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Declaração de Jarcguá: _

IndicaAderbal Ramosda SilvaàConvençãodo
P.S.D., para a sucessão Governamental de,65

R�gicnlll cio PSD. E"ta ur .

cíuracêc foi recebida c::m\
entusiasmo Pelos presente,
em nu.ueic supcrlr-r :1 IOfJ

convouctoners. g'nlarnm eru

!'\elrulC1:1 vévroe crarlorcs
eualtcccndc n DECLARA

ÇAO DZ JARAGUÂ 00

SUL c se corurr.itutnndc ,

DECLARAÇAO DE JARA- com o cnndldut.-. vísrvcr-

GUA DO SUL mente emocionado. sob vi

Atendendo ao deSejo doa orante salva de palmas. I

D
convenctcnuts çs deputa- 1)1'. Adcl'ual RUlllOS rta

rama no mar dos reta ooncn.ves. \VII.' Silva usou da palavra. p{l'.

t4",,,'1�' Rapes. Pnuf- Rnc�1:1 ra crure outras coisas uree
I Faria e Abel Avlln doo; san- que aquele -era um d�'

P�.-tl·U se em dOI·S o S'der rgl·r.'� O·to tos eluborai-aui um du-u- momentos ",oi, rouees o'

PJ I u -
.

lU. JtI I �i�:g���,:,��:�o����\� ;:::�:�":::�::�'i::':,�::',:�::�;i�I�':�.
O SWEnUr:.C;lC'\ (UTO, ('ntr.:}jado. em Jrnbituba, das águas, um dos mart- Pela manhã do ',d"l Ilutnllll de ontem o navio são tio Governador Celso suu l\;U;ICÚ1l nn vldn PÚbli

um d';':; ma., -uodc: no:; nu- par-iu-se em dois. nhelros do Slderurglea seguinte tente-u-se }:u)(.,.-r SIDEHilRGICA OITO, per- Ramos. o nome co Pl'e-sL. cn co S,mt.:l oarnrtna.

vtos da fi·'.��\ da Comp r- t-: ,U::ia espalhou-se Oito. o "navio. mas. como a.<! e e . tcnceme a rrr-ta da Com- dente do PSD Ca,_lI'l!lcIlS�' Ap.l� fi. lcillll';l d,z Detla·
nhla E dorúrt-tca Nacional, causando consternação uma tivesse mu.to carregace, de panhla Slderurglca Nacio- dr. éoerbat Ranw;; da 811 mcêo de Ja :l�'Há foi O dr-

que ontc n e enc--ntrnva vez que pereceu. vtun.a O nesse R�dato,-Chcrf:, carvão, foi necessárto des- nal. O navio que transp ir- V,I, para :''.'1' 'cveeo n CXD.· r-umcuro usa uado por b
--------- _-- entrou em contato com o carrega-io, fama que se tava? mil e duzentas tone- me da prux'1l1n (','1\\,'1"':'\(, rj.� IH jJl'd.St!II!��.

Almirante Murllo vasec do processou durante I' ore. ladas de carvão para a -------------__;:_----- .

::I�e;ui�J�;:· dc��1:r:ç�e::o� �.a��o�n��� d�:l�: h�: ml:� �::���A:�n��. E��!�u p� Govêrno de I ��eaJjlações
respeito do OCtrrldo. e o nuvlo foi jogadod!e n- porto de Imbltuba as 18

tre"'íl!T1 costão. em cima' dfos hora� (�ou!nra-feira úl-

pedras. lima às' 18,50 p rtanto. 50

Teve lugar sexta-fel I a çôes dos Diretórios do PSD das 11 horas de sexta-feira

última, na cidade de Jü- de São Bento do Sul, C�"I'_- chegava a Jaraguâ a nete-

rnguá do Sul. uma impçl'- Po' Alegre, cerur-é, Jura- gação composta do,; HS.

tante reunião denominada guá do Sul, Guaramtrtm. Dr. Aderbal Ramos da a.i-

'Programa de AçãQ rntcr- Barra. Velha, Massarandu- va, Presidente do PSD,

.municipal" com o ocje nvo ba e Luiz Alves. Para esta Hermelino Largura, Secre-

de estudar e levar ao go- reunião toram convidados tárto Geral e rS deputadas
vemo do Estado em rormn os srs. Dr. Aderbal Ramos Jota Gonçalves, Abel Avl\a

de memorial as retnvfndí- da Silva, Presidente do dos aantcs. watôemar Sal-

cações do Norte Catarmcn- PSD eatartnense e depu- . les e Paulo Rocha Fana.

Compareceram delega- tados da região. Por v('lt�1 Apôs o almàço teve lugar o

importante e-ncrave. ceei

a apresentaçào de um bem

orgameaoo Doeumentánn

bási90 e final, com raeo

mendaeôes resultantes d.\:<:

reuntõeg prel.minares réa
lixadas em várias ccesíõea
anteriores c-m os dtrerô-
rios con vidados, quando
foram amplamente deba-

tidos todos os probleuinà

desta vasta e rica rr�Ilí.",
1" a manifestação de

todos os Diretórios e Pre
reuos. o Presidente do
PSD. Dr. Aderbal Ramos C�
Silva. e os SIS. Deputad ss.

de e-sse do mernonat se

comprometeram a levar as

retvrndícucõe, ao sr , oc
vemador Celso Ramos. pro
curando trazer o mais u.-

Ainda o caso dos ele:io5
ACll�ados de Comunista� "Quando fomos Informa

RIO 29 lO Ef - O 'l'r'- rem comun·st:ls. O relr 'r dOs J(> que o Slderurgiça
"

\ :::c���)Sc�I,�����i� c.i���il.)�·;� ��doP���:s�j����!r:e C!.� �:�a hdaeVI�ua:nc;��::: !l�
muna o julgamento do nifestou ]leia COllceçao d;.! ncrte. do porto de Imbltu-
mandado r!!' !o\egunlll(;a im segurança, SCllCu acomln- ba providenciamos o S04
petrado pelo t''l'B e pejo nhado' pdos ministros 01;' corro. O nosso rebocador,
R.J.rlldo"jS(/ciCl]! ta 'di! S valdo Trigueiro e N�ri que presta socorrr na area
Paulo, ,ar" gur"nUr a p"s do V Distrito Nav'al, se en-

l-;e de �,lUS � :ud!dar.'l A Curti:!, dn's minif4r(''', lle contrava na aulljta de Pa-
.oâ�& FN-:ernl e A:i'l;'Jli'- n[g:ara� (i' .,;e&ti.ranfj,:J., f", ztanaguá, tizemçl$ qu.e ê!e
bleta Lt'gi"latlv3, c1eins tanuo s{l!llente (J VOto .:Ie regressa-se' a Imbltubn
mas não diplon:a<.\us '1\":) Jll<i.h; um; o mln:stru ';'.'1'1- ,onde ch�B'OU no correr d:l

TRE, l;uh a acu�a�ão de �ot uido Colúmbo. noite.
� \ - _ ..� _ ... - -�i��:re�=r�-d:-'q-:��:�s-t�'!'

Mmn,que Pu.ISf1gcm envolvente nos não uUere e quebrt! a pr,)-'
:�����:oo�o d:e ase:r�;�� ��n��t��,P�:�d�:t�r::�����,

Ro'al1 � anu, escorrendo do cell, desenvolvzmento dos temas \
j .1 ii �::'c)��� !e:�:,sad/�:��a:�:� ::;q::S� c���:�:sm o:n�:/�=�

�l �
vo' es da rua; d�s v�lhú3 pactos. A partttur(/ evol7i.p.'

e ua lJU ') S11 ��;:��;:,,:ir�: g��hO;Ch::��: : l����e e, �:es,�:�::te�Oi(;�'
nENA1'O B,JRBO! desnudos; de. patilladQ c aHegro da tê(,1Ifc:a, em. per-'

sario BUbUi?!mo de s.c�au.r: feita COCrdlll!:lção. - oe, S
.
Quaudo os ded�s fusífor- d�e�i�:� q,�::to'ei������:;�;�d�lIu::·1:.�;,i��:�:d�le:;;�=,mes da Sra. M01li(jue' Ro· dentro du noite me$qlHJcj- tante, pelo verde-g1aúco da'Zand. aba�ldGnar"m, no /111- velo pradaria, ar" com a grad(j-

gestzvo ten��m(), a allJW\t tiva imposição de mon-'
do tecla,do, 11'1" m(��,,,;tl(�l ,"Pa''is sous la pluie" ... menlOJ mals POderosos.'
J..nter�re.aç,o" d_ f'(J.n.� stm, era Paris, _ Paris de Avoluma-se o veio d'âg!Ut.,s�us t" �lu�c ,1i.enU o ah- Debussy _, a que nos CO?l- Cresce. Encorpa. Expandf
clanle unpresliwnlsmo de duzia, no oriel�tal segredo se. Desborda pela seren.-'
Charles D=b�ssv me trans· do t('71;!te mágico, a esta- dade vegetal d,/s v'árzeas,.poriar U,J :rr.elleLI�o en: siantp. sensib!lidade dI! Sr!]. para SI' desyrenhar mais ...canto da "bcrlc epoq:t:,.' MonuJue RoIand; Paris da adiU1t'". em cascata,; e des-.
N,!, .his ária �{; múw:a. :;l atribulada insatisfação dd penhadeiros. III
t071�Cd do Penado P'!S- '11(/,'1- Modiglialli; Paris das nUlln-

-

llfl'!rLílCl a!m;.rc (tO ciim�4x, cas eternas de Renoir' Pa-
reali·1.uà{/-se, c'!m Dcbu.\-

. ,

�'Y, Slrc;uss, Slnlvins/w
Schoenberg e f1indcmilh,

• compositores antecedentes

• (.l') chamado dOdec"fonismo

•
da idatle eletrôntca.

•
•
�

7Hi.�.�o, C(Jm 11,,,(1') rll1 lne:"_

1\ �i!pu!a�ão e:::t:l\'a PJ'l

perigo e foi s,z1va, de ma·

llhà pela Corvet� Ango.;·
tura. que fez passar um

cabo'de socorro pala a ter
ra por onde se retll":ll'l:I.,n
noventa e oito tripulanW3,
que foram sal\'68, e,,-"Ceb
Ih-tl ho.m�m. QU..., t:i!.j1�.
não e5peIand� OOcorro. all
rou-se no mar.

No presente momento a

tripulação se encontra em

Imbltaba, para lá já se·

guiu o capitão dos portos e

está scnd� examinado o

nav!o para ver-se da pos-
sibi1idnde de salvá-Ia."
Crnclulu o eminente Of!
cial-General da Armada.
IMa�TUFA - Pp1" tf'<'

fone d" C":,re .• '�'1den'p
Manuel Ma!llns.

Apô� três dia!' t4p a"

sossobrou. finalmente

minllW� Clp6s ddxar o p".'

lo ri.:! Imbi�uba, quando
naveV,\'.'a t'lTI frente fi, lo
ca Idadp de Iblraquer",.
proximidades de um C'I')O
rochoso denominado' "P.;.,
ta da Careca do Velho" Q

navIo (leu com a proa num

bUTlCo de a!''fa q,ue ali ",",'

frrm II por n10th'0 da for

"te re'Esaca. qUe assola im

pl.edo::t:J'll('nte tôda a orla
atlântica.
Imediatamente. o rá.dio

telegrafista transmitiu :l

SOS. para fi. Capitania dos

Portos de Laguna, atravês
do Capitão Tf'nente Ad"!
mar J"'sê Alves da Fon

seca Fl!ho,
CO'O .. .,t41 :l'l tl'lt do aco'l

+f'"IM,..,t'l �ollc:tou ime
t4.� - ��" rro ao V Distr!-
to "J:,vfl.l.
C(\nL nfl 7.3 p.âg.

Aut�ntlco impressionistfl.
PlIÍ.stico, 11(1 obra musical
do grande mc,�lre trances
1IOS d�!roll'(tmo!j fi cada

Recebido por Kennedy

Em audiência especial, refl.lizad:l 'na Casa Bmnca. o

Pr.esldente John F. Kennedy recebeu o Qovcl'll:ldçl' Pe
trônio Portela Nunes, do Estado do PlD,ui, que se encontra
em visita aos Estados Unidos. Na ccaslão fOlam deba�i
dos fl8suntos relativos ao desenvolvimento econômico do
N�rdeste. através da Aliança ,para;) Progresso. Na fato, o

Pr.esidente Kennedy, à. esquerda, em palestra com o chef�
do Executivo plaulense.

Padre afirma que a

Igreja é pelas Reformas
RIO 29 (O E) - O p-.. -

dJ'e Antônio Melo, ele p.!r
nambuco que lidera o m.:>

vimento cnnponês ele �re.:!
são ao Congresso para 'sue

seja votada fi, reform
graria. disse estar agindo
de ncôn!o com o pel1.l!J
menlo 1a Igreja, que !lo)

Brasil, é uma terça atw:

lizada no que concerne (!�

r�formas essenciais a SJ

bl'evivência dos lrabalha-

dores, Falando à. Impyen
!la carioca o padre MQ!o

disse que a terra não us:'

ela, deve ser vendida ac

Preço peta qulll Deus a

vendeu. ]!j assim, definIU �l

.sltu�ção econômIca SOCII'.t
em que se encontra o B�.1-
�i1: "Escandalize-se qW3:n
qulzer, a verdade, ê que aDO

tf>mos unidade naclUn:1.l
temos apenas, a conClên
ela dessa unidade

gente posstvei as �uas '1"

luçôes. O Dr. Aderbal TIa,

mos d" Silva comuntcou

que convocaria os presen
tes dentro de talvez 45 dias

para nova reunião. que terá

por Jecal Oorupá ou Lul.�

Alves.

o vig!il'lr. da pan)quia, Frei lIIarcelo de Praça, dá a b.:mção ao novo prédio escol�r.
No fI"rJ�((llte. o governador Celso Ramos, o deputado Epiticio Bittel/.',!ourt, fi Pre
feito C'!.rlo.s Eduardo Faust, o Sr. Pedro Bittfõ7lcourt e o Sr. lbrahlm Feliue Simão

Sr:cret'irü' de Estado Sem Pasta. 'REPORTAGEM NA 8-a PAG1NÂ)
,

Arir.o� de
VOrl3

·Proclamado o estado de

Emergencia na Jordânia
RIO :!9 10 El - O Sr:

nador Afonso Arinos, I'Jc,�
chefiou a Delegação Br,l
"ile.ra à conferênsia cie
Genebra sobre o desaI'lJl:I
mento chegará ao RiO 11:1

próxima S.a feira, Viaja a

bi)l'do do navio ita�tal:o

Augustus.

AMANN (J'lrclEln"!l ��

(O El -- Foi p�()clamud()
p estpdo de emergênCIa e\�l

tô!lss as zonas front�iri
ça!o\ da JOl'dània. Ne"'l;:-Is
'reglô�;:: foi detel'min�'1ú
o t,9Qlle de recolher das 5

lia Ulrde a" 6 da lllIlZ':l:i,
E, �<l �"!"trrmjn(lc;i.ziJ ,(('ri
mant'd;J atê sl'gund� ('r

dem, �'l'.;runilo o llllln:�'lio

do interio!' tia JOrd.lnla
Salan Maislli.

