ1riAt�r!o
CYZAMA. COMENTAM-SE NOVAS CA

SAS DE JOGO NESTA CI.

Do Correspondente Segundo as Leis que re

gem à materta. em nosso

Pais, os chamados jógé.:s de
azar semente são permiti
dos em clubes e ouvimos
comentários de que esta
riam propensos a fundarem
um "clube" apenas com- tal.
finalidade.
Oxalá estejamos errados

pois na campanha cone a

a jogat:na 51 precise ror.

mobilizaremos entidade.;
classistas. entidades rehgío
ses. Câmara, Prefeito Mu

nicipal e autoridades cons

tttutcas.

tranumerárros.
CJm o propósito de apre

sentar emendas em metê
na de a.çada exclusiva do
onere do Executivo, os no ...

bres representantes do PTB
e UDN rejeitando o projeto
prejudicaram os servido
r es públicos municipais.
Quando de sua Mansa

gem o sr. Prefeito disse que
era uma classe que não
mais podia viver com tão
r-unguadcg . saiértoe e que
tal aumento ainda não era
condizente- com os dias 3-

tuaí s porém viria mine-rar

:�l;;r�v:s��.�açã:s a!I��:�
"oarnabés''.

Esperamos que debates
tão v! »entos não mais se

replta.n .em nossa Câmara
de vereatt-ies. para satts
ração do pT/O que cs ele-
geu.

.

Q---_ .... __ .

28-1·;'1
DADE

r=r.;'
'

';;-'i

��PUbli.lI .. eoi 1.' em St•• Catarina
�

.

Conf�cção e consenaçlo de painéis
em todo o E,bc)o

Segundo conseguimos a

purar, certes elementos es

tariam interessados na a

bertura de Casas de J.Jg')
em nossa cidade. o que não
acreditamos, uma vez que
ainda recentcn.ente. na R

prazível Praü de oambo
riu sob o' comando dire.;:
do próp.Ic Secre.arto da Se

gurança Pública. o que ve

.I[1COll-SI' foi justamente o

Dr. SANDRO
MASCARENHAS

CILWRGIAO DENTIi:)T.'\
Ex-Estagiário do Hnspr .

tal Naval em Clrqrgla e Cl1'
nica de bóca. Moderni:sim\
conentónc rutnrama -

Cadeira curórtca -·Alta to

taçâo.
RU:l Brltadelro anva.paee,
n. 1;1 i eietone: 3552
CHACARA DO ESPANH.\

PARTIDAi! OE
FLORIANÓPOLIS EM
DIA� ÚTEI!: AG

\ 9horas!,�
j. "

R.. Fern�nQQ Machado. 6 1� andar .. .fone 2..q !3
_

•
-- flQRIÀNÓPOLt� -'

tnverao.
L:L�"l alguns que em p:t!�

n -entr da (' jade .0. a.u

guüa uma ampla casa com

a finalidade de expioracâ J

do jogo, o que é uma aon

., ... 'I.>lçao.

,
------

"<1'11 S a-quecer a joga
tina e lutarmos' unidos ao

;,' d 1. 'Clube das Mães"

na campanha subtlme e me

rltórla que tem pur e:;(:l:i-'
a construção dum orrane:o

lJ.lfd .r.tl.illlla" e"l R,,) .:i

Sul.

Universidade de Santõ Catarina
Departamento de Administração

Central
Divisão de Material
EDITAL N.o M3

Concorrência Pública N.o 763

�samfm S WU'H��
fDllrllialllll QUMUR,'iJ't

OItrJYI

�.. I,_.'_"".·.Tac�CruzeirDdD Sul Somos daqueles que a

cham metn,ir prevenir para
que lu» s desagrada veis
nao venham a depor contra
o boiu nc.r;e de Rio do Sul.
acure o propalado asvuu

to, nes p:':'.,,;imos dias. esp-:
ramos ouvir a palavra aba

,li:o:ada do novo titular da

Deregucta Regfünnl de Po
liria. dr. Luiz Martins que

por suas atitudes corretas
vem pondo um paradeiro
ci.ntra a onrta de a.sséuos
que até então se venncnvam
constantemente nesta cidu
ce.

NEGADO O AUMENTO AO

}o'UNCIQNALISMO MUNICI ,..-;,;;.;: . i
PAL I_Gn�í� Df cr.m ,

Em recente sessão, que I ENTÃO p�C� \:!ifE 'l;� ,

foi até a presente data a "-,---.--
mais tumultuada que nssrs-

-,.,�-

ATENCÃO
'transportes de mu

danças
Mudanças locais OU ps

ra outras cidades: Ser-sr
-os de mudanças
Nilo é necessário o eu

gradamento dos móveis.
tnrnrmacões à rua rreu

cisco Tolentlno, n":-I4 _

fonc _. 3805.

Concorrência Pública n� 7/03 r'e 19-04-63 a 14-05--

63, para;o rcmêcrmento dos seguintes materiais:
I Carteiras de: estrutura tubular, com tarop- de

madeira de óleo, amendoim ou marfim, medindo 055 de

de lar-pura. O 38 de altura e 0,78 de comprimento Urilda-

dade Uma Quantidade 80
II Cadeiras de estrutura tubular. com assento e

encôsto anatõmico, de madeira de óreó, amend- im ")1I
marfim Un.dade 'Uma Quantidade 80

III Mesas de madeira de õteo. amendoim ou mar-

(ln: com uma gaveta na lateral dtretta, medindo.l.lO '{ ------------;----------�-----
0.65 x '0.78 Unidade Uma Quantidade :)

IV Cadetrae de madeira de óleo. mendcíme ou mar

fim. cem encôst .. côncavo e assento anatômico, devendo
formar o conjunto com as mesas acima enunciadas.
Unidade Uma. Quantidade . 3

FLAMUIAS Umas até então, as banca

das da UDN e PTB rejei
talam o Projeto do sr. Pré

feito Municipal, que conce
",� aumento a- runctone

l.ismo em geral inclusive
• .,.:;.,l'o.I.do. inativos e ex-

VENDE-SEConteccíono-ss qualquer quantidade, no melh01
qualidade e r-tenor preço

Ed Zohia - 7'.0 andor ente. 701 Fone :;'494
Um Gravador nuvu mar

ca Geloso m-dêro 268 alf:l
fidelidade.
Tratar na rua 'rtruoentes .

12 ou pelo telefone 3941Curso Preparatório ContiOl'!nle'
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

Dr. Alo:sio
- Boseedj nos mais modernas processos pede- Monquilholl
gógicos. CLíNICA DEN'I'AnlA

_ Dirigidopele:. Lratament., das IlrN'cõe�
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA da bôca em adultos t:l

_ Equípocc com máquinas novas cri.mçag pelo .. métodos cü-

HORA'RIOS; DIURNOS e NOTURNOS ni 'o e c irurg.co oonreccee

TERRENOS A YENDAFe�o sua ins(:rição à Rup Dr. Fúlvio Aduccí -ott
de proteses palelals c to-

go � de Mora, 748" '�r:
---

....�;:;, .....,....::. �teíía\ l! t�. �'n.?tr.r l _ ...:!. _� :t1l.jfI!IL�3 - F-lOrlon6puh!r
ESTReiTO rPOLlS das 8 as 12 �r;.,s e das t� � '1' 7VE..DE'S1

as 19 horas aos sabados Vôrios 'ates ptJximOS ao Grupc. Irineu Barnheu

D IARA O pela manhã. sen - Estreito.

ra. DILA NOCETI AMMON Exolust"n"nt' com h,,- I - lot, 28x22 - Jg,dim Atlânt,co - Bo,

r1 marcada reliaS. lBem prtix.me a E!.trada federa!).
"::onsultórlo: Edltlcio Ju. t lOTe 12x30 ,C' zona ball1eór!o d€ Camburiú'

Uet:.. _ sala 104 _ rua Je- próxm"o à �de do k,te Clube.

rlú p;ó��m�ot: ��:3?n��ti�:rd���::r��u��. Combo
_

I lote 15x30 no Vilo Pompeio - Lu'rtlt-......
1 lote carn a A'reo 'de 700 mts2 junto 80 HU4

pitol Plmestonte �m Blumenau.
.

1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Jomv·rle.
\ loté 22x31 em PilorZlnho CUritIba

\

Divisão de Material, em 19 de Abril de 1963

josoé Portkamp. DIRETOR

Concorrência PUBLICA nc 7/63

CIRURGIÃO - DENTIS' A
Atende sroJo1 e crio,.ços •

Método psicológico moderno - e�oecjalizad;)
poro crianÇl1s - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópico do llúlll"
Atende dos 10 às 12 e dos 15 às 18 horos

Ruo São lorqe n.o 30

RA'DIO PÁTlWU'�' \OrOr.RO

POUOAL Df ilRG�H(lA r':l tCH'

COMPItA-SE
o ·menor salário jamais pago por aue emprha li o cuSl0 do Irabalho
ef.cie�lissimo de uma somadora Te'!.-Key. E�plic3mos: com as facilidades
oferec.das pela BurrOllghs. V. tem dez meses para pagor .. sua Ten Key,
que nesse período custara apenas CrS 530,00 por dia,. ou seja.
Cr$ 15,900,OO por mês. E depois. trabalharlÍ o'e graça!

Mas o Cool" e.traordrnariamente.econOmico não li· a unica

vantagem da Teo Key. que soma. diminui e mullLpllca depressa. com ri

gorosa exalldão. D.a após dOl, li sua Ten Key func.onar;i com aquela per
fe.ção compro.ada na fábrica atra.és de duros lestes de qualidade.

lando �er�Ad:o:::;a eT:,: ���j;i�:�.ra,rá nus trabalhos de calculos e.i·

Burrough$ Tan Key
;._ .. �n.ca maqu.na de somar 100% �"a

Uma coso próximo 00 centro de Fpofis, até
2.500 000'00_ I

Uma casa até Cr$ 1.000.000 00, prÓximo 00

centro de.: Fpol.is,....
.

I, ',�

leou MAla P9II'!1TAOOIltAllL

Dr. fMvio· AI�erlg de nmorim
-

.

A DYOGA QQ- .-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado p�ia li'acuid'Hie

Nacionat de M"dic;n,· t:)o
Universidade do Brasil

!!:x interno poi' concur$o d!l

Maternidade E.�CQJa :Sei
vl;o 10 Prof. Otávio Ro

dTlgues Lima). Ex-Interm'
do Se:-viço de Cirurgia do
�Tn�ro':f11 l.A.P.1'.O. do R!<l

de Janeiro. Médico do H
f.I.(al 01:" CRI'ldade e l!�
'" ,,_ "jdade Dr. CariO!

COrrêa,
r ... ,,�.:j - OP'1:RAÇOE8
DOENÇAS DE SENHonAS

- PARTOS SEM DOR � o

t»Píodo p�lco-profllatj';,').
COIlMlltório, Rua JoârO P.n
lO n. 10 das 1600 às
18.00 horas. Atend� c<)m
hr�as marcarias. Teletor..:r
3055 _ Rf'.�jrlhlt'i::r Rl1A
n.'nf'r:l.l Blttenconrt, �Ol.

Burroughs do Brasil S.A.

Concessionários
LOJAS PERE!RA OLIVEIRA

R. Trajano, 23 ...:FLORIANO'POLlSIN1T1TUTO DE IDIOMAS YA)ZIGI
o INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comwnicc

a todos os interessadas que já est.ão abertO!i Oe mo"

trículas para Q CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
lNGLtS poro quaisquer do três EstágIos, oferecen"':o
horanos adequados nos pertodos da mClnhõ tarde e

RUA CAETANO COq:TA 155 esquina F. Neves - Es-
·rrjt.) Ca�a de madeira Gxllm sendo bankeiro. de iiju-
105 - terreno 15»40 .-------- ----.__ ._.----

N1USICAL BllRRUA CONSF.LHETRO MAFHA _ Dua3 casa.' n. 109 r.

111 Otima oportunidade.
.

RUA TOBIAS BARRETO 22 � Estreito I C�nfor
tâvel casa de material perto da praia.

:l noite.
'ARA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAM':"LlA - RFO.n:OEe SOC1Al6Outroi:lsim, comunica aos olun05 vigentes que o

�I"início dos ouJ�s sNá no semana em curso, obede
cendo aos horários ió estobe1ecido.s.

Melhores informàções n;> Secretaria d,) Instltu'
to "" ,",orá rio dos 9 às 1 I horas e dos 15 às 2C.45
!'oras. de segundo à sexto fei�a e, aOS sábados. do::;
Q ÔC; 10.30 hnrn<;

Florion6pols, 4 de fevereiro dI" 1 Qfl1
A DIREOO

DI!.UÇANTER COQUITElS _ FESTAS DE ANIVERSI&08 - CIlACOQUEIROS _ Rua Sito Cristóvão ao :ndo da Igre
ja .- Ca�a dt:! 4 quartos _ 3 s:lIas _ cozinha - terreno
de 11.550m2.

.
DANÇANTES - J:TC.

" .

ESTREITO - Vila FlorIda n. l fundo F. Neves COlll

3 quartos sala - cozir.ha - banh:)ir(' _ agua e luz

\ RUA H DE JULHO 953 - Estreito saida da ponte
quem segue prtra Coqueiros. Casa <! terreno com 782 m2

RUA FRONTlN"O C. PIRES N. 32 _ casa de madeira

p:lgamento parte à vista,. resto a('o,llbjnar. GINA'SIO EM UM ANO
AQora com moi"res orobabilidades - F::lcO o

suo inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO

CONTINENTE,

LOTE na Av. Rio Branco' - Venda de ocasião.

LOTE� no final da BocaJúva e Inicio da Frei Cane
ca - 10cal1zação Ideal.

QUARTO
Com ou sem. Pel

-

IC'te bem slt.u:J-

:r��lTO _' Aito da 'V'�Jo.'
1,\•. '.

. , ••
_,

_.V.á,�os-:Iote.s. "�O

�1IiE�::-'ª;'�i�:4Ú4i_d.!.Z::' '::�"b::,,-·L .. _
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



da Sociedade Catarinense -, Desfile
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

II" Festa de Confraternizacão
,

Rodovia de Jnterilgação

das

Unld. Quant.

RAUL de MAIO CAMI"- cial aOs produtore" e vonSl'_ rêde rodoviária <lo Estado o ta e eqU1tôóva reUibulçiio R "[

�Ab. SP mtdcree de vasta região pau_ atender BI).II justos anser-ss e que também pagam- impl)j�"s,

lista. reclame6 ,I(l� (l',/,! t.êle ecnnam mas qUe não dIspõem 'àe. ",t.l{-4

A Urgente abertUra da ,,�_ Rodovia de apenas 120 k,,, devt ordenar I, imediata abe"- de ligação â altura d(.' S"R&

tradu C,\iI[P1NAS São Jo- de extensão, porém de "Tao_ LU TIl. desta rort,.\la qUe n;ol é prementts necesetea.tes e da

sê .los Campos � o a8ijUnt" <'o de imporLincia tipográfica, vi lUJ'o, ab"oLlt"mr�te, nU'd j\1S era dlnãmica em que "I"e":"5.

dia nas regiões /intcI'e1l8ada�. tá tnner COnsiderável e�(>n'l_

Fôrças ')Cultas vêm -cbst rut i

tio a constrUção desta úti! r{._

dO"lo, não obstante "i"'lS<.! ... 1.:1
servil' a qu"Vo reglõee: :1 ;)I<t
xa Mojiana, a aüna Bra&.I'I.
tina, i sul de Mina.s e parte do

Vale do Paraiba.

�:::a d:: Cl�;:::la;�d�;I::i"PJ�: Se S. EXa, o '3r. Gov<:rna_

HI5:l, maS até hoje niio e-KCCU_
dor, quer tlar nõvc Impui�� a

tada, qualido outras viu de'
m',"' "''""'" ",,'mlo..,

CAFEZI"HO
.

• ,," ","i" i'" """,,".IUA���I_N • NAO!

:�:�it�'�d�e l�e\�,��I�e:um:�:l' ':� ! I � O !
falha li lamcntli\tó.\ u pr�j,,<Jt. ...

F. ,não é para mo::nns, poi� �UIL

cOnstrução, além de neces�l_

dade impcrioAn, vir.. ,bonl'n�ilLr
v�rl"s zOnna do Efttado, n'"

vindo de l,tcrlig-lLçíio das V;I.S

Anhan�uera, Outra t! Fern;,,>

Dias. E' Incrlvol quo Uma ro_

dovia �c· tal porte e utili(l"da
tenha sitio relegada 23 IIno�

ao eSl!lIecimento, jU8tanle��t
no Estado líder e que nt'>ut\�
setores tia adm1nlstra('ão p-.J_
btiea, tem dado provas 8"Ibe_

jas de inlrreslle e ecmpeee.r
suo às iustas re1v1ndiea;ô;!'
dos coestaduanos.

o traçado virá Ilg9r 98 e_

dadea de ltutiba, Atibaia, Ja

ri$u, Bragança Paulista fI"m
JeSllij dos Peedêes, Nll�aré
Paullera Cueanduba, 19aratll:
Piracaia, a beneficiar m'unkl-

mia de tempo e da pereu<."

a08 milhares de veículos que

se- dirigem d.in II noite do ln

terior llara O Rio, atravós de

CAMPINAS, e que evltand,

Capital, terão menos 91 knl d�

Vajtto ao chegar a São JO,"�
dos Campos, já na Via Dut ...,\.
Valinhos e Vinhede, itrau·

,dC1l centros agrlColas, tam

bén' lutarãO Com ela, tew.h
o Sr. Manoelito JUnqucIT�,
presidente da ASSOCiação I.u_

Tal de Vinhedo, env,ado ;e_

legrama ao ministro da V!a_

ção, IIOlicitando O seu IU"'r.l"

Inicio.

Associação dos Geografos Brasileiros
Núcleo de Florianópolis

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Diretor do Núcleo de Florianópolis. da A. G. B'I
convoca todos os associad("s para :J. "Reunião AdmInis

trattva'' (Assembléia Geral)" a se realizar a 27 de Abril

de 1963 no Depa: tamento de Geografia da Faculdade

de rüoscüa, às 14 h 30 m, para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

1 _ Situação do Núcleo
2 _ Reforma dos Estatutos
3 _ Assuntos Gerais

stortanópons. 24 de Abril de 1963.

Alblo Boelng, - aecretérro Geral

Universidade de Santa Catarina
Departamento de Administração

Central
Divisão de Material
-lDITA( N.o 8-63

CONCORRENCIA �o ai63
Proposta para o dia.20 de maio de 1963

SEcretar;a da agricultura
da /'!'so!iação Rural de- Flo_

No expediente d08 dias,:!n r;llnópolis, e Executor do Pro
e 23 do corrente, o dr. Lu;« jetc Ptcreatu! em FlorianÓ:/.)_
Gabriel Se,.,.etur1o da AgriCul n-, Dr. Célio Gunha, que VII

tura, atendeu em seu Cub1ne- tou de assunto eSveci,,1 e De
te os seguintes ressoas: putuuc Henrique A. RamOS que
Atillo Zago, funcionário lia tratou de u�sunto refere .:.

Firma SACIFER de- sac Pnu;o 4usenvolvimcnto pa pevuâl'!l.
lmportaçô,�, qUI! tratoU de 1\5 serruua,
sunto� \$eledonadOll Com C�_

rnêrcio agrOlleeuLlrlo, DepUtlt-

t�:l:r� ��s�Ot:hnrc�:;!:tr�":
liesenvol'vi"'C'!1to agro.ip8euú
rio do Elltado, ITr. Carlos R.

Mayer Diretor dO,Serviço (Ia

'E'ngenharla Rural, (lue trato"

de assuntos das atividades, Sr

AgostinOo Machade de co»

inhas que tratqu de USLlIT;O

espee1aJ, Sr. Dumi"",se Ribei

ro funcionário da Secretarte

da Agricultura qUe Vatou ·,e

assunto !espeeiaV, Dr. Henri

qUe Berenhaueen, Presidente

A sonegação é
crime fiscal,
Evite_-a!