'arquiteto. &atarinense
vence C o n c u r s o

O Instituto de ArquIte
tes do Brastr-Departamen
to de São Paulo divulgou
ontem o resultado fio cc.n

curs" par" fi escolha ti')

melh'or anteprojeto d�sLl-'
nado á construção da nova

sede dú Clube XV, em San

tos. A banca examinado:':'\.

d") certame. integrnd:1 I)C"

los arquitetos Iaro cc.
Caüro Mello. Eduardo CCI
rona e Roberto Afla,fI.

aonferiu o primeiro premIO
ao trabalho apreselltadn
pelos IIrquite:os Pedro PU1;-

10 de Mello Saraiva e Fran

cisco Petracco, Além do

premio de 1 milhão c 2UO

mil cruzeiros. os vencedo·

res a.:;sinarão C nh'ato para
desenvolvimento do. p.'oje
to, de acor.do com a ta:c·
la de honoral'irs do [AB.

N.R. O arnuitet? Pedro

Pnulo de Melo Saraiva e

catarinense, nascido �m

�x'�e:sPsÕ::�iva�ra. AutJ.

A�:;inale-se. ainda, qUê! o

Jovem al'�ulteto ê hO,ie

Inome de projeção nar].,·
nal na profissão. com ni.ri,tS
e a,.ssinHladas vitórias Illl

ccncursas e conccl'l'cncl .... ".

Novos agradecimentos
pelos Convênios

c' nLlnuam chegando de um c nvênio que abr,mglm
tôdas jlS partes do Estad) o Ginaslo daqu�h\ cldHci�

manifestações .de agrade- e tn,llb�lll da Professôl',\
clmpnlo e congratulaçõps Yol:lnr1a Soar{.s Tridapa!li,
dirigida:; no Governadt"!' em nome da' Direção, 00-

Cel�o Ramos. pela assin,l' cência e ahm05 da Esc,'l.a
tum dos Convênios Escda· NOl'm3l e Giná,io São Lul�
I'es, que blntos beneficio"
tem tt'azidu á juventude
C.�tudilntil cntarin"nse, RE

centemente l'�cebeu o· Gc.

\'ernadol' meusagens te1p

glâficas do Diretor do Gi

nasl,) dt' InCluiul, PrOL M:'-

1'10 Bonessl, dili!:endo da S2.

Osfação do corpo docente

e dlstentf' daquele mode
lar estabelecimento ao LP]"

de Unlsque, que da mesma

forma agradecem e cou

g',ntuiam-se com o Govc'
mdor Celso Ramos. Ainda

f: m respecto fiOS convento:>
enviOU telegrama ao G{/

vernajor o Pe. Jordão Pc

satti, Superipr do lnstltlltn

d �Misl)ões Comolatta,

agradccend') a assinatul:\
do convênio CO_ll1 o Ginásio
de Rio D'Oeste.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(on'ra ernizaçao ila Sociedade Cafarineme - Desfile Garotas RADAR: Graça. Beleza, Luxo c flegância na Passarela Azul - Promoção doESTADO" Organização Lázaro Barlolrmeu - Pró-Campanha do Cimento da nova Sede do CLUBE DOZE'-------------
--_. ----�---------------�-�_is:..E�!��·�t�S��DO Udil. :marui' conta com mais dois Grupos Es�olares ....

",. ,., ."'0" ",. "'''tal I" �I .

Knf1H"'" T.lt",-"�!rn F:�TAn(l C'!l(' da 8.a pago
. __:_ . BENÇAO dos dO,is e.stabc�eclll\:�!'

r,f� ..tm Ir fi ;J�<!tJ II "'. lrlrlO vot, !
-

..,

� de ensmo. que tao assma-

If'I""ll' �"'�r'ld. R.uw. J ll:á;. ocup.u-. cm ',"p.'c ,oi

AJ'l.l' o corte da fita pe-i lados servicos vr-âc
, .... "'''''' ,..�::��:. d. "'Jl1Inn ; ll,l ',-I! i11J. o .uor de rtcc-

u.ivrr.tad'n- e a
. benção tal":\ poput.icão em

: LI.lUe nua .h,� f! JC\";'l f .. z

do." p rrllos pelo vil:("arlo, esrc ar de csneuen c C.:II{tlc.�L;·) de rrtsar ,'II -rnt
1 do,.,-. p.roo,orrem demor.i- 'I( F'Jril ri:S\.,·il··"

·:a�.'i�n u.u uovêrn-i
camen;o as dependénctas Iruaut.{lj:ta pnrn cruc r:

Jt,dato1".
AAt.nnln r.rnllur!(l ri" A,""qr�l • SII".
Mf!l,) Pedro Paulo Macha:j,),

(;(loaoo(o4Orl':.
fi'" H.r '''11\,1,' F'ilb(\ _ DI" ()ow�hk h ",�IW;'U"
Cam.. 1<: f"fl7a�1I IIr .. ;,':-1'" "1">� ...

"H11}') '�',!,I"��,d;��'\:;lI:f:��L,�<!�\�t[,1 "l�� d�1
"foI) t, '.�"llIpr La nue Z,I:'� \hi!'hll
11' r �,)':In'· H'Ir!n!n"ICIl unurr "nrvnlh-

p, .f p,"!!" I"prnanop rir .'\r:II1'(I LHO:O
fI,tl1l:I'l!' HI"lmldt .4, ,.�eixa,' "I{'IIO Vln'li(J
AH'follr r!(' Amnri'l1 (" Jmnunrta �O'(\" r!,.
Iftr, • ·,IH' ,n Af'rÍ('f1!n 1\ 1"11r1n S Tlli�!!"

fj','Wj'�1) Nah�!' E' M�ury Borncs

Rf!vr"�f"rra'ltf'�
H"IlIf'If'nta�e� A f', Laru I.\d ..

Mk .rm. Rua RE'nador Ibm;I'''O '," H;l<1.1
T .. I :tI <"1;�24
Há" PIlII;(I -, Rua VilOf1:1 ","";'
1,. :\-4P.'.4!)

\n-:irt'b"1',' :\' «re PIilOP:\L n».

I��,::;�, .. ..r';�,�,���I�;!:.ndl'nlf':-: r-m tl,,1(1� ,1" ... IU

1,I"lplt'� de Sallto Cafs�'llIa
AI'I ", 111< m ..d:Hn�1! ec-ntrato rte n-ordu ,'r m

tafl�f>t ..m 'Ç'hl:ór
" �. ,.,. \'II'R" ANll.4.L - ci'S �,J()O,OO
V" -mA AVtõLSA -� cri 10,00
A l'I,,.,,jo ntin " r, . .,,(l1lsahiT�a PE'/A"
f.. "'''''',""H "II� arUQOr. iUIJrv>

�'�UiO '$S'
..

='

n .. i',1

, n(J E�ctlrinhn na blll f')'\?
� Zcq"illila 11" �en \,;,,);',')0
,1 '1--"\1'.' (:o Qw;-:,cn<'ia P

1.1r·-_· nn n,'\\(> ,le '[ll}','1
�IPÚ� " c"qUil('!. Í'('"nt,',','U
,",111 g('n�l' d,) "S"ril'
nUllla 'llf}\'!n1t'nt:-td.\ {,,' "k

go:nlc reunii\\·, 0, L"11U.li-�
la ;:ln"l' ti: Sr "! Sl'a N('''�
t"l1 {\'A\':lu, r..linHro T",

,'"Aouill", Dl'l)\\wdo TI:)

Hui",;' c �r[l, Sr, I' Sra D'

P:-ull) C<l'lcr Filh". ',CI',l��

i\11)\'imer.t'1.l1'1
f'll'CI,I'

• Cjlldr;1 ��l�::�C\�;O !\I�':I�� l"{:-

T:,n!:1 Dl. PJql.,
P�'rCir[1 P:1Ui.l
J3 ndE'!r;J ;\1a!�, Dr. \1-

n','- C"LwIt Q!\\'cil'n,

N(O\r�, Di'. Nebnn

n :I]'tl rn1roC'imo da ;CI'l

�tll. M,lI'l:\ Tereza Fmlv-":'.I
<JoIlJart. Noventa Deb::o;u
"'. d'-I'i!,j)':ln em 'O, 'LI
{} I:!�\., do:; (':,;nl',� npr2';"'1

I�t:l I)('!" �I', Ri �(;irl) 1I,I,",
<ln

T 'i1Wir;1. Nlm�", Sr e Sr:!
Mario C<I�'I'ca, Dr, Ma,'''\.
d" r1,'� Rri�, Hel"i�;l 11 ,

(·"rI11. J'li:Il GI',I1<;,.,I\'l'_"; (�l
11�", (':l.l nl,'m LlIciil CI'I1Z
Lima, C:'on:_"t .. Cvr"i ;,1':!
pi, lla, G,")"sC Alb, no Pc
Ç"I,'o i\'1JrlR Apareci(!a ::: �

1ll3.", B.'n' dil" Cunha, D
-l"clix Schr-.cf{('r c SiL

C"l11pklalllenl\'
f;t":j(lo <1:,,, reuniôe"
vem AC!Hiên-l'ico de D; I'ci
to Ip'lfin Peixoa" Filh".- "

Lui<: j'lcllri(jul'

Dc-lri. l\lilria da G:'l:,::
1\' n"." Dr, Jo-'; l\r('(l(", .�.
S IlZ:1, Lt'I('iJ li'Av:I", L'l;�
F \'�ll�"_:r,I, J<l,e Marl:! "

. I, ' "I' I� ",.,

esc Ia r05,9,' rm- .

c!ep:li� etc rl')�i � ,)�

illl" udcntstas

(]lICC"'", U governo que
pp' [L l1UU meta posstbl
,jd,\d��" de instrução para
:l cü-ncas de canzuert.'

FEUhD,\D3 DO PO\")

o �;�':!i.\1"1'J vrupn icva
to pr irev-cr .ro-é T

snúd-i o aove-uadcr rn.a
rir> "_<':111"1 hã -s-uíto ac x

)r;1'?!"", ",1(1� fi'h,-" �;r h
\'I'1'i'1r(" ,. l)��r':l[! res I",' I

np-rnder num 1'1"r:�:ifit'01
p"'di"! 0(111" b-':)l 0;)-, � 1

in""re��e d') !!:1"e'-O'lT"'f'

!
!

d'J o J!"\:-t..J
1'13 rrltlrwoj"'oll.

::ociois

flCU Sh'1'" agTadanl1il ] '"

le,!an1e I' "el .. ':a Hs,�i,;::êp,
�;�'\ �;::' :,�Zol,licada a!"

1--:-- !\llm aiJ11oç') nu

taul'anll' do QUI·rend" f',l

la,'r, �·.nl.'lnmn� () Dr, ,\,�

lhur PI'rdl'lI Oliv('ira f' '>rrL

"-o
r('cl:be\l
�ln Hh'l.

m,llul.da
P:U',l uma mll\"

pt'ix,lda

\} _ FIl1 Vid\'ir'a, o �J.;tl
Dr Frfln.:-1,:·(

t�l\ a \'!�:fa d,! "r a

D:. Z"Il" Onn:'lrra ((;1,,·;;
ckl

Z:'.:ol

10 - 1\c];;on Me\lle,� e

r;"z�I)','{h Bar:.r J(>:1/'o
t,;Imbrill p: {['ciparam
m v!nl"I"']' a noitada 71,'
.d,b?.::!" \1'l. b,d�' QII.'rt';l�
pia P31ace.
II _ Proc\'(I('I".(e do Eln

(Ic Jal1rin-"
Lellzi

12 En, "ua [Jonit,t l'

luxuo�a ll'si(léncia a �,'d

J_'�, Per'" r. 'riJa ,\'lrg:nin1
r('{"'pdfl'l:J'1 1111.' tfIUP" d"

o "tnh, r:I� .. i:. n'J��) <"r:''',
dnd(" P:l';r. 11m ell;t,

TnncI'C'(') 13

111''' no -:Ú'.l�,t 1

g'an',::! ,c"",l!', ,!
Ipna BIl',"'-

1-1 �"'"i ;1;1:11 i(' 1"

te_iarl .. IH :,(,1\"\:1 �'''I

":1 "rmil

.1"1
Eci'lh (i'!::1 i n:ll1"�, F-:'i
I1wil'<I_ DI,'!;1 <I', 1'�0\tI I,' .

l'r.li;! ,lu !\Iul1l"'
PIT(':!1 j,i?" de

Notícias da Prefenu,8a�
{fIlllr'

('"ta Vil t·, I �':>_ll !', u!;>rj" "

1,,:o';L

'r1, ,', IH bn.�o' I!(!

No !;eWr (Ia limpêza I,i;,
bJka, a Prefeit.ura e.'>tá -

tivllndo a capina dlls /'U:I.<..
lendo tambêm adqtlirj�t')
nl)v(J camlnhâo paI- .'.)!Í,"
xn cjr'lllici1i<.\l',

\1\11 ",�. l',

Esta sÇllC:O (" 'ITrll1!<t�
lilnlu,-: C\ll� p�\',_(k" (I')
cb Avrnidn. liCrllilil'
em (',�IUd<'" a ]'f'f'"rll1
p;lv;nl('lllfH':\" (j" 11':1',

o !",f'[,oil" '(II r·�;t:\' ,',
elo o p, .1'11" ,j .. ;,I'I111:'nt,\
l[\]'if;\:; 80',) rl'r\\1l1l,nrl, 11e
l<l� Empre�a� rh' T)'"n"ll
t<-" C"ktivu" da CaplL;1.

F, I ,"'�

G,lIl)
passndo. No flagrante, ,l,}

inicio rí i sorcntdnce. quan
do. se f:I<,':I cuv.r o Hi nn
r-.:I(;;,:1:11.

Á GL� . D:. S:. A:. D: U'
AUG:. E RESP:. LOJ:. Simb.'.

"JANUA'RIO CôRTE"
ldiíal de Convocarão

ll1a�::f':'�(';��:(�:L:,�; di�'�i'�csd:)p;�� 'a ��s�_'?Z�5P�� d:I:�c';-
r�.

-

.]"0 rreEnchimento c-e carqcs da od-o' da lo!
dos -epresentcnres à sob,' ossembt.' Legisl.' t>{!
da crd.' e pod' c""embl.'- ést-"; para o,peri,'d:l rl>õ

J 963 à J 965 o rcollz,lJ' se din, 3 de mo-o c'e 19ó�'-

do lo.'. V.'_, à� 20 horcs 10 seu templ.' prcv.'
Vida I Remes Nr-' 80 eéste or.'

,

Or.' cc F1<lrlarópt,iis, ?6 de r-b-It de 1963
E.' A.' S'
Sécretócio

E ..-eotar de cnu- bos os ostaooiectmentos ro
rum ccn.trumos c.f apen.J,�
6 !Dê" _'o inirio.d;s qlle t

:1,J1 ['111 .nuuro dJ :lll)

,lite', l e 1<�.,rJ" iunugurao j
,U up n-Luruds d-.

deputado
hu I

dcl q� .. qur-r 0,:';-:'1 CHI Bru
-,11 ('1lI ln;'fu:. o ('11-

" J gclV;:lllotÚ .�'

C::,'J H,l:l\J� l' o t oU'.l , " �,_ (1 ; (', o' •

G,lj 1: . ;,.'; {ú: que d�i,Se.H '):b,u' ,',I�leti ,IS

dcSlDr8., jJto<:umnjo cst J,� Q'.I'

que c01'l'>;,rão pela última extràção de junho ,da Loteria Feftl'-
1'81, c ainda mais um prêmio no valor de CrS 25.00000 p(,Tmês de acô,rdo com a t:arta patente o N,o 180, E é muito f,A�llganhar: cada parcela de pagamento de CrS 3.000,00 dá din'!
to a (!n' C:.Jpão..._numerado que estará concorrendo a todos ês'j('::,
valiosos in'emios.