Seja wn bom
brasileiro sendo
um bom.
contribuinte

Evite os males

provocados pela prisão de ventre

usando VENTRE-LIVRE

Item 'Dlscrlminaçâo

JVAM ;0' Ternve], sua vida
por tios da cortine, de ferro

Ccncorrêneta Publica nO 8/63 _ 23-4-63

à 20-5-63, para compra de máquinas
Impressoras, para uso da Reitoria da

Universidade de Sunta Catarina. sito
ii. rua aoceíúve nv 60, nesta Capital.
De ordem superior comunico aos, inte

ressados que se acha aberta concor

rencía pública, pura aquístçãc dos se

guintes materiais.:
1 �e�;:::S:d�m:::���a�!o����a��l��;�

mato de euxsecme.. cem á�ea de

37x56cms.
2 Máquina impressora automática, com

distribuição cllindrica, para formato de

�:llna������so��X35�:S m������'ção,
uma

manual, dLsti"lbuição cumcrica, movi

mento do padrão sob eixo, permitin
do Introdução do papel em formato de

37x51cms., com área de impressão de
33,5x48.5cms uma

4 Guilhotina semi-automática com luz
de corte de 83 ems., permitindo corte

de pilha de papel doe 11,5 cms., com

duas facas de aço uma

5 Máquina de grampear papel, permitin-
do extração de grampo da "largura de
14 mm

6 Máquina para picotar papel atê 68 cms.

de picote, movimentada li pedal. com

pente reforçado uma

7 Máquina de mesa para fura!' papel,
motorizada, com brocas rotativas uma

8 Máquina de tirar provas, com formato
de 44x64 cms com rõto grande cober
to de feltro

.FnU;�
Divisão de_ Material, em 23 de abril de 1963

Josoê Fortkamp, Diretor

." I.\'.,

.
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REDATOR

�<;)RO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES· GILBERTO NAHl'!!'

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA-
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

Segundo notícias que nos chegam de

ltajaí a diretoria do Clube Náutico Marcilio
Dias. r:solveu atender a uma solicitação do

Avcl, desta Capital, que deseja contar com

o concurso dos craques Jorginho e Cleuson,
ponta esquerda e meia-médio, respectiva
mente, pertencentes ao elenco do vice-ltder
do. certame em andamento, mas desde que
cheguem 8. um acôrdo o líder metropolitano
e os do's �o�adores, os quais se tudo correr
bem; poderão ser lancados no' próximo com

promisso do a1viceleste que será no dia 4 de
maio frente ao Figueirense que também cs

nera fazer estrear Helinho e Q argentino Co'
ràzinho.

Mt 1)A� ('1!Z1/
EO'"

V:léria do tva;j e do nepi!tsdo
Henrique A, R�mlls

",,1' l-'enriaue Afrudu RlIll'ns

,,·1" su� l'lte"(er�rt'i:l

",o jl1nto à �ireçiio da

",::.� "f-rne'e<;ljra rlQ e'l,-r.

'l"e '"i f .. 'lo pr llll_

r eeolyi!l.o ror a'I1.I"JJ
B \"�l,or"s" esp""!,."

elmO snbem, o depu-
lo HendflUe Arru'lu lhllU"�'

'01 nO ")9SS,'do, grande II�

to' d" Iut ...bol da Capita'l, C'I_

verp"8.nd" a gl"riosa ja!,""

'IviceleBte,

d , E' preciso acabar d,s.,
ie a.nd.i somos Os mato

.u' que já che, sente a churrasceda da .llre

tOrla pnlmciresse "xpôs �"u

.>],":0 de ucãc ao Conselho D�-

POMERODE - O clube I�

.. lll 0.0 Floresta voltou II COI1_

wr com o concu-eo do al,l_

Roberto que j� fii'll"('u
BUa esqUadra Lnl temp"I.,I

das fasssdas maS que lill�,1

defendendo a equipe de prof:"
�ionais do Avai Futebol CI\ll.�,
atual Hder do certame da '"f

pital,

til i .n: dc.xcu àspatn
� I� R� '.1" e surpreendeu-n,
'v l_,pÇ"mo.. , encã a sentir

i' que dizem ser o .vma
cr'', observamos que a .�Ç�I de Our "

começa a daLI
d:car e se trans.or r.ar ei _ se.ecão -oacaréco''. Está lon
ge, bem lon. e duque e "scra: ...h" que tão mag-níficamen
&II noa rep.esentou na Suêcia e, postert rmence em Bun
tlago do Chile,

Em resumo, é u.ra sem "garra" e até com !a.
ta de elp!-�entos de cate técnica para substítutrem ,

que ..-".enc- n-..o;.ám afastados.
,

�sE.e prturelro smto.ua. e francamente positivo e re

vela de ret-. o reccnhec.mcnto devque a coisa está mal

GUmal', de tantas memcréveís batalhas por grama
dos ínterc-nunentats, vem se apresentando bem com a

qUele mesmo empenho dos áureos tempos,
OJalma Santos, ape-ar da idade, ,t�m mostrado que

é 4iflcll encontrar-se PI' ê.e um substituto à altura,

• ,Mauro não é �::�:l.l� r grande zagueiro da Copa, o

mesmo acontecendo com Altair e Dari que, em hipótese
alguma poderão c.' ms ir a Zõzimo e Nilton Santos.

Na meia cancha Zl�D parece-nos ser o c-no da pc
síção. O mesmo entra.ante, não acontece com Mengálvlo
-G Gerson que, n.o sabem ou não pedem subestituir a Oidi,
o grande meia da Copa,

Na ponta direita achamos que Garrincha terá de
readquirir sua amiga r-rma e volta à posição que lhe
pertence,

No comand- vavá fU7 grande falta, Principalmeme
&gou.. 'lU,. (, ta um condição e Quarentinha
não tem cor r x-ectanva. •

O problcma da-.IE,,:l e�que:d:l está definitivamenlR
sanad-, Pelé é A. l.',d� 'Se rquiva:em e, portanto, tudo
farão para por em 1--' u' �ção () nome do desporto naclt)-
na!.

�Flnalmentc, na p:Jnt canhota Zaglllc e Pepe pode.
rio ou não rewlv,er -o p blcmr.,

Portanto, se faz necessário uma remodelação total
em nossa seleç!o e, p:'rE'. is-o, os h';mens sôbre quem !le
sam OI destinos d'3 n0�<0 "'football" precisam .encarar a
1'ea!1dade dr.;s fato,s o €ncr�ar a mesma o quanto antea,
" que a cri,lea continer.. 'J.l tcte as melhores referenCias
ao noss- "a.,sociat:on" p-dcrá com isso agravar a con

qUIsta do tl'leamr:;eona':)' �1',undial por parte d.e nosso

"8cra'lllm" que ná:) andj já multo bf!m das pernas"

liberativo,
}:'jtoU resctvrec e"li,o '1'.l�

as obras do Mládio ficu,'inl') "

Cargo do Conselho Delib��a';i

"0, que deetgnou llmu C"ll,l;

são Especia l para htel:]<"

Enquanto íssc a otrctcrt i ,ai

trabalhKr na melhorill técr,I,'a

do quadro esmeraldino hl'J'

rnenauense,

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

soda cáusticax x

Assim s!'"do, está def'�j',I�

vumente re�nlvido " proLl<!lIln

Ja !!um;naçiio do vleno "(!a'),_

po da Li..;u", corno é eOnl'i_

mente chamado, e raças n ia_

tcr(er(\nr.;adeulIl clube c ';0;'\

vontade do deputado HO'lrlq\l:J
dc Arruda R:nnos, o Inmeso

Henrtquinbo do passada, ra:t;�,�

por<]ue nesta epo r-tunidade n

grndecendo_lhe ,"sta grll!',�e
ecrvlcc »reercac ao futel)O) fl,,_

rl�nopolita!10 que,' a5�11ll, p ,

der.. o)ereCef a seus ullci'm�_

dos noitad"s osporttvua '1n,�
h,í bllstUlltp tempo niw .-i_

nham sr(ldo ap"eseutadas Ih'

hCfOico estúdio da Pral>! de

ITAJAí - A diretoria

Mnrcílio Dias reuniu-se

lIin da semana que pns�ou )1:\""

apreciar o pe'dido da Avai fl:

te bOI p"rn " ce5S"0 dos b�',l
dores Jorgl"hO, pontetro L'_

[[\Lerdo e Cleuson, meta-má

d1o,
Resolveu a diretoria c�,l'!r

os unis j<'j!adores ",o qU,II':!
du ""pital do :r;stadv, ue.nle

que hilja "" ,�c&rdO c;tr ... o

A"ai e os JUI:anort'�,

CRlCIU�lA O jOr.;.l,lol'
Hínha pertence'nte lIO clel'eo

r'omo é do Conhecimento dnS

desportl�ta� tia ('apitaI, h' ,,1-

gum temflo o eshídio "AdolfO

KOnder" niio vinha sendo o"u

podo para a r<'!lTlzação de-jo_

�OH noturnos, "lato que as r-i

xes cobrada" pela I':LFFA "'-',';'

ofrl'eciom poss'ibilidade I',r"

t"l, tlillnte de seu clevr+x

vustc. de aoôrdn com u ,1,H"

tnbclu em \'ignr_ Desta nl,,,,,,I_

TO, a díretcrte tio A\'a; F, t:.,
tende il frel\(e o bl', C .. lio SJ'

ares, alto mentor a�urra, (,;I'

trou em centneto Com o de-ou-

do Comcrciilrio,
em Btumeuau, submetend., .,p
a Um período de exper;�(\c:�s
no Palmeiras.

x

BLUMENAU _ h·().
da� grand<l� e5pCl'nTl�11� c1:! ru
tahol blumenauenSe, !l1-U::"

mente uma dl's J:-r�)lde$ revo

lações do GUaran,- de ll<)uJ)�
.a .\lorte, tranarcrtu-se pnrn H

equipe' dO Olímpico.
.--\. tra!l�ferêm·la de h'O ,i�

CRISTALIZADA �M ESCAMA.:

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIM.IRA VEZ

CIA. fLHRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalogem Industrial:

-BLUMENAU ,__ A dirett>!'lI
do PalmeiraS !'sto!H!: re"l<lI\"
nn tarde de �úhado, onde tra

�ou d!retrhf's para urmu r :mu

Fóra,
NELSON S, ANDRADI-!

�n;Jle qlle !lOIIsa renhll<-",e GUarany para o 01JJll!liCO Ioi
bi,<ar os g!'audes feito$ d� Ue. repentina ,."e o p1bJ' .. "1

passado, O preside"le .1':'·,,1

ll\'illl dos Santos, t"m�élll "n'_
Soco, muIJifolhal (Papel e Plá,lka) de 50 Quilos

Contralações: Molivo da grande
alividade dos cluhes sulleos

'(om .-i"tas ao c:"npennll�O uma \)oa cqulpe é que \·en�"_"

cutllTlnense de 1962 OS dul,�3 gUÍ!'ão tal intento c' des\<1 f'r_

d;) sul do estado, estfto !'-mil.:'- ma!ts ha�relras ,'fio se'!"')