--000---

E VEJA QUE DESCONTOS:
Tecidos
Vesüdos de Toilete

desconto até 30(;'
desconto até 3(\' r

BluSêlS de Budê, etc-. desconte até 25( (

desconto até 20( (
BL.I�as àe 'Verãouma r{'(l'l'êncla t6da e�n"

cial ao Sr. Pedl't BiUrl!,
HL' ��u;��, ���s ant������':,li��I��-,

tral1�,'o�ria naquela dat'�"
(I Governador Cel�o R:lJU';',

,
Oro Alo:sio '

,
Monquilholl ,
CLtNJCA DE:"-/TAIUA •

1\1a]]1a::
Vc')ticlos para Meninas
l�l'ljgo�' de Nylon
Ronpa:,- de cama em geral
A,l'tigo::: para Cavalheiros
Ca'ç<'1dos

clescon to até 2:') (
I

desconto até 15/ I

,_. desconto de 15'..!,
desconto de] W';
desconto de] (II (

desconto de 10' ,

____.____.,Oo---

NAO JlEttCl\ Esta excepcional vmltêlgem que C L A F
lhe o.ferece.

'

1,'atalllento dos aJ'c(,(;ôe.,.d:l boca ('li! 'lI:����;��s ell •
, Ci,nfeeçf!I'

���;t,'ot('ses par..:!a1s c to-,
,\tpnde p,. 2n a 611. fei:':"

�:s �!)à'�,:l.�a�r r:��s eS:���d�)
pp;:] manhf(,

'

•
f'I EI�������I�mrnte com h.".
Cçnsultório: Edlfic10 Ju.'.

,
,
,

:-1,\0 PERCA A oportunidade de comprar muito cnn

pouco Dinheiro.
Esta oportunidade cle IV'tbiljtar��e a gtl
BrindC's (;' Pr6mios Simple.;;mentc Fabu
losos.
É realmente uma Festa de Vel'llacle - J[I,
mai,s houve igual no Comércio Flor:<.1.-
nopoli tano. i

NAO PERCA

as

_
CLAU Defronte aos (ori'elos, no-Esfrello·�....

---,-��,..� "'__:._�_o-",,,,,,,,-,,,�,,��,,,,��,_
, <t, _ ,1, "',' -1,#'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Djalma
Cravo

daGeneral
Silva

• ",..UDO lULU

UM DOMINGO DE SOL E DE ALEGRIAS - A ponu
tccõo frcncnópchrcna viveu domi'rg0. um dia ch{�:o
de cmcçôes c de oleçrtc. dividj.ldo sua ctcncôo par
diversos setores cultura, e espr,rLiYo;' ouvindo no'n

ve.s conferências de homens cultos e professures tcs-

oe.tcvcts pelo seu scber l' -uo ino'.nfundivel coo-c
ter-etc no trato cem cs o. !ntl).� mais discutidos e aLI
ois de .10550S dias

membros. nu obeditncln dos

preceitos legais e n-: respei
to mutuo entre sup-rtorcs
e subordinados: no esplrit')
de sa"rifírio I' de-tnterex-c
pe'as riquezas mn tertntx

que repousam nqnelns con

dições "sine qua non'' pC:3-
tntegr-üízaçâo. reconnccsn
do a extsténcta do E'stad;)

ma brilhante folha de ser

vtcos, deixa o zxérctto att-

��;�t��I�a��l�a�' �:��!lJ� ;�
nucs de relevantes servíé.»,
à Pâtria, e depois de bid't'r
exercido relevantes runeões
que patentearam o seu :l

cendrddo espírito de sacrt
neto. capacidade de tn�ba
Ih", vasta cultura gerál e

devoção ao cumprtmente tiJ
dever, sendo. por estas nu,f
ltdades aliadas as de car.r
ter e ce coração, multo es
bimndo e g('zando de �!IO
prestígio entre Chefes I; CJ
m.mdandos
'rmnsrendo para a neser

va. ii. pedido, o ilustre Mlli
ter ao se despedir o fez di
zendo em seu Boletim oe
cassasem de c-manco e rie
Chefia, entre outras pala
vras. :L� seguintes:
-'''Hoje, mais do que nnn

cu, o BRASIL atravessa
dias decisivos para sua �"I

brcvivência como NM:::iO
Lvre lo' SOberana, -rtuanoo
algun� fi'h's seus, p')s�h'f'I
mente mal avisad:.s. 011 t:ll
vez mal intencionadas ,:(

soldo dI'! doutrlna.� exotic!l",
contr'lrias à formação rell

gl-sa e moral do POvo Bra�

Recente decreto do SI'.

Prcstdentc da República, ns
!;,I'l:IOO na Pasta da .Guell'�l,
promoveu ao posto de oeno
mi de Brigada e tramfel'l \.I
para ,1 Reserva de ln eras
Me. com os proventos do

poste ele General de Divl
sú-. o ilustre Coronel DJAL
MA DA SlLVA CRAVe- qu,',
há maís de um ano vínhn
exercendo as elevadas Iun

C:ÕCs de comandante da

Guarnição Mllnur de F;"'

nnnopons e fi Chefia da 16n

ctrcunscncão do Recruta
mento

Ante-ontem aquele MII!

tal' pass-u o comande o.i

GUa.'Il,ç1'.:. ao M'IjOI' BE

NHOUR DE CASTRO ROw
MARIZ. Que, interinamente
vem Cemandando o 140 Ba

talhão de Caçadores, e 1

Chefia da 16(1 Olrcunscrt

cão de aecruteme»,o ;10

nosso prezado conterrâneo
Major AYRTON CAPELA,
de traorcíonm rcmtna ca

tnnnense.
Na oportunidade da p9.s·

;agem de Comando e Ii�

Chefia. o General Iljolm.l
da S:l''') Cravo foi a;vo de
significativas homenagem
de ap!e�'" e do reconheCI
mento aos relevantes servi·
ço.s que prestou ao Exél'�l
to e b. Pâtrla durante ma:s
de 33 imos 00 serviços.
Nascido a 6 de abril de .

1909 verificou praça, a 28

de m3rço de 1928, faZendo,
alêm de Cm;,so da Escola
Millb". o de Aperfeiçoam�n
to de Oficiais .e o da Escola
de Edtlcação Fisica. Com 1'-

r, lo manhã, os estudo;ite� untversi-ortos rnovimen
taram a cidade com a fe-to dcs cotcu.os e que otr.ríu
ene-rmo corcorré octa de curtes» ouc encheram c=

ruas centrais e Prcça 15 c odjccêncius.
Ao mesmo tempo "trcnststor" c r ódios em gr:J(I(l€

número trrcdlovaroe sensacional Ir'gato Pon Amcri
cano de Remo trom11':'lit:da pelo Diórid do Monh::;
r-urna emocicncn.a ccmpo-tcõo rerrdsttca onde o BrJ,
sil est-va re-v- � irado pele, Club de Regatas Marti
nelli desta capital.

Brasnetro.
O Povo Brasileiro. h-i

neste e trabalhador. ccnnu
em que suas FÔl'(i3S A!'m::
das unidas. coesas e disrj

ptnndas, ,;,é'lberão mantel' r

cumprir aquelas concrcõ-s
c-nsn-uctonats. p.u-n o BR,\
SIL -renüzc o brüh ante fi, ..

tUl''' cue 'ne está reserva-

co na evoíucão os humani-
<1ade·"

.VenCI' ndo todas os maiores per"eguições como per
,

exemplo o de retirar c nosso Clube da páreo de honro
devido' o urna oretençõo descabida de um atrifiar!o

mcndõo, que por lo estava, sendo necessorto a in rir

vcncõc de Govêroo Federal .pos:o ao por da íntusttca
que se queria praticar, Q guarnição martinelino· (LI

melhor a guarnição do Brostl- s:-:.grou-�e vícecaro

peão destacando, Se I, coiceando 'se em segundo lu

gar entre poderosos e odestredos quarotçôes es+roo

geiras como .as dos Estcdis Untdcs e Arqenttna.

Ne-ta OPo! tunldadr e 1'1 J :.

g�i��t:�;e�:� �;°tle�I'!�STd�� �
felicitando o oensrcd DJAI.
MA D.t\ SILVA CRAVO ne-
la .Iu-ta rec mpensn de tan
tos e tnntos anos devotados
ao Servir-c A'tvo cio EX"t
e:to e à Pâtrla lOl'mul:lr.
os me!hnres e mais slncerrs
\'oto� de felicldades no �r�
g�li'ss') cio lar. quanta a ....5\1<1
EXIllR Família. com a prl)
tecão de Deus.

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

AÇÃO MARIANA
o Ccmelho Pcdcrat.lvo

ela ccneregaccea Martanas
de B!'a::ilia aprovou m<:n:
festa cúndennndo o c:JmUl�'s
0:0 e a ameara cubana. D]1:

TU1'C!lle�lão .necôes essas

incor, fadas aê) terrrtórto
sot'iêtiro): Polónia, HUIl

gria. Bulgâr:a. R ·mên:'l.,

Tcheco-Eslovaqui:l, Estõni,l

Letónia e Lltnnnía e. ainda.
a Alemanha orientai I'! ''''.1

nlonstruo."o murn d, rer\!.,'

nha e ti in[ellz Cubn ele liM

l'I" ti-,':'p An'(>rip'l'"Ouizeram :-lés e cr.o l'er::+ir o su'eiro do última

�l ticão o (lUe não foi p:::�SiVEI di: n_'� da re�ção pr.:t(\
ta e energica que loge se fez sentir. diante da cla"'P.?
rosa 'injustiço.

-

A ma v:--ntcde. a invejo, o ciúme de muitos brasi
leiros o que se alio o crassa ignar3liC1o dó! outros qUe
fe,rmam uma grcnf. alo de patrícios inconscient�s
(lue tudn fazem Dora menosprez:Jr em a Capi:'O\ dI)

Estado de S:Jnta Catarina. Não é por out1'o1 razão que
um carioca perguntcu o um ilhéu no Rio, !;Oi era v�r

dade que cs moÇas em Florianópolis requentavam as

nossos praias d2 banho ... c.�onte de tonta burrice5'

o resto é fácil de SI? c:>mpreendes.

a ('''''La a.ltura:
"Neste t:ágico monl''Iltc

por que pnssa iI humanid.�- COLUNA
'CATÓLICA

Recunhecimento
Só nos dc:-;t.es, Senhor, luzes e grandiosidade,;
E;:,peranças e esplendor ,

No Vo�so imen;,o. tnmipotente,
Et�m�; C gramlio!:õo Aram:,
Na! profu.,âo d3 graças de que nos cumuLtis;
H:i ol'!!ezns nas terras,
No azuI'adt,s dos mares.

Nas cidades e serras,
Nt"'1lalouça]' do.'; palmares!lUX-MARCA S t pt,Tf.NTB l11('ditas�f'!11ternal'!ional,

mn llflHI"O nos n1Pl0f!Os n<;;]

dos pela Rússia pahl. 'mun
ter colonlzadOs os sl'!g'uintes
povos. OlJt\Or:l. nacões livres

e sobf'l'anas: Ucrânia B'('

lo-Rússia. Cal..'as..-. Rutênia
Geór!r:n. Armênl:l., Azerbei

jan, Idel-Ural. Cossâkia e

��!�!e d�f:I�!�!'�' dp�U!l��prdiee�n�,�:çd!�:;:�::��l
....oIJTcia.fs. tit!tln� :f' e.�toflelecÍf'l.e'ilf(l, 111S:r,l1!i(l·'. frases ff6

1}T01lagl1.'I1da e marc(J,· de exportação

Rua Tenente Silveira 29 - 10 an,hu -

SALA 8 � (..\LT\)S DA CASA NAIR _ FLORIANO'

Porque Vós só nos dest.es tudo c que é bom
E justo, nobre e ardente.
Nem de longe. Senh"l',
PGdemos, siquC!' a.alial'
As 11,:11'.1.\ Ilh3S de Vosso Amor

Iuc"mpal':tvel. exuberante e inc'lllde<;cente,
TalHa cois:1 b:.nita:
Qn:tndo orvalho ,em matrizes
Lá na aldel::t catita.
Quanks Jares felizes!Cartazes do DiaCINEMas Senhor, não espalhastes ódios,
Nem males. nem guerras
Mas, com que graça e beleza,
Fizestes brilhar os Iirics nos campos,
Com que fórma e J.eveza
Su:gcm. ao escurecer,
Os gentis pirilnmpOs!

1;IIfI lOSr.
il� :; hora,
tis 8 hOra�

:hShoras

J�,hn ',"urne
�1\1:U'1 Whltmnn - lnn Dalin

Sundrn Dee

Vossn supremO poder, infinito e mp.jestoso, ap�rece
Desde o raler do dia

Que. festlvo, amanhece
Atê O primoroso pôr do sol,
Que, na harmonia da hora cresp\.lscularl
Nu ol'rt.câó da Ave-Maria,
Serenamente anoitece!

o menor �alá"o jam�IS pago por sua empresa li o cu.,o do Irnbal�o
er'c.en!,.s,mo de uma fiomadora T!}n Key, Exphcamo�: com!lS 'ac,lodadr,s

ofereCIdas pela Burroughs, V. Icm dez meses parn pugar n SU3 Ten Key,
que nas.!} periodo c"c,to1r,. apenas CrS 530,00 por rim, ou "�p.
CrS 15.900,00 por mi>s E dcpo,s. trabalhara de graça'

Mas o custa eolraordona"am�nte econÓm.co nso e a únIca

vantagem da Tao Key, que soma, d'm.",,, e mt:U'ploca depressa, com ro_

gorosa e�,llld�n, DIa após lI,a, a �ua Ten Key funCionar., co", aquela per

feiçao cf'mpro.ada na labrlca alra',es de duros te�les de qU.1hdade.
A .omadora. Ten Key acelerara seus trabalhC'Sde c.lculos eyi·

tando per..., d� !empo e Me preJU �os

Burroughs 'Ten Key
.. Ul11ca maqu.na de somar 100�b braslle"lI

os qnl.\.\'C'I:EIWS
PnnaVision _ 'I'('rniroJor

('en�urn: nt(' 1·1

'!'rcJliro:or -J'nnn\'lsion

('cn�uru: nt,\ fi UHOS

E à VOS);:! semelhança fizestes o homem Senhor.
Sua alma tem a fõr(ia Que pprdurn..
E sem ttmer a desventura,
Achegando-se 11 Jesus.
Terá na outra Vida
A vis3.o d;'! Eterna Luz. •

Fazei, ó senhor,
Que em nossos corações
Em celestes aspirações,
Brotem rales de Vosso Amô!'!

Korwin Mathows

Jo Morrow
_ em,-

AS VIAGENS DE GULLIVER

Supcrdynamation-EnSLmanCoior
Censura: alé 5 Rn(·s.

SATAN E A MULHER NU/\

Burroughs do Brasil S.A.

Concessionários
LOJAS PERElRA OLIVEIRA

R. Trajano. 23 - FLORIANO'POLlS

\ ,

ONf RAU'ls8horllS
il� 2 horns

l'icrrEo· Trabuud Ginni F.�j'tosilo às 8 horas

yr,l'JAS Fpôlls, março 62.

Heleno Conlinha BOI'ba
('ensurre lltéJ.lnnos- B.\XDIDO AI'AlXO.\'AOO

O I HOMENAGEARA' OS OPERARIOS
NO DIA 1. DE MAIOO �'Hl:�'l p(\r intermédio do Núcleo R€gionaJ' de Florianópolis, hOn1Cnagfará aos opcrúl'ios da Capital, no dia] de maio .I'azendn realizar 6 sessó('s cll1('matográ[ic3s em íodo� os cine ..

mas ilil Cal,ital e do Estreito, fazendo distribuição 'de valiost�;; hrindt,s c bombons o[EI'lados pclos srs. empregadorcs. S5a oS' seguintes os horúrios dos cinemas:
,

: ;
. 'i .'.

• •• fio à 9,00 h01'n� - An("Rit?: - cln:1. Srssôrs - 1n1:1 !l.4� r a outra à. 13,:W - Cinc dual:.; �c -SÓCS 11m ... às 1 O.�O e a noutra. à� ]4.00 hora. i:i-
. ""Império �:rlI� Sessão;. às'lOA5 11'111·';,,_

-

•
. - .

.

' .,

;�. "

.

-:.. .,

.�.

./
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Florianõpolis, _.- 30/4/63

M�----------------:-----------------

elos Municípl.0S
Noticias de Lajes

Escreveu: Nelson Bras

cher
ccorteaia da 'rac-crc

zeíro do Sul).
De ecôrco com informa

ção do 2° BtJ. Bdv., a ince r
poracêo do contingente da
2° (Grupamen ..e B) de

1963, foi adiada a maio pa
ra JUlho do cor.em.e ati,'.
Em c.onsequência passaram
a vigorar as seguintes no

vas catas para aprusen ca

ção no 2° Batalhão Rodoviá
rio: - a) deslgnad s para

Ineorporaçâc no 2° Btt.
Rdv.: - dia 8 de Julho, os

conscritos procedentes dos
munlcipícs de Sã� Joaquim,
Ijrubíci, Bom Retiro, Itupc
rangu Rio do Sul, Lantras,
Trombudo Central. e Pouso

nedond-: dia 9 de Jurnc, os

chelle; 2° Secretária, Yolan
da: Rech; tv Tesoureiro Ro

gerio Rudorr e 2il 'resoureí

ro, Harry Wcstphal. Daqui
desta coluna desejamos fe
liz gestão a nova mreton.c

conscritos procedentes dos

murucípfos de Lajes, Anita
Garibaldi. Campo Belo do
Sul e São José do Cerrito;l
os designados para incor

poração no Batalhão de PO

lida do 1° Exército (Rio de

aane.ro-ouanaoaraj : - dia
2 de Julho, conscritos de
todos os municípios tr-íbn
tárlos do 2° Batalhão n-do
viário.

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves - Es

treito _ Casa de -nadeu-a sxam sendo banheiro de uíc-
103 - terreno 15x40

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Duns casas n. 109 e

111 otlma oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO 22 - Estreito. - oentor
tàvet casa de material perto da praia.'

Esta sema'na convidados que

fOIllOs pelos S1's. Ervin Mat
cks e' UarIL'S Macedo estive

II\j..IS racendo uma visita <I

construcãc da nova séce da

Assuc.acao dos zscoierr.,s
de Lajes. Tra,a-se de uma

O"III'J. ccnstruçao n- Bair.o
Lia \ "l<:tll nels imedlaçlJ�s
n;J "';Iube Út; (jaça e n.J

....U14 1'; .."11.... .:, B .... rges'', qLll!
é UIH:( d ....açac co R;JtJ.,y
ciuoc t.urcs-cemrc a n05-

Foi oreíta e empossada uc

dia 4 p. passado a nova Di

retoria da Academia "'Frei

Veloso". -rgão do ocíéato
Diocesano de Lajes. para (J

penedo compreendido entre

1963/1064 e que ficou assnn

constituída: - Presidente,
Raul dos Sant,..s Fernandes:
10 Secretârlo, Clena Francis

COQUEIROS ..,- Rua São' Cristóvão ao lado da Igre.,

ja _ Casa de 4 quartos - 3 'setas - cozinha - terreno

de 11.550m2.
.

ESTREITO - Vila Florida �. 1 fundo F. Neves com

3 quartos sala _ cozinha - banh.;::lro - agua e luz.
"' .. u_ .. ...,. •• i,.r ..... "S"d..tÇ"lJ
ue �"..:,,�eii"o,; . Parabcn, lt.

la.y c.ube LaJ".,-L:t:Ilj,L"O e

parabens escoceíros de La
jes.

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito salda da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com '282 m2.

onze na passarela azul do
Clube 12 de. Agôno 1"�Pr(.
sentará a nossa Capital.

.•. b.mita Sara Regina ih-
malho S,ha, Garota R<I.-

dar, que no próximo diaUniversidade de Sente Catarina
Departamento de Administração.

Central
Divisão de Material
EDITAL N'.o 8-63

RUA FRON'i'INO C. PIRES N. 32 - casa de madeira

pagamento parte à. vista, res� accmbjnar.
O Presidente da Repúbh

ca baixou decreto, na pasta
da Guerra, agraciando, C ... 1"l1

a Meoalha M.lltar de Ouro.
de "Bons Sei vlçcs" presta
dps ao Exército, por !l1;I]S

de trinta anos, ao Cél. co.
Armada de Eng·cnh�.Il"ja A,I

tunlc Andrâd� .oe Araújo.
que, por três anos, c: mnn-

- coe o 2" Batalhão Rodovté
rio e atualmente se enccn

tra servindo no Corp . Per
maneme da Escola :::;up�t"!,.)I·
de GUeflD.

,��'"
TERRENOS I �.""!o���
LOTE na Av. Rio Branco -- Venda de ocasião.

NO .Q"OERENCIA
o Sr. C" Sr'l Ivan

O:�TEM
O PREFEITO

às dez horas, na .'\:J�"
ctecãc Sauta Cata-me de

R,:!�bllitaçiiO, o Dr. Dârw
Ga: era médico neurologrs
la, foi empo.evulo ntl� tu»

cõos de Diretor lia Centro
de Reabilit-rcno, fundad-r

pela Prilne1nt rama Da.
Edith Gama R!lLTIO'<:. que
pa-t.cjpou do Governa
accmpanha.Ia (lu guver-ua
d"� Cp·.,:o R<I�lr..� ,,,. ,<

dindo a mesma. O ato r-»
Iidu Pt>!o ?, i\lrme '�".

�,��c�E:�:�. d��n���:sm [pi;'i{)�
panas e o colun:sta a C'm

,ite de da. Elliah

r ACABO

cetcêot de Mat:os, es.cuta,l
do as bonitas melod.as e- W21lie!'!1:l.r veh-a, não

atendera às exigências Ij,,\)

Bmpresas com a tabela. de
aumento que apresente
ramo Vli apre<:ent9r um'.l
propoata que e!"!á em es

ludo. Na mtnda optn'ao é

ju-to que se dê um au .

mcoto' mzoavel. ;Atr-urdo,
Não! Q Prefeito está agln
tio ramo deve. visando os

. tnteeesse- ',a, f·mpre"".,
como também fio puIJ:!;:)

, que não' pode S€r prejudi
ill:do.

LOTES no flnal da Bocaíúva e Inicio da Frei cene

ca _ tocaüsaçêc ideal.

COQUEIROS - Rua Juca do Lcíde, lote nem situa-v

dos.

xcoutaüas pelo
mmue.

O GRUPO ESCOLAR
CONCORRENCIA N° 8/03

proposta pura o dia 20 de mala de 1963 M'( dêlo "B,I,�relrOs F.

lhc�' 'tem�.e deatacaun
muit!\ pelo tme-osse de
• U;8 prof.<>."soras e Díi-e

'O'·". A petizada que e u

futuro da nossa neva ge
r"<lf'ão e. tá de pe.raben"

ESTREITO - Alto da Visão.
I

BARREIROS - Vári.oS lotes Discriminação Unld. Quan t.Item

concccrénc'a Publica nv 8/63 _ 23-4-63
a 20-5-63. para compra de mâqulnas
irnprt';�0ras. para uso da R.. \toria rI'I.

Universidade de Santa Catarina. sito
'à rua B(/caiúva nu 6tJ, ne,,�a "-''\J)ita •.

De ordem superl r comunico 2.0S inte

i"e_o,J.!.l " que se alha aberta Concor-

rencia P{lblica, .p:lra aquisiç1i.:r dos se

guintes materia:s.:

TERRENOS A VENDA �����ilt��d�11:::����n a��o;:���a��l��;�
Ruo Tftadentes 53 - Fiorian6puli� mato de 40x56cms. erm ârea de

vôrios loteslPl.):!�:�EG!"UP� Irine� B'.lrnhau M;;:;I;����;lpressora !l.uto�ó.t.;c"J,·· '�om
uma

sen - Estreito;
. :i distribuição qJjndúq� para formato de

I - lote 2!3,,22' - J€lrdim Atlôntico - Bor;_'<' p�,pel mMllldo 26x35cm;; uma

reiros. (Bem prt)ximc a E�trada federaDo 3 Maquina impressora de marginação .

• lote 1,",,30 "\U, Ulrut_ ilo1lleório' ge Comb\tf"iú
�,.e'nnt._.• I'dodlp'ta�b,."oiÇ��eil.��ncpa,'�::�- _,pr6xifTIo à sede do "',te Clube. I
",.. U o>V" PI&f' u ...HI"II-

• 1 - lote 10,,30 na zona balne6ria de Cambo dO introdução do paPei em formato de

riú próximo a sede mor�tin1a do lote Clube. 37x51cms., com âJ:ea de Impressão de"",
1 lote 15x30 no Vila Pumpeta - Cu,r1i):...,. 33,5x48.5cms uma

1 lote com a A'reo de 700 mts2_ junto ao -Hu" 4 Guilhotinil semi-automática com luz

pltol Protestonte em elurnenau. de corte de 83 cms., permitindo corte
I lote 14,,30 junto à Fundiçõo Tupy, )Olnv'lle. ds pilha Je papel de 11.5 cms.! com
\ lote 22x31 em Pilon:inho, Cuntibo duas facas de aço uma

\ I 5 Máquina de grampear papel, permitin- ,

COMPIlA·SE. do exLração de gr:tnlpo da largura de

14 mm

6 Mâqulna para' picotar papel até 68 cms.

de p;cote movimentada ii pedal, com
.

_.

pente r�forçado uma

7 Máquina d.e mesa para fura� papel,
m�torh;adu. com brocas rotatillas uma

B Máquina de tirar provas, COl".1 fonnat.o

de 44x64 ClllS com 1'010 grande cOber-

to de feltro

Por comunicação que rcce

bemos do ln.:.petor 'Region ti

de Edueaç,o Sr. WilSl.>l1 \...oe

s.... l'·, .....all .. aquela Rej!&:
tição paSSO\l a adotar o h ,l
rário de Inv.erno que e o 'e

guint�: - de 2a. a 6a. feira
- das 12 as 18 horas e a.Js

lSalJado:õ du.,;. 7 ,�lJ h.I"..ls ;\.j

13,00 :tiaras.

FLAMULAS
Contt'Cciona-se quolquer quantIdade, na melhoo

qualidade e lT'enor preço
Ed Zohio - :r.o ondor aoto 701 Fone �494

DA. EDITH .

o CLUBE NA 'UTICOGama Ramo�, na qul:1''l
[.... ira, 'in neve pl"oxl!1):i
vgi rE'unir ,l!I jpgionaj"''''
dn A"sochll"}ão "Santa Ca
lm'inn" de RR.abililaç�('
no Palácio AgronÔmj'�.l.
Rpl,nião de ::·mfratenli
zação.

MARTINELLI

Vice�CampeilO
do Panamericano, rePr�-\
;;entarii:lo o Brnsil, na

maL; dlficil prova de l"e-

mo naquela c"n1pe�içi\u.
HUllrj,c!lJ os cat<trinen,;l's
e g'lorificoll os brasileiro.:>
pela maravilhosa conqul5-

a Prc!\idencia do Cem. o ta. Vamos aplaudk os nus
t.le �I.l.tli()lo' El;t.ll;li", o 'U- sos rapDZCS na chegaun
-lnã.mico, academlco-Jorna- . que está marcada para a

lhta, Amaral <;! Silva, pas- prôxima quinta feira.
sando às funções av acn

dêmlco Edson Nelson �
Ubaldo. na II Seman:l Ca
tarinen'je de E;;tudos Pe
nais. rue encerrou com �.J

DmlXOU

FOI

a pique o navio 'Slde"ur
gica Nove, carregado rle
carvão. a dUa:< mllhns
perto do Põrto de Imbiw
ba. O barco que aguanJ;:.
va a m3.ré alta para

.

ser

��:������ i�a J:�;;�d�:
pai' uma forte r('saaca, qlw
brandu-lhe ao meio. A Ma
linha ,te Guerra atravcs
do 5.0 Dipb'ito N�val, pre:i
tau tõdos os socorro::; a

guamição do navio sinis
trado.

!>o�üngo pUl>Sado tive�
mos nu Estádio "Vldal R,t
mo;; JUnior embale fuLeoo·
listico entre as eljUlpel) d)
Agua Vcrde de Curitiba
e GU'lI"any local o escu:e

lInal de 2x2.

AS ALUNASCONFOrtME
'. '",

t_�ivUlg"Pi em .!1�i�H.·'I"aKiao que um mUlllClJ1.O. t'S

aava Organizando um 111;)

vimento para l;mçal" o n'";-

��e ��v�\:��:���- �al;;;�
vernac!oT' em 65. Trê" dia�
depois aC'onteceu no Mu
nicípio dI" Jaraguâ rlt.l Sel

Uma coso próximo ao centro de FpoJiS, ote

2500.000'00.
Uma ,Uc;n até Cr$ 1.000.000.00, próximo a�

centro de Fpolia.

do· Pr'me-iro Ano Cii:!'HI
f:l'(J do Co!egio Coraçáo de

Jesus. est.ão st:! l'eumnr!o
J)fjrn organizar ..... "0"1)('1';1-
ção Pobre�a. Subirão no�

rl"lr,'rruf' paru levar ll1�nti
Ilwnto� '·oupa.� e etc, '\'. S

nece-!-·�ita�lnli_ Os meus ;);

plau:-iOs pelo simpático ges
to.

Universidade de Santa Catürina
, .