Ilhado .. fln monlllr�m I':ran:l,'< trallsl,onj,--eis, pn"lotinam,�nt,n
eqUipes hascados 110 S""'" :'" A pdmeira grullde COn·.rala-

do ESpOrte Clube 'Metr"J),I �iio foi o'médio Shclo, ex-jO.rr,-

que em duas oportUnidades dor do Caxias, qt�e custnu ",'li

ConseguiU abisvOitar o titulo

múximo do futebol b.'l.rrlgo,ve"_

sllrprêsn,

Embalagem Doméstica:
Crri)(o5 de papelão com 24 POCOI,",' plástico, de , 1/2 :bGoleou em Saco Grande 1.1

Im'l)re!1sa Of:cial Repterenlontes pora OI

hlados de Sanla Calarina e Poran6
bon partida !'LIO 10ca1: ..I.?s 7 minu',o� :\1·\[,-\-

setor "anear,o ("i dlsput�,!" .1" LOXI em Loa jOl'l,da r:�':1

ming9 ll" licaIldade do 3""0 para três �Ill (a"or dos vi�:_

Grande, qUando o C, l-�. 'í','_ tantes 1 IlllJ:UtO a�ós QUIX110
dl'o Vídal recebeU n vlúta J:) em espetaCUlar jogada ma,..:"

;��:I:na: =:u��:oo�oo��:� I::: �:e::;m���C�"!ç:�� ('jo ri'c- �sql::::�s t::::e::1o J:,����:�� ---------------,-----------------",••,."", Ed'''. '0,,·,,1>,.
li, p"""'''''' " ••"""'''. ,u"d, ,,' ,,,,,,,,,, 0",.,,,, Assocl'aça-o Ca c'II'ca Calarl'n"nsePaulo Bim, D1vo, oriund,,' do
muito embora o� lecais nr"- guindo so c'11."'lb devid ,. '\iii

futebol portoalegrenso C para-
cura�aem aCHtar na meio too

' boa aprese'I�:,-,;iiJ da ,1·1�,;i:1 d' P I
-

J"".. O ',m"d,,,t, \11.,,-,
''''''P''. Ao> 5 m"u", C">;IM "'�"". A" " mIl,. 0"0>' e ro eçao a oy.em

do Arr:érica do Rio que ,'OI.-..
cent<>u pela direita ent�(In,'o espalma bem Um tiro contrl',_ Terá inicio, nr- próximo dia 6 de maio um curso CF

va emprestado ao Internneh-
PIZZOLATTI elemendandn pll_ rl.o logo !I ���uir AUK1�') preparação para' o casamento, promOV1do pela Associaçãonal, foi cOntratado tamb�m
fo C?T!1 com perigO, 03 �ocai� pratica boa ;",.(..venCiiO m, Católica CatarineIlose de Proteção à Jevem,

pelo clube ah-I�eelesl.e-.
f!'SpOnderam Com um peTlIt"�" detender u,,, t:to de Um !)"- As aulas começarão às 19,30·h-.ras, na sede da nles-ATL'trICO OP�)RÁRTO -

ataqUe bc'm dcfl'ndldo l)('r trario, Aos 15 min, MAO.\L,)- ma Obra, â rua José Jaques, n. 12,
Também O clube ot1e�ictlno mo: ONOK. O qnadro .vlgitllllte iu_ NI dribla ,_;ols\ eontrnrios e As matriculas poderão ser feitas no mesmo local. diã-

��m::�aUir�;are��;Qt:�'.la
na aLI

"':�oo��roo:eit���rt\lnidnt!Q� l)l!1$ �:�::a�a t�:,::::�:�� �a�01:t6r,;,� :�:��,te, das 15 às 18 hera!;, Inclusive aos sábados e do-

VarlOR jnll'adofell enContranl. final a ;>.I\ti(I" Pl'U8Il('g,li:t Estão convidadas, pois, tódas a, jovens que alimen-
l.fJr.�, COn'luistando, se naS COgitações do e\Ubll' po_

Aos 9 minutos DEMOf;T'!:- muito bem ''Hsputnd" �urr:jlld() tali1 O nobre Ideal de futuras espósa;; e mães a, frequenta-concrellze nossO pensnmento,,, rém O prinCIpal objetivO li
NES Cobra uma Caltll do íup apmlas nt",� � rl l"nlo em f,,_ rem o referido Curso.1i\1110 d\' Trl_Ca,!,p{:iiO do 1-:5_ contratar em diCinitivo o !lv;,n-
TO da' aréa AURtNO dofenrie \'Or do Imprensa marCadO} p<lr

boa equipe, seux mentnn'S te nordestino, pertencente ao
e solta MAPALONt ln corri- SID!\'EI qu", receheu n-,'""

tudo, Embora ::onte Com um" PróSpera, Rubens e EvaldO, jo-
da atirou pam Iorn. Aos 1:1

,.Ontinllam traballHlndo J)ll"�. glldores oriundos do fnub"l
minutos ALDO cOlllete iC,.')

slldalHente, Pl)Oculando Te().-_ ]lllranaense sefão as no\'as (1-
periv:oso tendo a falta siJo

"ar Cnda ,'e>1 ,,>si, sua� 1;_ traçõc� da equipa de <\l'"e_
cohrads e.-.", perigo pnra o

nhas, ASsim é que os :llv;- rindo, urCQ de ONOK.
Aos 30 minutos MAnAI..O:>n

bem lançada por PIZZOLAT'11

empata ti partida. Dd

:final da primeira fase Il (1)

contro segUe muito bem ,l;s_

putado.

BUSCHLE & LEPPER S.A.
J""-"'"" • Blurnenau _ Curitibo;t
- - ----------

Passamoa em revista as ('5-

qUD.dras ,SUlinD.s qUe no m"

mento flnCOntram�se em �lll"

paaha ,'i.an"o rearmar SU:l'

e'luipe�,

METROPOL - A represea'!I
çi\O (to Esporte Clube Metl""�,,1
que detém em sUas m:',),'! O

_l�,nrél de doie certames CO'\�'!_

outi"08, de�ponta como Jlrc"I'�

vel vencedora da tempol'adll. de

APTOS E TERRENOS CAMB!!R!Upasse de DEMARlA,
O arbitro foi o Sr. Le'nur_

do ,Silva Com mUito boa "tl'''_

c os 'luadrOs fO(mUrOlll

Vende-se apart.amentos e t,rren�s no maIs confortá
vel Balneario de Santa CatarIna - CAMBORlU,

o.s interessados pOderiin �OCUl"l�' o Sr José Maria 0,

Santos, no Oscar Palnce Hotel.
�

vu,'<lcs de Çrlciumu v(tntr"til_

rall) Salvador, eX_!ntrgL''I'':C
dt> Penharor c estãO \"�

eonverllllções para lId'iUlrir"."Il
()li pllsses de Nininho, �om"'''_

dnnte de ataqUe, Adamast"r,
extrema direita e- Lara, laLr_
-mI direito, todos ex�lnt<:!'-tr�,I_
te9 da seleçãO do Paraná q)l�

disputou [) úJt!mo certame brcl_

�ileiro eliminando Santu (';t_

tllrinll, Bahia e sendo c,limll'''_
dos pelOS '1:'0'1\'-

H,.IPHEN�A. 01'0';,
Além dos cluhes Metro;",J,'

('[)!llere1ário e AUétivo Ollcní
rio, tllmbém <,) Treviso c o

ltaúnn, ClUbeS UI! me'H::!"

(xpressoeS também· estãO ,l�.

�ejOsos de seguirem a pII1�ti_
cn de rcestruiuraçiill de s\lnS

eqnlpes SegUindO o e,mplo <,,,8

chamados "grandcs",
O Grêmio ESJtOrtivo Arar',"_

I!uaense', te"e a 0Jlortull'dll,j�

LauTo e Zc'non, Aldo, EUa De.

móstenes; 'Cneir", Mnd�;oll!

Pizzol"tti, Demaria e Sid.'ui
PEDRO \''''AL. Aurino Ai,.tolt;
João; Arlindo, Ne�io e �,rl�.
co; _l.dem�r, "a!tinho, No"e,
Jaime Valdemar, PP.F.LDIl:-<Af!
Bn'RENSA 5 x 1,
NOTA' Antes do prcliO O

sr, Alvaro Vldul presidente' d"
qundro lOcal fez uso dn pJln�
1'1'" ocn,lo mUitO lIplaud',-:f".
QUeremos na oportUnidade n_

gradecer 1'10 sr. AI"llrO VI,ial �

demais m"mbros dll diretor''I
do G, E, Pedro Vid,,1 prln hoa .... _

a<'olhlda uadn rio� vi"ihrt".
,. tamLém nos alletal de a'!l_

bos os lndos pela di8eip1i',��

RU-MARCAS t PATENTES
I\".nle Oficial da Propriedade Industria)
eegiBtro de marclU, potentes de tnvenc6(\ nomes (lO

-'TCtaj$,' tUulo. ':e esta.beleci7'tento, in,dfln'iu8. fra�e" d.
llr(7)al1anda e marclU de exPortaçii-o,

Rna Tenente SilvelR 2q - l° andar -
SALA 8 _ IALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

Na se'!'''nd:: etapa oS atin·
dros voltllrnm muito bem (jle.

flostos' e nas pl'Ímeiros tr��
minUtos ambos o� arco� j)'\�'
saram por maUa mOmc'ntOB,
Aos 5 minutos CAE1RA <.it

sempata a partida fecebel'lL>
otimameste de QUTNHO "H_

ft'lando Clom illt10 O fluwlr,

nO e�",í.rio r,,_

J'"rlil'o em êpo"/ls
1):.IH�adus COlno Uma de SUlIla

pTÍlwipllisfigurascontarlÍ. COLn

\ln'a equipe posllante, A I':Qtie
dI! foi transmitida • repor'�_
vem pelo desportista Ru)'
Cardoso t!a'luela cldade qU!J II

d!a�tou alrda qUe yalrl.os e.�t
,

mentos ;ie dedlaque do fUt�_

bém o méclio Piloto

cUlo aalnternaoio'ull podl)'â
.ertransferldo do futebol 'lrLU
cho para o C41.tarisense.
COMERCIÁRIO ,_ Ap�h,d')

pelol diretores .... velha gUllr_
da e pela tO'-lIdade de s"US

BlIt1oC1adoJ, Os novos mell'ONll
do clube aluI e branco de Cri�

DR. ALVARO DE
O�VAlHO

"�

.. to E, (.
CHf Zf'l'� Cor.-luniCR !loS 8t08 ell�salão do l'r6prlo ClUbe,

- f ���:�;It�ri�u:a���ti:Ot;e S;,�
de abril, parfl, a 1'U� MIH!'"

Machadu, n, 12 ("sl]i.lin.
eom à ru� TI nld<-nt.a"J
Lo andar snla 2

O tod ()IJ dmningos pêla....,z·Y-T 2'� RM10 Ant A Yt�r1\
G�riba!di clt' Florianópolis.. l'ál'ioS _ isto ê ,Ia" 10 ;'L.

A HORA PRESBITERIANA" 'Agradecemos a sua. 12 e das 1:; h<ll'?,s em d;�n""ton1o.

'\'�io_�':��dti���,i);;.W�

De ncõl'do com o� disJ)�itl �!lDE:ll DO DIA ylUma eatlo empenhadOs em r:! boi de Ara.TangUá elleo-ntr.',-,·
e�trutul'ar totalmente II. eqUI_ 8e enl atividtlde permant'l1ie

,:O� ..' CII",inhll 1'111",

l,ois dcsejam Con!rot.al' er�_
(Ju<,s de &ii PaUlo UI.,;, Je

JaneirO, Porto Al'c-re,e P.. ·:J_

'''', O ohjri.l,·o doS de6por'1',_

Eleição para II. nova DiretO_ pt' 00zn vleta8 II. temporn<b J3

l'ia, 1988, plt.$alldo cam 1&80 tor_

('''!,�ell'aa. 11 clt .brll de DIlI' léria rival do Metto"Ol.
como o rôra lu, muitos em'!;.

A HORA HESBJTEPJM'�
ARNALDO ALVES lus anos, Sab"m çort'im seU' l:l� "r"runguacnse é bi�"r ;'Is

diretores �ue Il,)mente ColJl ,gr�nd('s feitos· de paSijn�", &1CN.A ••• PlftfsmOOlfIIAIlL.

.. "��'�i'.!;,4i�"iW"'Mt••iC.••\i;"'í.\:�;/·',1:" Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Por mais acentuado que
eja o nosso descnvojvímen.
industrial, a economta

actcnat c nunue a depen
er. j,:..to:ma auso.uia I�l

agricultura. O ensino agri- Bons técnicos' juntam-se
cola é uma das peças prc- a s demaís Indlc o. que rtãc

ponden.otes da máquina que u ra l":1:1i01' soma de .produ
mo' Irncuta a expansão du

'

cêo.
a::;r;culiura em nesse pnis. A Exr-ola A�.Ticol,t "Vtd.d

Ram-is' sediada no nunuet

piJ de Cunolnh as n n: b')

Estad i .ob '(TI '

düecão do EnY_r.i"Lo r

gr(,noJ11J Dr. .vau. U r_

do R'rcha Fa "i i. I' d:l�,)o Mundo numa

Direção
Mâno F, U'i>i

semana

Ruu ...anU11 ii. atriz Dolores
":1 1'(,,,;. Jo,as 110 valor de
2 nu.noc-, eh; c.uzetr.rs. ,�

olícia de Nova Iork, nnc.i
onseguíu ate ug aru lU Çã-

Belo exemplo de um puí
ue salvc li a vida de sua

ilha aptícandc-Ihe a 1'('.-\

.rucâo de boca -a-bocn
onscrvnncto eemp.e umc

eremdade invulgar. A n i

icia vem lã de urna vn.r
e Pcrtugal. que sem dúvi
a merece ser contado ao

rundo. A Ir vem Murgartd..
pós o banho sen.tu "e Ul!l.l:
ma chamada urgente para
méa.co. EIl'.rclunto. o jni
Ilit,). recorreu ao chamad')
rocés:- de lespiracão. Cf,
ou os ,âblos �IUS da filha, e

roeu.ou incutir-lhe o t'il'
o de in"pil'açao e d.l rr,�

ira('à�. V,"ndo que Il :-I:

ue injuflr.va nos pulmõe'
a menina lhe �ala pela.�
arinas. np�rt:J_U ·llus c prd
eglliu. incansávl'l na :-;'n

tentativa de salvul' tUlU ,j
da que lhe era qtl('l'lda. Fi

nulment.e, os pulmõe!-; -rli
lataram-�e. o colo ol'fr:u. c

co1criclo l'eg:l'e�SOli à� f:.:; '�

da jovem. Era a vida q.iJ'

vida a prõpr.a filha. cd.)

conruurmcs ca India. Sar

via a�é 3J presente de na

vio-esc ia. Í;"_�Ge a "lfLl::'CfI
lusa U_1. dd� �CU5 barco-, c.

gl noso p"�,,,adG.
Anunc.a o Vaticano que

S.· S. Papa João XXIII, ,,1,i

ded.car nova Encicli a

Pa7.. Preve-se nJS circutoa

catóncos du mundo intei
ro o segutnte: nunca (I Va
tacano se preocupou temo

com a paz.

NO Dstado de Mississiuf
EE.UU, mais de uma cen

tena de negros sào imp e

didos de se inscreverem C'I

mo urettores. alega o trrbunu
local de que .tar medida '/:J

lari;1 os cnieítos das autor"

dades norte-americanas.

No Programa de G,vérn,;
do Sr. Maudlng do Tesou!'o
dá Camara dos C:}muns.
declarou à Lmprens:l: "8..)
a isell(ião dos bens de ra.\z

privará o Estad" de 40 mt
lhõe.� de libras p'al' .1P,l.

Disse ainda ter ficado CO!'!l

rcceio de que o Govê:'�)

norte-americano se I pl'ee;
pltm1) ii" apresenlar O p1'c
jeto de uma fôrça nucle"r

para a O, A. N. para (lefes',
na Alemanha,

provar ao mundo c que f. a De M�d�id informam: O
l>erel1id.lde. Muitas outras P:incipe das A.$turias ['li
vidas j...odf!riam sr sa!va� <;e leite Capitão do Exérci'C1
a pre.�c!1ça de e-piriLo nlll�- El'p·lllhol.
ca ab::llld:masse o hOmr>m.

Ardeu a velha fragata D. sitou ,rl:'centem,mte a Raí.
Fe-!nanrlu 110 Ri" Teie c·m nba J1\Ii�n3. da Holanda
Lisboa. v<:lh:1 nau dos dc�- com quem rdmoçou.

O General De Gaulle vi-

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

Declarações do Impôsto de Renda
o Sr. Dele�t:do Regi(.n'l! juno fi 14, 30 andar U!)l

o Imposto de RCllda, ,d� funcJl)nél'In daqueht Dele-
Florlan"pJ,ls, atendendo �c �!;acia Regi('D;I], qu", 1'0 Iv�
licitação da Associação Co- hârlo das 16 ás 18. hora�.
lercial de FlorlanópoJls. prestrua informações e re

colocou a disposição c:os a� ceberi declaraçc�s �õbre ()

ociados dC.lis<t EntiôllGe, eu. rmp;,)�to de renda
sua. séde soc:ai, n rua T, t�

Associacão de Prolecão à
t·laternidade e Infância de fpolis

CONVOCAÇAO
..

Pelo presente documento ficam crnvocados todos ;-:s

Cl":S da A"sociação de Proteção à Maternidade e â In
�11Cj:t de Florianópolis para uma reunião de Assembléla
eral Ordinária, ('onforme artigo 11 e seus parâgrafo.'.
o respectivo E�tatt1to. no prÓXimo dia 27, sábad .... às 15
oras. na série do C0ntro E�pil'ita Amor e Humildade ti.,
postolo à rua M:\l'echal Guilherme n. 28.

Florianópo]j�. 20 de ubl'Jl de 1963
Estér de Melo Lents{, Prl:'.,jd"nte

Clube de Caçadores e Ati1"adores da
I!ha de Santa Catarina

Assembléia geral extraordinária
EDITAL DE CC'NVOCAÇJI,Q

De crdem do Sr. Presidente, '::OIlVOCO todos os a,;sc
iados para uma A '�Cl'lb\éla Grr,,! [xlraoro;nária a rea
iiar-�e dia 26 do �[.rl·('n:e més e ·Jn(), as 19.30 horas ,)"
ua Antonio C:1.l'lns P't·l'I't':ra. n. 47 ('0']1 a seguinte ordem
do din

JO Elelçã.o d�' um membro do Consêlho Fiscal'
2" -- Aumento ela mensaUdade:

'

3° - Local da cxcur:;ão do dia. la de maio e

��'rrlª��l���;, ����to:b�� :'1���� social.
,

ii. Santa catanna

curante a -ua e " L '1

te da Es�,;,a se c.'i r evc

lado um admlni3.r.t:t:"1 1'.1-

paz. resuh.ante de rcu

ro:c . «e sua dC:lJr. ç' ) ..,

de seu trabalho. quer ('O!},J,
Diretor. quer cem» Pro.{ ,

sor.v rora se ter uma wda
de sua� attvldadc ,

!r"l""l' n-is n-ssos tettorc

guns dados de :;('1'

de 19ti2, apt n:l o

EXl1". S". Dr. Lulz O.lbl •

digno Secretário da Agl �J
CU��I:f't�� �����ãtico fJ�
I'�m rlf'�l-.\é'n:d >i_

!;::..'ctit'>1tc:; e r� ..eb,(I"· "

�h riculados nas la e 21

Sêlie� d Curso d ::1, r

ção A�rice!a, 43 aluno�. N.;'
exames fin,li� foram .p.J'

yad:lS 28 alunos.