Departamento' de Adm'nistração
Central

Divisão de Material

EDITAL N.o M3
Goncorrência Pública N.o 7 63

Concorrência PúbUca nO 7/63 c:.,e 19-04-63 ii. 14-05-

para o fornocimento dos seguintes materiais:

I Carteiras de estrutura tUbular, com tamp� de
ma:::leira de óleo. amendoim ou marfim. medindo 0,,5 Je

de la�!i!"urR. 038 de altura e 0.78 de C'omprimento Unida-

dade Uma Quántldade . . . . . . . . . . 80.

p.ncisIto a�aa��j�l��o?�ees�:��/�: �:\:����, c�:e:���:to ')l�
marfim Un'dad.e Uma Qu�ntldade 1.10

III Mesa.s de madeira de óleo. amendoim ou ma\"�

fim. com Ul)1R !1:aveta na lateral direita, medindo 1,10 x

O 65 x 0.78 Unidade Uma Quantidade :;,

IV Cadeiras de madeira de óleo, mendoim ou mar-

Um. cem encôst" côncavo e assen�o anatômico, devendo

fprmar o conjunto com as mesas acima enunciadas
Unidade Uma, Quantidade

O Clube de caça e Tiro
"Lulz Rahl'.s Borges" dia .H

p. passado Inaugurou as 110

vali dependências de sua

Churr-ascuila, construlda to
da de lilaterlnl. Ao áto com

par.eceram as autoridades d
vIs e eclesiâstlcas. Ao meio
dia foi servida suculenta
Churrascada multo bem fei
ta Pelos mestres do Chm
rasco de Lajes, Srs. Dante
Marotto( Armando Ramo:; e

Mallo Lucena. Compareceu
também ao Churrasco gra:l
de numer(l de assoclad,)s
que lotaram completamente
as depend�nclas daqueia
querida sociedade ];igeana.
Daqui desta coluna querB
mos cumprimentar Os abno'l
gados Diretores de Caça S1's
Dante Marotto e Armand.o
Ramos e demais c,..]êgas d �

Diretoria' pelo dinâmico tra

balho da Diretoria que dia
a dia melhora aqUela tra
dicional sociedude lageana.
cf a n d o assim comp.leto

Divisào de Material, em 23 de abril �. 196.3

Jo�oé Fortkamp, D:retol"
CHEVALIEREM BRUSQUE

REUNIRAM_SE
foi o pianista que aC':l1l

teceu no Musie,ll-Bar, do
min�ro com rnovim'fnt:ltl.J.noite.

ontem, o Dr. Fel"num'"
de OJ:veir'a, SeCretário da

Saude, acompanhauo do
Minbtl·o Raul SChaefer, 1-

serviço d", sua Pasta,
quela cidade.

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZlGl
O INSTI rUTO DE \DIOMAS YAZIGI GOmuniC6

o todos- os int"'essados que já estõo obertOl!i a" ma

triculas pora <) CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
I NGLtS poro Quoisquer do três Estôg1os, oferecen":o
horôrio:; adequados nos per�ooos da monhÕ. tarde e

,�� ,

OutroiSsim, tomunica aos olunos vigentes que o·

reinício dos aulas será na semana em curso, obede
cendo oQ.s horários já estabelecidos.

Iv\elhores informações n? Secretoria do InstItu
to ;"1" t,orórj(J dos 9 às 1 I horas e das 15 às 20,45
1..,�'.,.,c; rlQ �Q""Jndo à ,sexta fei�a e. aOS sábados. do�
9 às 10,30 horas.

f-Iollonópol<;, .4 de fevereiro de 1963
A DIREÇÃO

sâbado no Querência, (\s

ca ...ais: Industl"iat Adriau')
fAnllil) Schaefer (B�l'l>
que); EngenheirO Agr·m::l
mo Felix (Teima) Schat'.
fer; Engenheiro Clvll Vi10r

OUTRAS NOTAS

IM,ll'Ia Cuntli<.l ... l Schaf!fel'" _
Vai 3er fondiKia nesta

Ministro Raul (LUC:il) C?pltal a A!"soCi<lção de.:>
Schaefel'. Na reuniào co- Fiscab, rJa Fazcnna _ IJ
mentavam II bolsa de e�- casal Dorval Jose (G;:3-
tudos do Dr. Vl�or St'h<oc- ziela) Reis, vai residir na

fer, que foi contemplado Cidade ue Itaj!1i.
pelo gove!'ilo francOs. _.".

E' ESPERADO

,negta Cr..piaal, o S�'ll:.l
do]" Irineu Bornhau:o'tn,
que pennallecerâ als:uIM
dias na cidade.

MUSICAL BÃR
Curso PreOilratóricr Continpnfa

'ARA UM B0M PASSA '!'EMPO COM SUA FAM.rLlA - RFu.aOEB 8OC1Al1
DI\JóyANTER COQUITP.IS - FEATAS Dl! ANIVERSI JUOS _ CHA

OANCANTES - rrc
,wnAR �R1V' '"'" RnvAl "'.1 '11", (�)

CURS()S FSPECIAIS
PARA PR()FESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO>

�
,

•

POCJ'INA'lAl ADMISSÃO DURANTE O ANO .GUSTA Ut CHEl IDATILOGRA!="IA
.'

,ENTAO PECA .m Zlc' ,

- B�sead..) nos mais modernos pacessos pedo- ___

góoicos.
.

- D\rioi"do Pf'lc:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SilVA
- ç,...•. 'inodo com máquina.'i novos

HORA'.RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Fnco SW� 'inseri,5o à Ruo Dr. Fúlvio Aducci

on 24 rle MoiO, 748 ....:._ 1. andar.
'ESTREITO

cont.-no ao seu elevado nú
mero de sócios.

Divisão de Material, em 19 de Abril de 1963

J�soe Fortkamp, DIRETOR

Concorrência PVBLICA nO 7/113

PERDEU-SE ATENÇÃO
TraniPD�es de

danças
Uma pulseira de ouro, com berloque, nos seguintes

trajetos:
Rua Melo Alvim. Catedral Metropolitana .e, C('ieglo

Coração de Jesus.
A quem a encontrou, pede-se entregar nesta redação

que será regiamente gratlflcad?

mu·

'''ntl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'�UM -ENCONTRO NA BAVIERA" - Noite Folclórica cenlro européia, reunindo Alemanha. AU:ilria, Holanda, Polônia e Tirol com danças e trajes típico!. Pro- :i
maçã9 .• (arlos Salum Muller - Causa - Campanha do Uniforme da Casa do Pequeno Jornaleiro. - Data 30 e a6ril as 23 horas no Clutie lJôze de Agôslo
-----_'--

-

:.-

SINAL DOS TEMPOS

o .efetivo matriculado no

�araná foi de 8,7 vc�es li

I"!'lSSO enquanto co Estado
do Rio Grande d') Sul teve
um muntante que e supe··
rior em mais de 14 vêzes
no nosso. São Paul!". um",

das pl'!ncipais unidades da

Fed.erução em efetivo demo
gráfi.co, é também, esma
gadoramente. o de mais for
te cçncentração da popula··
ção estudantil, cujo número
equivalenle a 28 vêzes o 1e
Santa Catarina. A segunCa
unidade do País em popula
ção e3tudantil de nível su

perior, matriculada em.

1962. i<:>i Guanabara (l7.97�)
cuja parcela ê vinte vézc.s
à nossa. Os demais Es�ados
Minas Gerais e pernambu:
Cr, possuiam, resPecth-'a
mente, 11.9 e 6,6 vêzesmoJs
do que o nosso ef�tivo no

sos superiores do Bras:l. setor.
Em �960, o total que era .

lnr especifiCO. 93.202, passou para 107.509,
Em relação ao número de

Vejamos alguns dados es- em 1{)62. estudantes matriculados em

:�:i��eS:�:�or�c���a�e��ç�� ��t!�::��s S����i:�sm�U��:� Nos roes'mos anes, o con- ���s�!, �:u�I�����:ees�:n���
lo govêrno estadual. ainda ponderações: tingente matriculudo em situados abaixo de 14 unl-

é relaLivamente inexpressl- ru NO de Curso ,de 01'1.-
Santa Catarina foi, respec- dades da Federação. Em .

va para que poss,4mos ter duação (Superior, Comum):
tivamente de 641 e 904. no- 1962. em todo Brasif asce';'

condições para Imprim!r Ent�'e os anos de 1960 e tando-se, pois, um aumento cendeu a 24.170. São Paulo

profundas alterações na cou 1962, o número de cursos, no
bruto consideraveL Entre- absorveu 7548, o Rio Gr. do

junturn do Ensino Supe- Brasil. passou de 1.115 para
tanto, a posição percentual Sul, 4.082. Guanabara, 3.427;

� 1.134. por nós ocupada (0,7%, em Paraná: 2.185; Minas Oe-
1960), ficou em apenas.. rais, 1.487; PernambUCl):

Embora, 'pOis, as dotações Dêsses totais os seguinte,; 0,8%, em relação ao total l.3ôl); Rio de Jan·eiro: 76:';
orçamentárias que nos fo- Estadcs pnssuiam. para o;; do Brasil. Bahia: 688; Ceará: 632.

�am concedidas pelo govel'- anos respectivos (7960. Os nossos 904 alunos ma- Paraíba: 226; Goiãs: 233;
no federal tenham sido re- 1962), ('s montantes de cut"- tricuJad,s em 1962 (núme- Pará: 230; Esp. Santo: 228;
cebida<; como rótmulas sa!- sos exp�essos em: ro basLante acrescido em Alagôas: 193, Santa Cata�
vadoras para sanar o dn- São Paulo: 216 e 25�; relação ,lOS anos anterio- rina: 166.
ma da Insutlclêncla, já se ÇJuanab�ra: .161 e 161; Rio res e indicativo da influên- E' provável que os dados
sente que elas foram, em Oranrle do Sul: 158 e 212; cla da Universidade) reprê- estatísticos em 1963 sofl'e

realld3.de, insatlsofatória5.. Minas Gerais: 130 e 1{8; sentam um montante tão rã,., muit:IS alterações Im

porquanto não permitiram Pernam,buco: 88 e 109 Pa- baixo que, mesmo .cm �e portantes, já qUe em Esta

mais dilatada e mais expres _rana: 82 .e pO; Bahia: 54 o duplicando não alcança- dos como Santa catarina,
slva L'eallzação de aspit:l- e 63; Rio de Janeiro: 44 e ria o número de estudantes a criação de universidades

ções acumuladas nos an::lS 5.1; P,lraíba: 31 e 37; Cea- matrlculado$ no' Cearão federais. troUXe alentos no-

anteriores.
•

rá: 25 e 37; Pará: 17 e ::2, {29111 vos e seus efeitos .estão '.l�

O primeIro aspect.o da mo S. C En 'ina 19 e lO. Cêrca de 14' Estados a re- penas c,meçandO a se fa-
de.,ln 1�,).'dç5n de S:lntn Ca- Embora. tenha h::.vido ãr senlll:'om em 19!12. va õr�s zeTem s. n I no v,. l'

t.1rinn. noJ

r."n'.'"... O..
SUPe"in,

.<.um,.
S

.inc.ill.
'�C"

..

0

..

"

..

no a�o' a'

C.im3"<;... '.dO .. nos,.o.
"

!n- �,q.�an
.. titat.íV.O.S, ....q�f'.'. ,.",,;m.. ,-00 P:1\.�. r('l"rl'"I1:1·�e a uma lalllf;�zPo.� l"cfündos da- ('jumctc-�f' umdades cr·mo. Infados para aredç�o .:1-

.���o,,,;el,�it.'�SWj· .t.., .!i'1� -'�,�Mf?(I .per.]en:Il.l! .�!�gú li" Pal:.á. B5I'!I"!f?� S.t{l_ p��lh,., de �?s.mo." ..
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'

.

•••iI IlÍilIIIi__iiiiiiiiiiii_;._.:::::�::::�;;:;�=::=����==::iii�,���.Í",i"'.. i"!fi�'rl1 .tlbt1{.
-

�l Ó,LE i\i�'�lljt.pa a;,' ,� O"chis' :t'�'ra�ba��W. .-.. _. t<:�tlt;ll.ld)

o r:!UCUlOc;ntO "A Verdad-e
sób.e os P,re.;o.:; de Automó

veis", pubhc--do peru Wi:

ly.<. vare C\,Ui0 advertêncla.
E' um sínn! uc, temp s,
mas lião p.ecendc, em suas

Iính as ��l LL�

pessimismo do "fim de uma

e.a''. IÜ1�C". r .l ar.rm.tcuo

du alvorecer de uma nova

e.apa, se.n dúvida d .. icu as

empresas de livre iniciativa,
em narmcn.a com um Gc

verno que pl'cl;.nde serre

ar a onda da inllaçã:> que
vem prejudicando a econr-

mia geral do Pais. Diante

dos aspectos econõmicos c

sociais do documento, sim
te-se que a wurvs assume

parte oa enorme respr-nsa

bnídade que pesa sôbre os

grandes; empreendimentos
em permanente expansão
no Brasil. Essa posição de

liderança não é gratuita:
contrànamente, e onerosa.

porque obrigara àquela t::TI

presa assumir novos com

promissoa com ela mesma,

com seus acionistas. com

"CUS .runcroncrrc e a-bro
.udo com a própria nação,
desde r-ue terá de aumentar

continuamente a sua pro

dutividacLe, à medida que os

p.uoiemas geraiS do nosso

eesenv-tvtmento econômi
co assumem proporções 'a
vantajadas. Assim. desde jé
_ diante de uma situação
que pcder ia provocar estag
!laçã) no desenvolvimento
de sua iniciativa - a WIl

Iys ta'vea pretenda afastar

o tem,r, a ausps-ita e a des

conllanca emocional que

cercam os negócios de vulto,
como diria David E. Lilien

thal. alertando que todo

grande empreendimento
cria inevitàvelmente, "uma
cért� desconfiança cínica

contra todo negócio e uma

Hospital de Caridade
Imandade do Senhor Jesus
dos Passos - Florianópolis

Assistência prestada aos INDIGENTES durante"
decênio de 1952 ã 1962.
Consultas 322.2U9

Curativos 592.067

Op-racões 23.716

Inieçáes 1.077.555

Raio X 25.266
Ralos tnrr., - Vermelho 11.407

Raios tntra-vtoieta 1.612

Broncoscopia 273

Histo-pntológtco 376

Tubagem duodenal IS8
ctetosccpre 165
Fórmulas 629.915

T.ennófr'ro de B1er 188

Oxtgenotcrapia 5.822
Fisioterapia 9

Examcs de Laboratório 75.982

EleLl'o-Coagulação 4.842

lnalaçucf! c/peniclllna 3.762

Corrente eléLrlca 1.081

Radlultl. 16.

Eletrocardiograma 1811

Ondas curtas 17.258

Bisturi elétrico 812

Tranafusão de sangue 3.127

Masságem elétrica 1.002

Ionlsações 688

Radioterapia 11.995

Metabolismo basal 1.050

GiNA'SIO EM UM ANO
Agura com t"'Ioi0res probabilidades - F:Jça o

suo inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO

CONTINENTE,

QUARTO
Com ou .-,.em Pensão

Esteves Junior, 34

Dr.
' fMvio ::Albertó dé Amorini

.

' . ..
'

� "',
�

ADVOGAQQ' .'-

APTOS E TERRENOS CAMBURIU
Vende-se apartamentos e terrenrs no mais confortá

'.. el Balneário de Santa Catarina. - CAMBORIU.
Os interessad� poderão procura,' o Sr. José Maria O.

Santos, no C'sear Palace Ho'tel.

Ora. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTinA

Atende 8ras e crjor�ças
Método psicológico moderno - especializado
poro criançnS - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação t6pico do flúor
Atende das 10 às 12 e das 15 às 18 horas

R.uo São Jorge n.O 30

I

�.
,';O--'i

� WALI publiCidade
,

I � 1.' em St., Catarina� c-

,_,••••__ •�_
em to.do o Eshdo

aspecto que o dccumenLo
deve ser medit.ado c não por

elementos por acaso isola

dos, que poderão servir "

explcraçées de tôda ordem.
No conjunto a comunicll
cão da WilJYs é peça sau

dável de clareza . dldã.t1ca,
pude se dizer - e que o\;! ....

ve merecer o acolhimento I

de quuntcs supõem que o

aumento ou crng:elamen�tl
dos preços dos velculog ve

nua J. ser medida símp.es
como .l dtsctpl.naçâo do pre

ço do pã, pejas padarias.
Note-se a sobriedade despo
jada da mecânica dos ím

postos que incidem sôbre us,
veículos. O .exemplo dado

para ;:J Aero-WilIys acusa

25,2% de impostos diretos,
pagos pela empresa - o que

justifica, em última anált

se. só pela presença dêase,
eLemento a publicação ora

nos jornais. Como pormenor.
elucidativo a Willys dá i

déia da sua contribuição per
manente e continua, aos

con es públicos: Vale a pena
transcrever com suas pro-r
pr"ls palavras a Impcrtân
cta dessa contribuíção. "Em

1962, a wmvs pagou
.

Cr� 9.568.000.úOO,00 em im

postos, diretamente aos go
vernos Federal, Estadual e

Municipal - o que reprt:
senta quase quatro vêaes (I

lucro da emprêsa no mes

mo período. Esta q'uan ia

seria sujicien.e - o gttro é

nosso _ para aSfazt"r 760

quiiometros de trabalhadores
l;>"fJfllm \>9.568.000.000.000,00,
que o Govêrno não precisou
emitir. Diante de tudo isso,
VOLtamos a citar Lilienth:li,
"para que nos guardemos
contia conclusões baseadas

em julgamento apnonst.ícos
e em sentimentçS". Allteljo é

preciso analisar friamenle

o sentido d.essa comunica

ção, que a matéria não é

tão restrita --;- envolVe it;
ter�sse5 .que. DQS aFingem ....ª
curto prazo, e atingem .\

todo o PaíS, em PCilZO mais

longo. Hostilidaç3es e sus

peitas lirazem consigo um

rosário de consequenci!ls
perniciosas. Agem como um

freio .>:ôbre nosso avanço e

conõmioo _ é ainda o au

tor citado quem observa �

retarda nessa progresso po
litico e soclal. E é, em gran-

de parte, "responsável pJr
uma a�itude clelenslva. fac
ciosa B, muitas vezes, total
mente negativa nos negó

FAZ SABER aos que o p�l!_ cios públicos ... " O dv

sente eClHal de le1l80 c())n o cumento da WiIlys, em u!"ru

prazo oe v.nte {�O) dias vi- ,palavra, reflete um mcmen-

rem, ou dele conlleclmento to agudo de nossa econo

tlver,em que, no dia �1 de mia. Precisa ser discutido

maIO, as 1:),00 hOlal>, a P<;l'- por tudo que traz expres�o

tu dO editicio da I" vamo e pelo muito que avulta ..h

Livel, a .Praça Pereira U,J- suas entrelinhas.

Vl:ll a, nu lU, o Porteiro dos
Auduorios déste Juizo, le- _

vará a público, prega0 oe

\'enda e arrematação a

quenl mais der e o maior

lanço oferecer dos objetos
abaiXO cLescrltos, penhorJ.
do::> a BRAZAlI'l'O PEÇAS
LATARINENSE & 'VIA
L1UA., nos aut.os nO 12.684,
de ação ordinária que lhe
move a CAMPANHIA DE
AUTOMO'VEIS SONNEH
VIG:

1 - Sessenta velas LH
m/ms, cmeta, novas avalia
das em Cr$ 6.000,00.

2 - Um conjunto de en

grenagem Gorver Olide
Tlia Mopar 1400 88, avall.l_
do em Cr$ 10.000,00.

3 - Uma engrenagem
principal USA Mopar Cam
bio Hidramat, avaliada em

Cr$ 7.000,00
4 - Quatro jogos de anéis

legitimas - Fomoco _ USA.

, para motores FORD._
Cr$ 6.000,00.

E, para que chegue :la

conhe.:lmento de todos man

dou expedir o presen� edi
tal que será "rixado no

lugar tle costume e publi
cado na forma da 10€1. Dacio
e passado nesta nestã r.i
dade de FlorianóPolis. Capi
tal do Estado de Santa Ca

tarina, aos nove dias do

.mês de abrll do ano de mH

novecentos e sessenta e

três.

Eu, ..

; t.. Es-
crivâo, o subscrevo.

degradação da função do

homem co negÓCios na sacie

dude"
rvao r- i sem razão que no

documen ..o se flZe1am rere
rcucras rapídaa. mas obje
tivas e c.ara, a respeito de
S'>I"'1'105 e ua própr.a sttuu

çJ.O atuar CiOS runcionárt.e
da empresa. Com isso, cer
tamellLt:� a Wlllys prÇcura
deixar claro ao povo brasi

l:"ll'v que o problema atual
não é apenas subir ou estau

cu, os custos dos vl'ticulcs
de sua. fabricação. A questao
excrapora das llmltucões do
mesaces, para desbordar
num plano social de conse

quencias desastrosas para
mais de 11.000 peascas que
hoje trabalham em suas fá
brlcas. Para mais de 11.000
pessoas _ acentuamos _

parqué na verdade, segun
"do o que consta do docu
mento, o total de cportuni
dades criados pela Willys,
entre empregados diretos e

indiretos, soma cêrca de .

100.0110. E por certo essas

pessoas desfrutam de ni

veis salariais mais privlle
gíudos. justamente por fôr

ça das diretrizes prêvíemen
te traçadas peja empresa,
.que c. «ip.eencern elevações
periódicas e proporcionais
ao crescimento verificado
no CU�tO de VIda, "não sefi
do Intençâc daWillys procu
rar manter -s preços dos
seus veicules, numa eccnc

nua inüacrcnárla. parando
aumentos de produção com

o sacrtücto d-e justos su

lários de seus trabalhada
res". Tal afirmação é tra

ço caractertstíco das preo
cupações sociais da empre
sa e é justamente por êsse

EDITAL,
JUIZO v.c; DIREITO DA pI.
VARA (,l.V:&L QE .i'LORIA
NóPOLJ.S

Editul de leilQ.o com o prazo
de 20 dias

O Doutor DALMO BAS
TOS, 2° Juiz Substituto dJ.
111 Ch cunscrição Judiciária
do Estado de Santa Catari
na. no exercicio pleno do
cargo de JUIZ de' ulrdto da
I'" V<l.ra (,lYeI d" (.;umaL·Ga
de }o�lUl"Ianupol1s, S. C., na

iorUla da leI,

Dr. Walmor Zomer
Garcia

DlploD1acto�pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Uruversi.dade dl) Brasil

Ex Interno por concur:sO da

Matermdade Escala \8er

vi.;o ,'ia Prol. OtaviO ao

dngues Lima). Bx-ln':õerm.:

do Serviço ae Cirurgia dIJ

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

de Ja.nelro. Médico do lfpo"

pltal de Caridade e tta.

Mau,:nidade Dr. Ca'ri.O.!

COrrêa. .

PARTOS - OPSRAÇOE8
DOENÇAS DE SENHORAcl
- PARTOS SEM DOR pe.o

P'\êtodo pslco-profilatjr;.).
consultóriO, Rua Joã.o P fl

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atencte OOD1

horas marcadas 'reletond

3055 - Residéncia, Rua

Oeneral Bittencourt, 101.

DR. ALVARO DE
.cARVALHO
Comunica, a08 seus cU

entes a mudança do tlell

consttltQrio, a partir tle 1.J

de .abril, para à. rua Nun�,�

Machado, n. 12' (esqujn�
com à rda Tiradentes) -

A Facuidade de filosofia

Paulo Fernanq.a Lavo ção dl: dotações federai� Santa CatarIna, em relaç'i0
ao numclo de cursos suPe
riores p:-ssuldos.
b) Numero de Matl'icu

lIas:
Ainda qUe sejar de certo

modo empolgante, o. cres
cimp.nto da população est.u
dantll de nível superior no

Brasil, o montante de ma

tricul ... s ainda se ,encontr,\
muito aquém da cifra de .

150.000. O número de con

cluintes, ademais, é bem m·

feriar ao de matriculados,
dando-nos a relação de'2

foqnados prr cada LOOO ha
bitantes (1960). Para atin
gir Os índices de países. co
mo o Urugua! e Arg€'ntina
seria preciso que se quintu
pllcasse o indice brasileiro.
Entretunto é bem acen

tuado o número de matricu
lados anualmente nos cu�'-

A POS/Ç/W MODESTA DE
SANTA. CATARINA NO EN

SINO SUPERIOR
O con!orto entre os dadus

dimen::>lOnadcres da conjun
tura do Ensino Superior
com aquêles que se prestam
à avaliação de nossas reali
dades como fenômenÇ) eco

nõmico, denunciam clara
mente que telllcs sido uma

das mais esquecidas unida
des do País.

para invesLil11entQ no seL,r

.educacional· nâo sofrer fel'
te att'!ração favoràvel n

nós a universiçlade de San

ta Catarina se verá e),l
grand.e parte estrangulada
em suas aspirações.
As melhorías �erão sem

pre sentidas. mas não nu

ma escala que temos dese

jado.
E, Infelizmente, parece

nos que o mais ccnsidera
do critério que norteia a

distribuição de dotações or

,çamentárias ã. unidades' u
niver;;ltárias do País ê ba
seado nuquilo que por falta

��a��t�: �:::��:��ê e:��=
lar", tl que, segundo a:u
sões no "Plano Trienal de

Desenvolvimento }.':conômi
co e Social". ccmpreende o

numei"o de diplomados e de

matriculados no nível esco-

O grande "'el-dourado"
que para as noasas condiçoes
do ensino significou o fa
to da federallzação, fr..i
mais uma sensação de m\)

menta, o impacto que se f'

xaltou mais em função do
montante de Insul!ciencias
que tradiclonalizavam a

dinâmica do Ensino Supe
rior em nosSO Estado.
A diferênça de investimen

Itos que marco'u a federali

zação de nossas escolas de

rior.

l.1} andar sula 2

Atenderá nus me"1l10� no

.rários - isto e da� 10 ;1"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REDATOR

PE::IRO PAULO MACHAOÇ •

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� ;. GILBERTO NAj-IAS

GILBERTO PAIVA
.

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL D� SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

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

Ainda sem encorsrer o seu melhor jôgo, mesmo assim a se!e\,ão brasileira conseguiu reab'lfer-se dos reveses sofridos em Lisboa e Bruxe!as, derrotando
a seleção da Fr�nça, Em Peris. pela contagem de 3 a 2, lendo Pe!é confirmado suas aptidões de gole dor ao assinalar todos os tentos dos bícamneões

mundiais.

EspetaCl 'in o Rubronegro

'-\121\\ I,\\\ou no Juru��'u��: Vi[e· [êmlrã�
:;�;.?��/�:� �a j-"I' �.'m� i" rl�[�n� .�.� ,'� 'I· ,'�", f���l�����' ��:;���::;: ;;:
dude �lll piepaTO fi9ieOex-. xn r " fita de .'hegndn ""''1 (ia, PÁREO: DOUllL!':�SCL}j,L

IV JOioS Panantcr:uln< li ""o,) eepvionnl, digno de um tJ}'I!O m'l!til09 Indiscutíveis em ;'<1_ - 2,000 METRO�
se deaenvclvem e'.l '<lO 1.1: '. intcr�mional, diSparou de s,,!� meiro lUgar.
A eompett;ilo <11:( rh ';:1 I o da para 5;;0 mais ser ImpQrtol. Colocação: re, lu�ar: r;s� Baliza I - USA _ l3a"'l:t

atenção do vubl; o cct tI'''' _ n(lJ:ln pelos canais eoncc ·en� gU1mOt o::olh{'f, ('Om esta vitôrill II USA, Adward Ferr)", timoneiro; Ch�� Baliza'r; -- Brasil, cem o tempo de 6,39 2 '_ Arr-e!).ánll - B,dizu

ee por ter Uma gu"rniçiiO pt _ '11-.c se engalf1aha"am ""n porém, PQdelllo,� infol:nior arrebatou p titulO i,OiB � ...� les Rlitzer. Até a altura doa 1.600 meta. :;I' 20, lugal': Btasll Com 6,,13, -: Brasil _ Baliza 4 Uruglid,
sente- aq\I.,lll� !mpOftnntc>l pro_ f,:'raildc ''ata pelo seg:und'O e

qpe o uwtc oncontinva_so em disprrtas anterioreS veflfh",U_ guarniçõe� do 'Brasil e da Ar- 30, lugar Argentina écm O Este foi o púreO mais t';(',

podClr da USA qU� vence',\ 11m j;e supremacia absoluta ll�3 fiO, P,-\REQ; QUATRO SC;.{ �nt1na hltlwam pelo primc'ro tempo de 6,49 ntec
.......
do I'rOl!'raTna, prupcrui-,

2,000 METROS pastO, eom os ameriCanl)6 1�.,_ -to, lultn�: Peru nandc' a j!uarnlçiiO da 1]'; l,

Foi rcal1"adn, na !1'mh: d",

clomin8'o, nas (,'U' ';.1 J 1'._

bstuba, em Sllo PlIU1o, b,I" ':u

Estoril, km, :!:) da .i:\ .nc.u

ta, a re)(�tll �m di putu lus

Col()('aç:,o; lo. lugar L'rtl;c;_,,,i

cem o tempo de 7,00
sulamerieanl's diante das (Í�-)\)"fi e 1%9, ostenta1l10 �)lr_

t"nto o galnrdiiu de bi-<'a,"

pc;' da prova,

do a Impres�ão de qUe' fI':,_

cassariam pois nlnntinhn'n-�.e
enltnos �E'Il demonstr:lr '1'J,ll
quer rea�âo Com p0s6ibilid3oiu

i'lO,luga;-; C'hilc, Um shcw dI' técniea dignO de

registro, perdiam i� amcric:Ulos
do Xorte, ;1('-; o bnlizam�,l,o

Continua 'W sétIma pago

'�.P-10� r>,-teo por plÍrt.>O uv

pru�"ut.
mnís naeÕtS d(>�pl\tantes. ou

sl'ja e'm 1'l�1 _ .-\rl'!'entlml

1!lf,5-ArgCntina )9�!l- tJ:n

�u:ti, A gUarniçiio \'e"ce�('a

Com C$ta "itória a U':::\.
ccncutetoo ° bicnmpe"r�to
lima VCll 'lua nas dlsput% ,le

BII1iz,,'1 _ U!';A - Bar�a

2 - l'erú - n"iiza:l - ('1,'_

le - Hull?u 4 An,.-entinu ,-

pn de 7.16

lo, PÁREO: Ql'_.\TR')
("OU 2,tlOO >,f<,!,P,()'

:lO, lu,,:lr: Argentina "0'11 "

t<:mpo de 7,19
10, lugar: MéxiCO

�"', lUgar: Brasil

'In, lUl1;lIr; Chile

I-:"ln foi ii primeira

_lO, P ....RIW: DOI,::; CO;,[ -

2.000 :<H:TJWS ---------�------

Superiorida�e Sampaulina Evidenciou-
mas o arque:ro Márcio ganhou o

o A,tlético: 1 X O

Raia .1 Baliza 1 Al'g�,!'Itln,,-
li"a :! 1_ Rr;llil T1al',,::Raia :: 1\.'. I,__ Argentill11

A gu"rn1('"" II' "l1tl":1 '.'

JlOntou d,,�d,' aS I imO;"" r,�'

mlldllb ,'0'11:1) " prvnin'l v'.'"

cedora O ,:\1(' a,O !in,.! V"'1\ a

se eonfir'nnr, 7.cm"lodi �\,·,.,I'�

e- com categoria, a 1:\I"rn,' "

portenha VCilvelL tle pOllt
pouta este prituvirc 1'"

(II<)lo"Il�"O' to, I\: ,,,r'

gel1tIna e"m ° temlJo de 1',-11
20 .• 1ugU1': Brn"ll com o t,- •

..o de 6.44
30. duvar' eSA C('nl o 1"_

t'SA,
,'On'lulst!HJ" pel08 Urngu,,·,.s
"V u [,,'csente data, neste p:\-
1'('1; e.n eeaas as d:spuhs o]!'