Na �("!':c do Ct11'M) C'" :r.If·s

tr:a Ag.ic:t:a OI1.t\,iI,,1 ra'll

se 12 alunos send" aprovrl.·
d.)s 8 alunos, Conc]uit'am

com aproveitamento ') Cu:

sn "OPERAR lO ,\GRI(':()·

LA". 9 aluilos da :h. série
do Curso de Inlcihl:ã, A� ").

cola. tendo sido cOllfer1�_')
aos nH�!:imO� o Dlp'c'ma d·

'Operário Ar,rir' Ia". () Cor
po DJ�e!1te ri �' .. f''l!:l r r"l1s

U:'uid,'J de,' ris p,'oi""""n �",
semlo �rês Fnp.....h"'ir'l'< A

grollO;l10S, um Médico Vet"
rillâ�i '. tré'S Il')rm,d:�tas e

mais trcs As�b,tcm:.(', Os
:Hlxiliares são em numcro

do, INSTITUTO AGRONO-lili.�i.li.iiiiiliii�i���iiiifMICO DO SUL, foram ere-
tuaeos trabnjnos experrmen
tais com arvores rrutareres,
pala o que fcl'am plantada:
as seguintes espécies:
Ametxa .291..

no de�,

de nove que prestam seus

servíccs em diversos setores
d.1 atímímstraçâo.
A Escola' possue 'dois eCjui

. nos e 42 exemplares suínos.
l'ecu.so do ano de .

1962 ír-rarn feitos inúmeros

trab)"h:lS de campo. assim
d '- Judos:

Al'ação 605.000m2
t..,,-.. ,�Illas ,4G1.560m2
U.dd,aç,,') , ... 605.0GUm).

Dreoagem ,L200metr jS

,\Gcj,'taçã:'l Organlr-a
36.000Ií.2

li' r p'zmtadas díversas

terra com cuhurn
vauada- P;s�e trabanr- lul

r-ai aado íu.rtamente com

auas pt a L�{'�, tendo stdc
dado a on -rvar.eos alunos,

os p-utos de primordial iru
p ;t:',�l' ia reractoriacos com

('a.::. -ur.a delas. Apreseu-

Limão .. , 15
mudas
Laranjas Diversas , .. :ll

mudas
Castanheiro aeponee ,.2l

mudas

mudas
Pereira ..... 91

K"iti
n udas
r:.:�'J.mota
r..utí.r.s
F , egue.ro 7l
".ud.l.s
onvetru 72.
rr.udus

CIIOCOLRTE SUPETIIOR MElO-IMIRGO
,

N'ESTLÉ NEST1� tsa. o melhor çhocoJol. do mundo

.. , .1.00

242.0COm2 Por.cm distrtbuidas 550

100 OGOH�:! mcda. de ameixas a diver-

. 20.000m2 ses J.\;:li'::'ultores da região.
40.000.1''' .1\ l:�c�la. em co.ao-reçãc
,20JlOOn-2 com n Escola de 'rrntcnsta

-c- Ea tata rnetesa . Jo.orO'l!:2 p estou aos lavradores de

��!'��I�eitns fOl''t�'OO���� �i����:li����o�,o:el����e��: __:_-----N-tt-T-I...:(-IA-S-D-A--S-E-(-R-E-T-A-R-:-IA-:.-D::-:;-í�------prom1"�nrias c mo se ob�['r m::nLnt.e em mctros qU9.- \li j.\
v:! n " nuad":"t seg'lintc' drad'J_ e kilogramas,

�:ir�� em casca 3�:��g�;� / ����:�e�l" ,'::.': :�:�::.'!�� AGRICULTURA
Trig.1 6 OOOk'!''' A:!ubação ,' 1'l6.0UO 6,-r '�I

.

li' �

Fejiã'J 4r>ntk"'s Colheita 98.750 O Go,êrno do Estado (1e
8()k!. .... :\Oflk;,<;\ _

E ns�im, vai o Dr, Paul') Santa Catarina através' do.
Almpim 10.GGOI)!" '!(dua:do Rocha Faria, Si- Secretaria da Agricultura,
H.)rta\iças .3.800unl lcnch,amente, num traba- fez wn contrato ccrn o In:;-

(Jades. lho constante e perseveram tituto de PesqUisas e Exr:lc-
t� .dtlndo cabal desempe- rimentação Agropecuárlas

Os tr:.balhos
.

'fitosanitá· nho d,t missão que, em bcn do Sul, para organizar e

h'J:a. lhe confiou o govêr- promover;! produção de se
ai Polvl1h:lmento do 1111- n calarlnese. Ao concluir- ruentes ,e mud:ls básIcas

lho .com Felidol mas esta a})\'esentacão, que- dentro de um sistema c!�
bl Pu!\'erjza�ão da bata· remos extemar a êl>te com- cel'tificaçã,

jJtténte térnico as nosrns Este centrato foi concr'3-

":\!rrosns ftllcltaçc!'.s, LI- t1zado num Acôrdo. que P.1-
!>ICnr;'l votos pela sua Pel- ra o l"rodutor rural de Bil;l
"'máncncia a frente da Es� ta Catarina. significa: me

cola _'\I:':ric' la "Vida! Ramo�' lhor 'semente ce"Uficada'
Foram instalados�ensaics para maior grandeza do mu técnica agrícola carne as�

de fitotecnia COlll mllh". nicipio de Canolnhas e dh;; sJstêncla apoiada por e.'I(-

de di:'ersas variedades. mOõ!hores para a agricultu- gerimentação; bôas áreas
Atr:wes da colaboracio ta de Santa Ca.tarina, cultivadas no objetivo de

aumentar produção por unl-

Idade
de área cultivada; ser

viços de c .. mpra e venda de
fertilizantes, in�!!ticidas c

equipamentos: declarou o

dr. Luiz Gabriel, titular da

fi P"ta da f'g'kultum qu,

LI foi o Reo/'esentante do Gu�
vernador Celso Ramos. na

assin:ltura do Acôrdc.

�
O grupo de técnico� a�u-

�
antes no setor agropecuá
do, vé e aplaudc o ato go
vernamental, como um d<"s

principais na implantaçao
organ�ada d3. pesqu.1sa e

i ���C:�P:�Íl:����ÇãO;n�::�s��
jJ duma nova política de a

n ç,n: TECNICO E'O ACRI

CULTOR para aprio ao dI:.
senvolvimento da agricul
tura.

Videira

113000m2 mudas

ri s �c :esumi::am em

tin:1U ('cm Cüpmv!t
CI Pulvt'rlôacã'l de h')T

tal iças com Folid I. R'�di:t
tox. CUpm"VltS" e pô'lViTha
mento com Fenatox.

EM!WUlA VEM 1,1

.I

A duração do Acõrdo {

cinco anos e a sua maior ii

nalld1de e segurança d.e u

ma atuação coopemtiv:l "':n

apele ã. asslstên.;ia têcnic,
no produtor rum!, na (\U,:

fica destacada a produçá,'J
de sementes e ness.1 pl'O(I:(�
ção te:ll prlorid l�" e as de

cereais hore:!Iiçns, També:'l1

é tomadu e:ll considr:'l'1lçü"
a prc1u�il'J de mudas .ie

fruteiras de clima tcmp�
rado.

rina. O Acordo vai possibi
litar efetiva e corretamen� \

te. lima melhor assistênc! 1

técnica âs lavouras econô

micas; trigo milho, alTO,;,

hortaliças e a fruticulturl)

que nêste Estado i:!ncontr:r

condlr;ões de hnportância
significativa,

N:/ Reunião do. Geneb!'�
du selnar.a finda Rober'.L

vencerá o. 1l10lte. Un'a vir'!,l Hump:ey àis-;e: "Existe'Tl
precios,1. Fui um dl'n::1a ir - dflas.�ete milhões de al�
vulgar. Est� pu! teve doi; mães pri\'ad3s dos direit�:;
méritos: o de restituir 't do homem.

O Acôrdo faculta sos tee�

nicos das atividfldes agro
pecuârias poderem �ssistir

com objetividade aI! prOd'J·
to! ri!�'\ ':;'�m ObjetJvidadf.
e f'erteza tecnica na nsse�

soria dos planejameI'ltos de

prçdução a,gricola.

E' t3.mbém ponto slgnifif'a
tIVO do Acôrdo, ns�lstlr tec
nicltmente aos agrlcultorc:
seleel nados com a �ina::-
dadc dl panicipar elll pro-
jetos ,.;� produção d.e mud��
e sem'!'ntes. No interês�e de

. f

todo �omp�exo funclOnam{'(! .
_

���;I!�e�!t�o�n�;�i:��c \'(:�(_I • OBS€l\h!)S

��'I�e f:��l:�:a;���,()�n�c,r,�; I iS Pa�"éis

proclutr,rcs. <ie·semf'nt�s. C" Imo ainda n institl'içi.i» Cf'

cultura� rl�"!lJ\:?:açlas e ,'e

.certiflcação (ie semer.tes e Imudas.
O exame mais superficir..1 1-=----....111

no text� do Acôl'do chalIl�

":>�
I

atençã(! para o C(lmentário- �14AL1 pdblitidade\
�:tesu:cõ��� fa:�����·t:n��� '{;J LP

_

����ent:;lo ��:;: ;::i��S� rua f ..rnando machod�,

61Realmente. [:tltava, emb-r:l I l°. "ndor- fone 24-13

,houvesse atividades do 1n8-
40 • A

t�tuto de_pesqUisaS c E�pe- l�tf�?r:e�O-RAPIDEl
runentaçao Agrope('u.'l.!'l:-t<; .

_

do Sul, aqui em Sant:l CatR

CINEMAS · Cartase3 du Dia
às 3hol'ul>

Pierre- Trabnud - Ginni .Esjl()liito
....'GUIAS INDONA'VEIS

- Censurn: uti! li anos _

- ii S • Ii f. 6 S"·
,�l

ilOrt Frank
. ('en8ura: atê 11 nnOS

M:ch"el Delon

SATAN E A MULHER NUA
às8hora$

PRE' ESTRE'1A - pró 3 o Nonnal do

InsUtuto de Eduell�iio' DIAS VELHO
Roek HUdson

às8horns

AlllD _Lane
pm"o.\DO .\S90)\811\0')

Sl1Ildra Dee
- em -

QUA,'\"DO SETE!mRO VIER
- Pa'naVl.sion _ TcCnicO:of_

- CensUra: atI! .. oS 'RnOll _

-5-'840ras
Tot6 - Anna 1I1agsuni

BA��DIDO ,\PAIXONAOO

Cble BOn
.

Jcsn Gabin - Rellée F�ure
_______"'HA BORBA vem '1!.i para um grande- -SH�

p: ,',:,1::) n::cs de maio. Dia 14 qU�l1do a Rádio Gllan1Ía"
I compieta,ndo seu 200 ani\'el'súio.JOSé. Antõnlo Ferreira":: 10 Secretâl'j()

Don - McGowan - :'110111' )lc(;'.w(I'1

IDI COl\'TO DE FADAS

- RadiantGolor -

PanaVision - Tecnicolor
-:- Censuru: até 14 unOS

(lHE RAJI;
John Wqn.
S_tuart WhltmJ.u _ lu Balba

SANGUE AUfJo:lO, ;J.'�.' ;
95 CO!lLlliCHEROS

-CillemnScopft - Cõt-.o,'lil L�,! -

"i�: t.f�i-S' ,�c'�1'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hoje 'à Sessã'o' Solene de -. Encerramento da lia. Semana'"
Catarinense de Estudos, Penais

_Apresentação do Coral da Universidade - Confe rência do M-inistro Ivo O'Aquino - Entrega de Di plomas do Curso de Extensão

,��::�:����;�;:���l��f �:::!:;oD:�:�:�::'� :;�::::::�:::t� Recuperaç'io da ASPSC:' 'Governador Colabora
CATARINENSE DE ESTlf- PIRAJA t �

DOS PENAIS. o ministro Ontem, dando prusaegul- A .sessãe- solene de hoje Colocada diante de um3; zendo um completo levan-

Ivo D'Aqulnc. que chegou menta a rra. SEMANA CA- obedecerá o �?utnte pro- situação bastante 6lfícil, tamento na Associação, vi-
ontem ii. nossa Capital TARINENSE DE ESTIj .,flHllU: 1 _ )l'bertura doa vem, a atual direção da. sando dar aos associados

.��pronunciará às 20 horas d� DOS PENAIS, que já na- -c abanios pelo presidente Associação dos Servldor�s .uma Idél\ precisa e

ObJ.'.
.

hoje, no salão nobre du V;[l. proporcrcnaoo COl1- lo centro de Estlldos Pe- Públicos de Santa catan- nva dos pro�lemas que �s-
Fucu.dada de Ltretto. uma rerenc.as dJs proressores «ats. f\br.escnt.nção do Co- na, realizando os matoeea Sg�:eg:ba �mm��gã:s��Cel:��S� _

conferencia sobre o ante- Jor. .e raartaní. Marcil!o ral da untver-Idado de San- esforços no sentido de uma

�:�;:ltuMil��ar.nBvo J Codlgo Medeiros Geraldo Gama ta Cat.u-ina. saucacõo ao f:o:r�ãOre���:;s��ã�t!i:�= ��: �:::�:�::t� ;;l�:i�
Como se sabe, o ünstve ��le�'il���uX�!ra�aa���:i�� ������� �vOr��il��n��e��= trs serviços presta ao run- o das pessoas que, direta

!urC�::dO foi ;���:�r���a�orQ� ���tD�oU ��;�;I�AE�; .ee-:��j��li�:r. novo Códigu ci;t:��i� ;:t:�n::se. um ��d��d:e!�;���e, estão n-

pela primeira \'ü. em todo )...\' o)�:�":'J.TO fENAL". 0 t:ntrh,;a ue Diplrmn r.Tl!p;J de trab".llho vem fa-

GOVERNADOR COLABORA

ins;alação, Incluídos 08

juro� �(..s a:::í:mistas; paga
rá divldentios. sem deixar

de Satisfazer Il� :e�.erva·; tie

fundos exigldfls peias dispo
SiçÔE;!S estatutarias; a'ém

de tudo Isso, Lrumferiu

para ') corn:nte cxcrCÁeio
de 196� um saleio de eIS .

1.248..lRlJ,70.

Fiel UJ ohlctivo princi
pal de coneorrer para a

aceleramento da expansão
econômica do E�tado. fo

ment3.ndo a criação de ri

quezas e su" dL<tr!.bu�<rão e

circulacão, o Banco de De

senvolvimento do Estado
de Santa Catarina vem

��:�����nd�por;���\ ��:=
cução df' Plano de Meta"
do Govêrno,.

O clédito rural, uma dilS
modalidades de operação
fi qu.e se está ded�cal1do
com a Associaçiio ' de Cré

dlt� e Assl�têncla Rural

ACARESC) e a / Secretari 1

da A(!ricultura. mediante

convêniO, a.tingiu um vul-

t> .. il.,! ':",1.<.1.;',11.1.: estudos

dlvers,:;.;., a que se entregam
os se Us técnicos. visam
a,nu..: "mais inf:uir eln

beneficio dos produtores
do campo. Citemos, pJr
exemplo -.e por já se

ach.tl· conven.entem2nte
en',i.Il,til1I1aCu a un:vIJ CU(I

crcti!!<H'ão - n ,1(;01"(10 lir
lllijd.a{;m 10 de lln·I"·!Jl;.J
de 1962 Cem a l;tn"p ...nh ...l

Nacional de Seguro Ag' í
cola para H implantação de
um sistema de seguro agri
cola nas operaçõe.<; de fi
nanciamento rea!izadas pe�
lo eSL:tbe1ecimento. A Ílh

talaçã) de fábric3. de a!i:i

bos, Fü.lminand- uma sé:'ie
de estudos de que se .en

(.arreg�u o Banco por um

con�ênj? assinado _com o

<i-abmcfe de Plane]am.ent.)
d PLAMEG, está seneb
objeto de providências, pa
ra o aproveitamento do:;
r,e.�íduos perito!!os do ca"r

vão catarinen�e.

Outros setores de Op�l"!l

ção de crédito. compreen
didos nas finalidades do

Banco de Desenvolvimento

Legis'abiva pelo Governa

dor CelSr Rumos, ns aü

vídadus do Banco de DG

senvorvimento do gseaoo.

D ESTAD'O
O MAU AlU!CO 01&110 DE: UMU CATAJlllfI.. i,

F.cri<l;'Jup;::,US, (.:,e:cta-Feira), :l6 de Abril de 1963

ATUAL'DADES A. N.
Juniumc·nte eom (o

QuanoJo Setembro Vie

ral, AtualIdades

trll no númtro 5'

sentadQ., com r·

rrl' nossaCapltllleesturá sondo cK;I,ldo

estréia, hoje oJin 26.
::;àn José, será "prc.

jornnl i incmutuj:"l"líll,·,
Ji<l"dl.� AN Hí"HCro 1

u C;II{> n:clpios Catar;

A (il�,ribui{

lado, é feitu.
do e·ser1tó.1u

L '"oss� . Es

j"tcr·"t'dlo

) <ln. AgêH<;'a
zidr,

Atu"lid�cie' AS "inn"r.} I �n

trurá em ,;,)Ioi';o normal li

Nacionlll.

cijs lnt,-"",;"".
l.lem f!l"u",lo e 'LI parl.1r ded",jn

Cine Siio José_
'·�'.J,lo.

I>UOl\lOÇOES vu C6sta, Antônio p;e-�'ro
Natividade sd. Lourival

Santos, aprovados em COIlCU�'�Foram Jlromov1dós II SubLe-

n�nte, pOr mer�cimento, IIS

los 3"1'. \ValLo d� Lura HI

b,�s. (;crn,uno Pedre. Mudu\uo

P"ChCLL}. r'Ui)'; T�("loro M"r_
li" •.. J·,,"é Barbosu de AgUiar
M .. noel AHtônio Javquc-s e.
\ValLe,· Se?lno Emerim c p�r

nntiguidllde 08 las Sgts, José

Luciano HQdrlgu"s e Nerau ;il'

DehigudO
.

do Pollela de l!h·)

ta o 3.0 Sgt. José hidro Vle,

. ra, O qual foi de"'ignàdo· !l�

ra i.dênticas funções nO MU!/,

cípio de Luiz Alves.
Foram desigrfl\dos Sub.delel':a_

d<l<l de políct.a: para O <listn

to de X:wantina, murticip!" da

Seara. O 3_0 S�t_ RR C�s"r\_

no luávio de Lima. ii _par" (,

Souza.
Foi promovido à gra:lua_

Ciio de .. :l.o �>tt. pedreiro O �;l.
Francisco ;N"st'inl\llnto, urll"-

Padre Braun passa bem
tbmetldo a intervenção çao fri-n'Js transrr::itida

c!rurgica o Padre Bertoldo pelo Hospital de Caridade.

Alvino Braun. que se en- Ao ilustre sa�erdote "O

contra hospitalizado, pas- ESTADO" envia votos de

sa muito bem. A Informa- pronto restabelecimento.
---------------------

----------------------------------------__----

Encontro de

Cardeais
VI!:NA. j25 (OE) O Arce

bispo de Viena C.t!"ue.d

Keneghan, viajará pr xl�

mam6nte a Val'sósia, par:l
.encontrar-se com o cardeal
Visshinsk. Acr.edita-se que

depois va novamente a

Budapeste para uma n:,Jva

entrevista com o cardeal
Midssensky. primá.s da Hun

gria, que d.esde Hl56 está.
asilado na' legação 'norte-

vndo em C(!ncurso.
distrito de SaC"o doS:Foram promovitloS 11 gT'I

duacuo de 3,0 Sgt. E:nf"rn'('\

ro O.i Cubos Mono,,1 do Sil-
mUnicípio da CapLtiii, o ;{.o

Sgt. Francisco SOUlU_

_ "Câmara Municipal de

pela eleição para Presidén

cia Sindicato Jornalistas

Santa Catarina. Saudações
.