JOj;ns 'Pun::mpricanôs, j{i que

era '!l{! I' 1955 II Arl!'�utl!\:1

foi II cnmpeã e em 1959 a

1::;1\, chlsccttcu o t:tulo, per_
d, ,do I<.:or" em 1!lIJ3, ,,-r:! 'Js

:i!:stc 'lunrto l',\r�o do :It"·

f.(ra"'U foi djIlJluhrli��illlo, n'

rane"ndO lm't,," :lpl"ua,)� do

lHilJlico 'lJIl ue uncOIl\l"L\"l '1':5

Im(dlaçõ�s ali llll.ia Lnurt Cn_

mes, (')II Jlln'1.ntubn,,� g'-',u

"içiiO estudu niden se demnna_

t.rnn� tIIn 1'�I'!,Ur" fis;,'O

magnifico anulo nu.runt c 10<1')

o IlereUrSo eom n )l:Ullr'I':t10
da Ar)::'�ntin1-, porém já ,� 1Li

tUra d"s 1,000 metree, eOnH'Ç1l_
"a a sr desenhar II. "iwrin (,""

amcrtcancs e Que "eio:. �e

se,

jogo· paraA I!'u�rnipiio vencedora: Ma

ri""p Call1ü, e GUstavo ee-es . cnntelO qlle Osmar bate aem

resultndo,
Oe . minutoS v;;O sc esC(j�ll

do .. o S:1o puulo redobra os

esforços com o pensamento no

elllpat., Porem :lErdo est{. I'"

&eU grnnde dia e agarra tu,1"

sendo 'lUC nUm dos I:lnces r-r

atingido na eahc�!i por C,.rli

nhcs, porém 81'm grandes C"l'_

eequânclus. Termlnn o !i)go
Atlélko I .. São Paulo O,

Indi\'idllolmente, ,Testllccll-
Se )I:ín'io COmo n figura ,(\
minon1ll, <la peleja, Com Uma

conduta ,�xcepciOnal. Do qUar_
telo de 7'agl.lelro�, g"s!amilS
mais ,Iç- N�I_n, seguido de

Cullen e BlrinlCll, iliio ';(I�a!(1
Alemiio reedleando sUas :alu:)�

�ões ILnteriorOlS, Gilberto'! "e

lê bons, No alaqUc apen',s
Osvaldo cOrrespondeu, No ;;JIW-

dto ,'(!ncjtlo: Tatú b.Jm

apesar (Ie lhe ser atri-

bUido eUIH no gol U'l'CO,
Juri\,1 e Ká pontiriwram na

defesLI e 110 ataque o melh�r
fOi Osmar. O qU.!ldro, de UUl

modo geral, se entende.!l bem,
sendo qUe apenas C:lrl;nl-j�3

niH) eOllvenectl,
,

,.\rhitrnJ::'em de (ierSQn De-

merla (lll('- �c hOIl,'e cOm �c� •.

to. "'as 'l\I(' deixou pl%l\r
sem a neccs�lÍria rl'primen,i�,
algumas trocna de pOntap(�

qUc, aS6im, �cahou cem a in_

,'encibillchdc' �Il (lJ!qua'!,-a
sampllullna 'l1� B<:"of:l ap,""'s

Um dos chnmudos gran<ks
c1ube� tem pela (rente: o AVI"i

que é'o lider,
O resultado, 'lu", r(ll de 11:1.1

tento', ohli,lo por <1ilh...·�"

quando 0. jôj::o jli ia 1\:1 se

g-unda metade' �'> rerlodo .ut-,

elal, n;;O refletiu cum fld.;>1i

dade o andlmentO do vr('!iO.
de vez qUo o S;;o Paulo JI

gOUI 70% d,,� ações e 60

merecia, tlma contugem ",aver_

Ba, Um empate onil'ia mc-I,lwr,
Ilhalisando-Ee melhor os ''Ir''�

e contrR dO préliO,

co da contenda, surgiu ri ac

guir. HOUVe lima' falta de ju.,

riei e'" O�\,(lldo, nCl1sanCLn )e;o

,írbilro 'lue observou he,,-:I

zal\'uelro samp"uli'lo, nUm:, bo-,

la alta Ievur a melhor �ôl,�o

O mel", ponm com o apóIO dO

braço que atingiU o pesecc
do calor rdlettcnun, Tei';. ""�

teu" faliA e a ).ola fOI (ln_

beceando por Juriel, jndoa

CHberlo; Que n;;O, heSito" I'.

mesmo de forn da úrea, phu.

tou ,cOm violência no ;:UI\',O

direito do IIrco g-lIornecido pOr

Tatú, o 'l"al a nosSo v ..r, f"i

npanhado d""'Prn\'enido,
dando pela coisa quando j,;
a peiotagar.hava o fundo .-l-lS

redes,

lnstantes de el\\Cção c Sl'�

IH:nSo fOT:l'n ,'h'idos pelo !"j.
bficc que, anteontem, comp.'
receu ao estádio da )'lIa \3,,_

caiuva para ver ,-\ti;lt>eo e ';;.,<1
PlIUlo uoctdlrem o ftl'r��iro
I'ol<to do vertamo prOfiasio;l,l_
lista,

Pode_se dizer q\'e- lls�j�l,l_

mos a um dos melhorc$ em

bntcij da temporada, com "s

dOis trivolorea lt'�ando pu:mo
n palmo, pelo triUnfo qUe p€:'
tcnceu aO )lelob;a otleti�!\oo

::lo, PAREO: STNGLF, -

:';('ULL - z.noo MF.1'RC::;
ro de 6,17
Desta forma a .... r�elltin, ""H,

havia perdido o Ululo em ,,\1 Gr,úentr(' nlgunsjoJ!:adorrs,
" ]llÚfl o S�11 tr'lhalho,

ccnrtrmer alguns
Rãla 1 •. USA __;_ :Raia 2

Ilr-n�il - Raia 3·- L'rU\1;"li
H-ah·1 -'Argentinn.

A t"'"]leliciio foi Ini�i",I...1
,. quando �k..nçnvn os %0 m�,

tr;s {oI ,uepenSll t",r rnnti"0�
d(lBeonbeci,lol' sendo pOSfol�;C_
mentc diSPUtada, euj06 r��I.l.

tncto$ entretanto;> n:l0 CC,15�_

após, Note_se entretanto [luO
()oL portenhoB \lxil:Clram muüc

dor; urnerlcanOll,
('OLOC ..\CAO; lo, IU)t1Ir:

USA, com o tenipo de 7.30
20, !ligar: Argentina 'CJM o

tempô de 7,39
)i. iUga'l': Brasil' com O te,�I_

Os quadros �tu ,1;"1\ n,' '"

constttutdos:
ATLF.Tl('O - ,rár";o: .,\".-

forma r(':>\'('l n �upre I' '."

d."t.e p,írN' nc� tr"oI 1'01'" 1,",1_

mão, Bil'i"g�, ("lIicn I' )\'c",':,

Glltk,,!o c 'fcFí,; Ari, ;-\l,,;r,

A guar�ic�'" vcncedcra fJr_

MOU com:, ,Tuan 1'11'tP �lli,
mael Santana, Ju'''' Din7. l;(l�
berto Gilnrdi, T;nUl1Ieln -

OSvaldo (' Rení�iO,
SÁO PAULO -r"tl,. (',II'.

los (ArnoldQ), JUl'id, 1,(, e

Nailto; 'Indo I) Anioi; AlberT,),
Curlinho$, . .l,l'i e OSlllnl',
Na preUmin"r enlfe aS �,IUt_

pes de jUvenis dos mesmO� [,,\

,'encedor também o Atl�,:(''>,

2!tO,oresultndo

pode'B,nS,

Quem ganhoU o JôgO ('"ra

o tricolor do Estreito inl

o arqueiro l\fUrcla que 011(':
roo dlítcil 6 aensllcionalm�nte
um sem númcro de ,'êz(l3,
vindo, anlm, ganhar, pela ��

gunda vez no certame os non,

ras de melhores hom�m

�:n::a�rr�:e��!::e�ll::, '�O\�;'�l�)
orientado i'ar 'f,IH('n G'I1Iin

\ fOrneceu J.,oatalllc o "d\·e'-�á_

rio qu� por divers:1s "';!.,lS es

teve com ° al'CO lI'''';\ ,t,'�:i'"r.
O .ataque. bom '" s� entende

Reage o São Paulo quo 1"0-
...·!lea séria cOnfusão, fr� l,e

ao,arco le MárCio. tendo Al

berto perdido boa oca6:1".
chutando nUm dos !,,,.te. dn

arco. O mesmO Alberto t"nt�

II rcabilita�ão e chuta �t)m

\'iolimcia, mas )f,L'cio salla

scnsaclonalmentc nlllnda

e�c'LI1teio, o atleta ('nrlOs
sente-sc mal e deixs O cam'"o

I'ol\eo al1te� do thm1no chota

primeira etnl)a seudo �a\'j�n_
tuido por .,\rnoldo,
N" etapa compl,,"entar, o

panoramn do jo�o moclifirOIl !e
u." pouci, com o Siio P'1I110

ngora insl311ndo Com m"i� iJ._
tCnl<id"de uos ataques, Aih�I'_
to executa perill'o�a cnbcçnd,\
que Márcio defende e�p�t�c1J'.
lurhlente, Nelson mllchuc,,_�('.
deixando o ca hl Jlo para re�",._
nar um minuto 'spós, OS"'I"r
o OSI'aldo troCam pontapé3 ..

per,nnccem impune& Aos IS
minulos r,erde Ari bos nil'';'
.tILnldade parn igualar. atlr'.w
do fora, Aos �l minutos, o

AtJétiCo rGge mas 08"1I1.io
chUta fora•• AOa 22. �v�,,_

�a CarJlnhO!: em dlreção.-:I
aJ'Cu' sái U<il'cio 'lue "ui no

encontro do dian�lra' IlII fu_
r{\ no cOrpo do arqUeiro (1"('
IICUS.!l Q violênCia do �h"pt,
caindo POr tel'Tn, tendo rOr";'..,
o ,'uldado de c]1Utnr II i,1I:1I
Jlnr" a lulcr,,1 direita,
2l! n.inutú�, O,mar \'111 atir�r.

ç;,o paUl!lina, na s{gunda fa_

Se, �oube mantei com em,,_

sinsnlO " fibra o placar.l d'l

1 :t 0, 'lUe lhe valeU 9. l,rl
llwtr" vitória neste eamn�:;_

fentando com Is�O surpr�"n_
dcr nns dd(!hsores bUII''-IIl'IJ
'lue entrehnto manlinhanl_�e
firmes e .1tant05,

Hélio Pinto. P, Ramos: Por,,_

plona; J, Batista, Amir, =","\';{
e Hamilton; Ale,"" e A"lsio:

pratll, Edsnn (l'ucéliO), Wal_

Paul6 RamM e G','�:'''',\'
abriram n ��tima rnda,l:! Jo
.�me ...

Olhut'\lo_&r e ::1na"';I',

dO-Se a campanhn do� J",e

lonJuntos, dava-�e' M elc'lco
do 'aUla RumOs o f:l"ori.,13"'0
na proporção de " x 1 JIÍ C:"�
t�cni�a c. intUvldual.rnente, (

superior "o eJubo indio. j'e,_

l'ém, todos o� pTI.Ilrnó.<li:'Cs
fracassnr,�m 110i6 o Guol�:",y

apóS a COn'lUlst\1 .-lo pri",,,"o
tento IOl{1I nos 3 minutos lia

peleja, "Lrav�s de Tumnt'l, na

conclu�jjo de' UI'T' bDII I:f:ti'l'

da eçuipc de, Glln'�ll flflr.O\'_
IM!L ba ddc�a e meSmo I'e"r
� sofl';)r sério e total M',':,_

tinho C l\ia;'luc.
Os melhores:lido, Oa min'.ttoll corti"m e o Pnt'_

la RamOl! cOmeçnvn OI 8e 'lcll
controlar pois meSmo jOJ{a.".H
se' em maarn p"ru a !\"ell n(!_

vel's!Ífia, n'-,o eon�el\'niu cIHW·"r
àa rúdc� gUllrneddlls por CeI_
"

NO Guafnny.
A !1rimelra etapa I'!a_

rncterho\l_se pelo equilibria
dn ações, jogundo o GI1lihLlly
mul� II bnse de cOlltra ataqu�_'.
lIf-rovcibndo_se das br�cl1"s

'll1e cunstuntcmentf,seohgcr_
"'1"'1 "a r�targunrda PIlUI,;\r,,,
'lufO lançnvn_ae mllito a �-r'-';_
te nn tentativa de-..,-,olabo;':lr
com o atn'lue que não CO'lh"_

gula furnr o blo(!Ueio do l:u_

o:rp,
Parn n segUnda etap'l o

CHe, Gnstiio, Joel (o m�:!H'r

do gram:ldo) e Laurl,
No Ppula Ramos; J. Bati�_

ta, enquanto. esteve em ('''m ..

po, Akx Anísio (o melhor 'lo

'lUadl'o) e,Pruls.
Arbitrll�el)l dc Luiz Con�nbll

.... IWIPfRFEfTJ.DOIftAIIL

perfeitamente.

'ESTADUAL DE FUTEBOL: METROPOL
AGORA A DOIS PASSOS DO "TRI"

preCisa hC8it"lll por .J'�mni'> c,

qunndo 01l11t41.111, Os atnennt�s

n:1u dio ao arrem':3M> li \10_
Ne�e ,'Iimll de deRconl:",I('

o PaUla RU1l\os flcQU �e\n O

SeU lnter,iI J, Blitiatll que ,c_

. ::;:��t:�::�:�::: :�:::�;
árbriro sendo então e!tpu1�(I,

t�ncln devida, dan';oele O'ivei�a, regUlai',
ensejo para qUe ) arqU�ir, "e

'prepare puro a int'll'/e'tçi,o
Xis j)rl<"t'h'o� vI"", W''IUI'l3

de açôc8.boU"C ....'uillbri:l, ,,_,_

l'ém COm O :AUét.1co eril!.T\do

5itunções mais del.e'llas pnu

For,,,,, ôRiC1l OS result.l",;v�

dos cnCffllirQs le\'ados li cf�l_

tn, ullteontem, pelo CllmpeOm'
to Elltnduld de Futebul de

A CL_.�SSlFl('t\ÇÀO
,
.'

Efetunda a rOduda ae""" a

ela�siflençi,o é a seguintt;
lO, _ M'" Opol. ,; p,p,

Cometeu algumas falhr.s e

"certou na expuls,iO de ':T. B,,_

Deu_nos a lmpressiio <iu'� a

pedido dos jogadores pllUJ'l,'

nOS deixaria o loteral Í"ll

1002:
l'ulIlfl RamoB iniciou joga"dro_

campa, voltando por':m "t-"s o areu adverSlÍrio, Ou.-j,� enc,m_

O jôgo que n,10 uprea�"t ... "a Chi sUa decisão, Apertado '1"e trou Tutú milito ,lrme, Melh",.

J·Ii"e..,.�e: � Proí·.�rr['Onal's _
:���:u::ai:CI�::!O o!�:��: ��.�� ��ilt��I:� e::I;it;�a:o �u:::::"� ,::n::e:�uP��rU�i:a: :;;:c::\::

\I .-' <II \i J;' mos joga"a no C1l11lJlO d'J ":1._ o último red,uto lItleti�ll.no,

(I
".. - tavoni.ta e procura do vol "U{' Ainda dentro das anormal!. com Márcio já cvidenvlando

assl Icaçao lhe daria o empate. Aus �2 dndes, de !roleador 8Olttário Ce suas qualidades de guarda'ta_
Realizador os dOi, c" "r ,lo. lUgar _ São PS'Ii", (; m1ndto- o GUarany nUm:! dae mnteh Pepin,:, de1pou o (!rll_

1l1li eximio. Cnrlinhos, em c��

q\le �on8tituirum a 711, TOd',ch, 60. lugar - Paula ,Ramoe, rl rar81 pontadas perdeu umfl mado �ntundldo plLra " ..O
ta oaa�1io, numa falha grif,1-n ..

a !1t\lsç,rio elos vl'rt!III�, de (io, lugnr _ Guaraní. 8 grande chance cOm o eomar,_ mais retornar. Aos S8 inin�. te' da retargUarda atleticf!lln,
dante bU8Tino atirando plI-ra Prclimlnar vitória dO P1UJ-\

evc tudo para marear e ,p1r"
fóra qUando Unha tudo f'It.M Ramos diante do G\l1n��. {'�pu"lo do todo�, atirou )1I'!n
marcar, COm o Paula RamoS por i; x O, linhu de fun<Io, poucO del'Oi�,

lO, lUgar _ Aval, o 1'.'.1.
tOdo o ataque, o mateh atln.. cra Al'I (111<'111 perdia boa onor_

2!,. lUgar _ Figuei�use, 1 giU soU final, sem quo o 1,la- lllnidlldo, arremessando fr"c') e,

Jiiv""il',n,� e 80. lUgar _ Atlétleo. 2 csr fõsse alteudo. Detslhts: ('n�eiand() 11 ),[,Irciu fIleI! d(·,

4o, \upJ' _ Potrlal. 5iio 10. tempo: GuarauY,l.s O'ICi\\ffZl�HO NÃO! fua. O m�B.I Ari, D'UlIs adia,,_

Paulo, 4 tnal: 0Gara"" 1 � O, Gol d�
"

te, dI! fel"lfL. 1'Im 'petI!fJo" "eOl'J'lo-a_Mrpro" de!arllin_"õ:_ A
,�o, lugar Paula Rsm.Js, 5 'tnranto, QUlldros' GUar"r.�· \ C l� �cE � i �' O! '1"C foi h�m (ida!ldido n�!,' �eS'Ulr, Carlinhos clluta no r,OIl

G�����s;r
- Tamand3ré � �:���t�a5��ri �'�5��n10';��f� ., �'_

I 'lr�u��� �:�O:�:�:lO� iir o úui_ �:� d:�:nd�h��o�r�o:;: :!:�=
>\-i�."." .""'i��:j· '��';;'#;;<2.Í!�<A,=�__�.�.���)=:?�f/'�<i:"""':':"'·'"_'_.......:....!.""""""�;2"��'..."'''''!!:�L-=''''-_-=- _

:-I x Marc!lio Dis6 I, cOm j!Jb 30. _ )r"rcilio Dia� e H,:,'_
de Nl)griiol(2) e Tarcislo 1)'·- cilio Luz, It

�"o� ubnronense e' A'l\Iil,,� lo, Op�ráTio, I:!

'111m OS ltnja�nsl'$, Rend,,: "O, ('nrlus R(.l1I1UX, n
Nã(l fOi forn�ci<l!l, 60. América II

Em Crlciuma - Metro;Jol 70. - ('r,xias 1tõ

4 x Guarani 1, cOm gols ,lc
. (lo, <1u"r"nl, 1�)

Nil1.o (2), Héiiu e Tante (e'>II' 90, 1"],l"'Cnl((>, �i:,
trn),tendl) fUlvioassinalad, o

Il<)l\to de h'lUra los "i�itM1'''s, PRO'\DfA RÓDAIl.\
Ronda; Cr$ 11(10-0,00.
t:m 1tn;ni -\ Burroso :3 � A próXima ro<!lId" (lh, d"

(';�rl(l& RSnnux 0, mal'Cahdo returno);

o� tento� Helio, Gudeber�o" f<�m !tuja; :'I1'lrl'l\'l) 'x

Nellnhn, RendlL Cr$ 2r.2.3t10,'.ltl )IClropol
Em Jolnville - Athh,ro 1:UI Lnj(', (;Uarnni."

01,erli!1Q -l x Amilrlva a, nhi� BlI.rro�o

n, oÍ1do r,?, AMo "Wnldl'l', RtiIf

juvenis C prnflssionnis
PROFISSIONAISsou a "er a �('v.llinl,·:

-r',.
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Jubile\l ,h R,Pl �,�

nei,l, de 1912. ,1 �(,mbr:t ii" Pr(Jvil1e:,>1 A:n-"l�'

nl�"_' 'r.l::l l".',-".:"u-s� m]J''l

b. obra e c' m I�u\'f_'e! ".,

de f'v:':'l"hl G 10'3. f,)
de No� S 'l!h, 1 I'· L lu '.

],:csu'c\ :J.

G nz' '!. c' �

F 11

m

c {.

'r·"'-�rias Texlis Ren?,lIx \ A,
,

CONVOCAÇ,ê.O
Sã , C! 'v'dados cs s�r,hor€s cCi()nist�1S p:-w lIr"':t

A .17'1 :J Gr.! FxlrGo�dinári<.i WJ d�'l 1-0 C<, '-W;j
de 1.6 0',,4 kT" s na �édr. do socI,jade. a )'u

Jcoo Bu:� " Il�' !j,J I para deliberO:\rem sôbre o seguir,
te.

ORDEM DQ DIA
1,0 _ /l},od:f!CC'C"ces cslofutól'ia5.
2° - A�sutit{Js dlVerS(16.

Bru<.quc 2() (!,� : bril de 1963
G, '!hf>l'j;'e R[n�ux - Dire�or Supf'r:nte"deme
R .r_ '-OU')( Dir. tor Pll�"!cknre""""""'"'""
J( ao Carl,:, Renaux 80uer - o.retor
In90 Arlind, R 'naux _ Diretul'
K. I Linóe: - Dire�or A!ljuntu

EMiUlmA VEM fJ

1 5/63

'" C O'.
�

n

I, .. ,IU ... d � t.:api ••• .J de C;_'f
" _'" Ludo Be:�mayer A

rir,ma ;:1(".. "Nes,;1 open

çã,) AB:l;..-D..»):O pereC':l

Fabrica de Tecidos
Carlos Renaux S. A,

CONVOCAÇ.40
SãO convocad ... .,. ('0; �·.('�h:,res acionistas para se reu

ni;(''ll "m !\�q'n-l�léia Geral Extraordinária, o real i,
:z:crSt" ro dio 10 de me'io de 1 963· no !"é -,. da s'JCie
d',d!! à rua 1 o ri", Maio rI.o 1.283, a fim de tomarem
conhecinl('n o ( drlib{"''lrE::n-l );0bre a seguinte

ORDEM DO DIA
10 _ Preenchirr.orto de cargo vago na Diret.oria.
2° -,- Ml�djfic<lçõzs estatutárias.
3,0 Assu;'ltos diver50s.

BJ'u�r1ue 26 de abril de 1963.
Rclr'--.d Rrnal�'x -'- Diretor Superintendente
Gu;'lhp..,.." Rrn:JUX, - Diretor P;�-side!1te
Erich VV BUECkmann - Diretor
Cor !' Cd Ren<IU)( - Dir��or

3/5/63

Im�êsto de Renda
AVISO

L VEia Ango;SlUnl. 1:1'-1 to
f"mbora tenha de�mpenha
do a risca sua mlss.p na

operação solvaml'nto não
C:_ n�eguiu solvur o n-avio
que já havia feito cama 111.

areia,

af-gado o tabJ f'Jgui.�
Marciano Fre.nc1sco de Li

ma. Ctt,io 'corpo será sepul,.
tado hoje no c.emitérlo oi

Imbituba
c- fe,ec:do ii natural ('�

G\lan:lb��3. debctndo viuva
e 5 filh-'Js rr:rnrres.

OPE?.AÇAO ABANDONO

TRIPULAQÁO
P.eds:l.ll1en:r as 1 horfl-s

d,l m�tdrug,ld.l dl' cmtem o

navio p:ll'liU-�e ao ln!:'!:>

d�vjd'J a nova ressaca que

o S:d�r\ll:giea 8 estavf

�(}b o c':>"ln,[I) d-:l -capjtlb
de-ca!:Hlt,lr;em r'i.1rlhcmar. Jo,

que Mãe nossa é

VÊSPERA

."" ".

Convocação i (�r[iina
, ,oh vin�3, vamos lajes

a I de !r:alo - do mê� dp :.1al'i.1.
a 1 de maio 500 da gl'ut!l da T:indade
a t de m:l.lO - centro 'e10 ano j>l )i.<u- d.as CG.tAM.1503-

1[1(13
a ] de mala - nQ�:ll:, d:a mundial r:.ntecipado das (T.

MM,
ii 1 de m.'llo _ festa l'niver.�al do TRABA'LHO, remido

por Cristo
a I dr mala festa internacional de S, José Operário

,

.. com f!õres à 1 ,rrla
com flôres a Maria

Dia 4 - Baile da Caveira
Dia 5 - Os Brutos dançalTl - das 16 hdr::lS i:s

20 horas,
Ola 12 - Os Brotos Dançam _ das 16 hor:JS ,��

20 horas
Dia 18 - Soirée da Odontologia
Dia 19 - Os Brotos Dancam - das 16 horas ris

20 horas.
�

Dia 25 - Soirée da Engenharia
Dia 26 - Os Brot05 Dancam - das 16 horas às

20 horas.
�

A.S Pl'ap::tquc, c�munica qi�'" mant'i!m profission",1
devidame'1te capacit'ldo para preenchimento d� de,
clarações

E-;cri ól'ie �- Edifí 'lO Banco de Desenvolvimento
do Estado - 5° Andor Salas 502 e 503 - FO!1'i!

2��:�; ���-�14.3?_ _;_16.�
_

Martinelli brilhou no Jurubatuba: vice ...

�[flnNeU a �� nn�L.ln:u��râ[�� �a Iruta �a rrinl��� em fWrin��I�li�
A Velh'l. C!'nir do C �I, ras a. I> que n-fu-altu 1.1f' mr-mnr. CI'IU a ,juda ce da manhã uma numcrosu capital até a Iungmqun tivo seguido de bencar tio do Ik�de logo a No,", Oru p'.iC:l::;, Que o recesso a-

, ! t.n .!:J. Dlvmn 1'1""1(' '1 causava ·1'i1.11,�t J-l�( li ti Deu", O" tr-ibalm da r··,n" multidão se encaminhavl Trindade, No. gruta Fr'.i aanusstmo. As,siln com fi ta alvo d" constantes I J tra.tnte ,.,,-. tr�n'forll1e em

r I. \1" rr<lbal!l (a T�lj1 d a nomé-, tca. P ist tucâô pr!Jgr. d.rum r�pl' a Gruta. c{)ntorI'!-�Ill(\() () Eval·l.�to celebrou m'-;,� ajuda de Deus, G longo pia. mn-tas. Gj-ancu-s l P<)'It; - Ir.me de Benção" para to-

r.ade. as.wim n-lntnu II t - ccbcu-. , () ph'w! th- ",i u.uncur -. ndo a OI \!I::\- MITro -ja Cruz. Era o P"C',; solene c .lleu o �l'rmãO) fI" no teve sua execução seu- nos. rico" e pobr- li r"lI11 «os os que no 'futuro cfl.

111cride, cuj.. juo.tou «c 0:.1 truh- uma gruta '1lI o.natruí.tn no modêlu Ia rfto triunfal da·Mãe (',,:."'- �11J" numerosos pedidos ::'- irão procurar consolo e a-

I' <J_ a rr.pit·iI C:J. Oh:':l le(',i! da rháca-a e j"l() r: G1',II'1 Oliglnal de Lour.te te. uma ve-daoetea II,'�ta

p. em dcís
cocem II. Senhora de L'�IH' jude sob ns mêoa postas

P'·OX.!I:'-'1 II l11ai.� porque AS FIL 1,'\5 Em fin-..; dr: nbrn (s de [úb.lú para I)); oevat«s ,..\Irtru-se nos r, sem duvícu.u c-vi- ela bondosa Mãe de D,'u�!

q_ 'H 1'1 rr-rrn. ,I 1, ri, c�e MARIA I f' FLOR�,:-- Ihn-, e:itnv;:1l1 da Virgem. Canegada fi'):'! W ccb.oa sem psc a.lo e ,t,- (
.lI. ,�IUr.l1in<.l v,ru1:t ,:i· NO·POLiS. por ) (" ombros sonrancet-a "da rcsn Rninha 'do tr-u 11,) i o Cf. Crõnica do convento

sõbre as mulüdõcs fi es-a-

O SI·derUr5il"� OitO
co.htmr nt.: du Gruta l::i da" Irmas da Divina PI'II-

Lua re-uvamenn- (\r�-U'I'\. 1\.\1
de comoae-rva concede; ti vtdênc.a no, Trlnfl:lde, mero

ár\"f" no in- nh:1Il1;1 -ta d()�d(J uma L' nh!lr<l I Lourd--, '11' ela Virgern, DI" tbda� as ]C'- tendímcnto a militas" �,!- de 1063.

n- ,·,,0 jardll'l, hl r a-ua ii' Nov-a Senhnro rl0 dest.n.. na 'r.m deira", <1'.1 caminha fl Ex- Cont. (la 1.(-1 »ag. seia, r cena drarná.trcaaau-

L· urd �. A cstama. U'':1 �I ceJ>1:! M}:' recebia "m:!!' COR' ETA A"lGOdTUR \ cederam devido as encapa-

ma�., em" s II Jl(;me�I:<',�: � :��I:I ��ed�r:t::,l:� f'lja�'l ." PI,����..,�::l ::���I()a_Cf��n/,li'� �1�o3f�tl�,�c��,��r�l:ii'� �.l,�1 Na »cne do dia segUIn� �ed�t:v�;��su��as:�u;:::r�
I v.nuai -c- k-ruanha pejo ,t: ',','1", D, (.1, n. '·l.l!Ue-s, h" cn'!I:- r:I.� r- more de);(]' ::I r-ar-c- chegou a Imbícubn a Cor- Dutra tornando dlflcil de-

'TI nluJ II grut 'j'1 rrn.r wirn+r-n "t�1 <- 7 '�, ':1 la \t11 Culegío no Centro 6" vc;a Angostura. da Man- sembi�que dos t�tpu,anr.et
l" " .... /;[1, 1 do (l:l n· -.1 ach�'r u fl��t:n\) n' ,'! nha. de Guerra. sob o C(l- e uo p:'L,;;aal da estJva ma

- ---- Vil Gl'tWI.. ('r'''1 'l;rand" �::.-

.N:-: d·::l.9 r p. Cte.-.-c.·.feira), realinu're com grond�
�:l;;�:ã�zeA��;�"r�n:2G��I�cem�i: �e:idl�"Cn���e d�a n��'
-,.simpóth amiga � 1 o teso�i'ei;'" Sra. G!i::;