(a) Jrsé Frederico Peres,

Presidente". \

ATIVIDADES DO IBEU
Re1uçõus Públicas;

I 08 delllllados Dib Chp.rem e La'tro Lat;.'c� em cxlen- LO f1'""�ll_!;:c\;,<],.)1I Unidos rs_

sn.� prún1I.nciUlIlf'nl.os na Assembléia, derem. cabal rcspos- teve ,.punl,l", iI '\(,;�e .de ter_

ta a �T!ticas da oposiç'üo, jeitos em discl�rsin!l-os marca ·�D feir", solo :1 l'rc�il]�ncla do

PISTOLA. ' clr. Od'Hldo �klorof

c.onn·dcr "".. :

Rep--csrmlantes .':ensatns da,� bflp.cadas 01Josicionisifls
prontlnciaram-�e satisfeitos com essas respos,'as, alicel"

ç.ada� f'1'1 dj1t!ns e 'ato.�.

barRO: doar I"ep,,,duçõe� de

fá aprtl-

DEZ MILHOES

Funcionário público nú

merr uml o Sr. Celsa Ra

mos. para que fôsse possível
o fortalecimento da as

socinção classista, não me

diu esforços.
A importância de dez

mllhõe.<; de cruzeiros f.;i
conseguida com o Banco de

DeJ;envolvimento do Esta
do. Destes, 5 mllhaes são
destinados à liquidação d�

<. c-mpromissos financeiros;
os outros 5 milhões para

o Banco de Desenvolvimento do Estado
dos expressivos das opera-

atl"nge os seus o'''J·�,tl"V!\� """"ali"d,,co",oE,-
� ti.. U,j tado e com os Munícipics,

coma se verifica do totaL
lndio..:�s expressivos de to de ünanctamentos cor- do Estado. vêm operando de Cri 184.215.567,00.
seu dinamismo et.z respcnd-nte à soma de . c m regularidade, acere- vamos continuar exarru-
todos os setores de C'S 21 ":n.947,20. Prevê-se, rance sempre o rítmo de nando. na Mensagem Gú-
atividr..de. no ccr.vénro, que data de sua eficiência. Asstm, cré- veruamcntal oferecida fl.

O .Bancu de Desenvolvi- . 25 de a�:/'slo de 1962. "a dito 'público. carteira em apreciação da Assembléia
menta do Estado de Santa utnrzacão ract-nat dlvisâo que o Banco tem preenchi-
Catartna. como já dls- e correta aplicação do cré- do as suas finalidades,
sentes, operou. nos cinco dito rural; prmcípnnuente apresentou, no balanço do

mesf's de suas atívtc.rdes em relação a pequenos e exerctcr- de 1062., resulta-
ereuv.is em 1!)52, de mo.- médios produtores e suas

neíra a atender a todos os ramttns. através da inten-
seus departamentos. ienrtc, .si'i:'"tc:io de programas de
ao üncar-se o exerciclo, crédito cnentado-'. Nesse
acusado índices <l;mplcl... ,parl:cular, tem s;do mes
stsarm-s: dentro d'!� Coi- t rr f:' el colacoracãc da
trlt':is uoutcs cias taxas le- f,C.>\::-:'E'C

gal.>, tendo CO�lIO paradil;.-
ma l.� tixa. de juros e l.,lnl!J e, pJrêm. ac:res-

serviç'l� "Cobrad. p:1:I Bar!- ccntar que n;io fica m"oiO a

co do Brasil. obl8�/C um açao dJ B",nco do B;s�ado

lucre bruto de C::.i qU3.nt i.t assistência ao

3::0.915.89';,00; alllc;L,z�U (' d�t;en\"ol"'Ji!llrnto rural em

total cas despesas d.e SU.l

Ainda há bouce, dias
es teve com o Governador
Celso Ramos, expondo-lhe
os problemas que afligem
a essccraç.o. uma comissão
composta dos 51'S. Jçsé de
Brito encrede, presidente Nêste flagrante, t011lm:l0 durante a reunião na qual o governflrlor prometeu o see

e Nazareno Coelho. Pedro apóio à Associação vemos o Sr. Celso Ramo s Ic,:dwdo pelo titular da Pasta da Fazend,!

B0'1esJ Japy Ulisses e Al- e Diretpr do BDE, respectivamente Drs. é'ngênio Doin. Vieira eJacó Nacul; e José ��
círio Sllba, da raretorru.. Brito Andrade e Pedro Borges, respectivarn e,IW Pre:sidente e membro du Diretoria da

Encnntravam-sa presentes ASSOCiação dos Servidores Publicas de Sa;1 a Catarina

à reunião o Dr. rãugêmo
Doin Vielrn. titular d,1.
Pasta da Fazenda, Fernan
do Marcondes de Mattns,
da Assessoria do Executivo
e Dr. Jacô Nácul. diretor
de BDE.

.

Após ouvir a exposição
que lhe foi feita e debate:
com OS presentes assuntos
reiauvos à. associação, o

Oovernad r Celso Ramos,
por intermédio do Banco
do D�sen\"ol'/imento do Es
tad:J. fOlneceu Os meies
para se superar a crisC',
criundo as c"ndições neces

sárias para que aquele ór
gão atinja os seus reais

objetivos.

fortalecimento, dos reem . haviam encontrado. de Ime-
-

tudo fizera para que rõ
bolsáveis de armazém :l diat.o, a melhor boa von- encontrada uma pronta
farmacíu. tade. e que o governador lução.
MELHORIA DO REEM-

BOLSAVEL

Com esta substanctal aju
da. a associação poderá

; manter o reemb-tséver,
melhorando-o, e tornando

o capaz d3 fornecer gêne
ros de primeira necessidade

em condiçõe.� mais' aces

sív.eis ao funcionalismo.

Estad<) a ... s qne procuram,
através de um trabalbo

cons,tante, recuperar o or

ganiSlrJ dos barnabés.

ELOGIO DO GOVERNANTE

Ao final da reuni,o. o

Dr. José de Brito Andra-'

Ae, p.::-esidente da ASPSC,
em n�me da diretoria,

acentuou o apôio e com

preensão do Govern:,r.�r

Celso Ramos. Frisou que

Emprêsas ,de ônibus
,�nerfm novos

��m(nttis
Gablnete do Pr,efeito d;s- {
���::u ontem

\ seg'l!r.te ; 411

"As Emprêsas de Trans

portes Coletivos da qapital
deram entrada na Pr.efei-
tura Municipal de Florl'1-

nôpolis de nov,s pedidOS
de aumentos das tiJrifafi,
como segue abaixo.
O sr. Waldemar Vi.elra,

Prefeito em exercício há
estudar o assunto e dentro

em breve. pronunciar"",-:.í.
a respeito." I

Li11lões,

AS emprêsas de trans

porte ('oletivo que serve.tlt

a capital, soUcltaram da

Prefeitura novOs aumentos

nas P{lssagens dos ônibus.
A população que dlária
mente se utiliza dos citadGs

coletivos não vê com bons

olhes (" referido aumento

e espera que o prefeito
saiba lesolver a situ,tção de
forma justa. uma vez que
o aumento pretendido é es

corchante.
A respeito do assunto oleuislatOIS con'gratulam-se: cla�se iorna!i)Uca

A Presidência do Sindi- ração' Nacional de Jorna- foi processada eleição.

cato dos Jornalistas Pro!i�- listas. Tran1!1lita demais membl'os

slonais de Santa Catarina Entre as menS:lgens te· Dlreçãa e associadcs n05-

re['ebl::�l manif,estacões de legráflc:as que têm chegado SdS congratUlações com

júbilo de entidades repre- à 'sede da entidade. desta- votos continuidade d.efes3.

sentativas da opinião pu- camas as dos leglshl.dores democrática. Saudações (a)

bJica em fac.e do sentido d3 Sal.Üa C;ttarina, que são . Deputado Livadario Nobl'e-

democrâtico com que .se. as segutntes:' gá, Primeiro Secretário"

processou o pleito do di:l.·20 (

em qJ.e foram eleitos. por "Assen)bléia Legislativa
maioria absoluta, Os mem- ap:eciundo proposiçâo au- Floria!lopolis, por proposJ-

bras d�J nova-Diretoria, do toda deputado Celso IV,ln ção VHeador Antônio Pá-

G nselho Fiscal e dos Rf\- da Costa, fez consig'n.lr -dua Pereira. felicita V. Sia.

presentantes junto â Fede- seus anais. voto de regosi;
jo eleição nova Diretoria
êssc Sindicato Oportuni
dade registramos' saLisfl-

ção maneir.a democrtiti!.:a

EMPRESA FLORIANóPOLIS
Linha Canto

Bairro de Fatima
Escola

VIAÇAO TANNER
LInha Circular A

Circular B

Almlrunte Lamêgo
�auro Ramos

EMPRf:SA TRINDADENSE
Linha Trlndad.e

Pantanal

.. CR$ 19/00
23.00
23.00

20,00
20,00
20.00

20,00

27,00
27.00

27,00
27,00
30.00

30,00
36,00

38,00

20,00
25.00

24,o0
25.50

23.00
20,00
30.ÚO
36.00
4 00

Córrego' Grande
Itacorobí la. seção
Hacorobi 2a. Seção
Saco Grande la. Seção

�:� �����: �:: ::�:� ...

�::
TRANSPORTES COLETIVOS SAO JbAO
Linha Morro do Geraldo .

capocln\s
EMP.R1:BA RIBEIRONENSE

O Problema do Xi5to em S C
O EngO Hirno Cungugu. operacões de reconhecíme

Superintendente da expio- to geológico na região
ração e pc-quisa do xisto, Iraty, na possíbllídade
comunicou por telegrama aproveitamento do x

ao G,;vernador Celso Ra- perotuminoso naquela
mos que ja deram início às gião cl'tarinense.

DE SANTA CATA�INA

�"I�<1s Linha Coqueiros (CaPela)
I"nles 10_ Bom Abngo

cuis; "prOv", ,,·Qgrntll.l K"_ TRANSPORTES COLETIVOS LIMOENSE

:I;�a duO �:�� :err., i�Or�a d��r Tl�� Ll�.ha ��:te��s ���:�ã�
C_ostelra 2a. Seçãó
Aeroporto la. Seção
Aeroporto 2a. Seção
Acrai"> rto· :'ou. Seção

E!'�PRf:S" H,'DEIRONENSE

il\V' Linha pânt.ano .do 'Sul

�m!?��;�.��::,�}�?,��n:� .��':;.:,�1ci��:���;;:�1ii;��������!I��:�::=:.I�

Provérbio chines, tirudo de um anuncio:

"Se o cavalo ganha uma vez ... sorte ..

Se ganha duas...vezes.. coincidência ..

Se ganha três' vezes .. jogue nele!"

"Mutatis mutandis" poderemos proverbiur
bém:

Se a seleçâo nacional pereie uma vez ...

Se perde duas politica .. _

Se perde três perna-de-pau, que não devia
[saido daquI..

Se perde quatro.,. langanho, que deve ter a vo

[proibida ..

xx xx xx

TURIM _ (Ur�nte) - O AUético Turim F

que havia oferecido 300 milhões pelo passe de A

rildo e 600 pelo de Pele acaba de oferecer 50 mll c

zeiros pela seleção bi-campeâ. A CBO está. propensa
aceitar a oferta com a contra-proposta de 51 m1J c

zelros e a Inclusão dos técnicos no passe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


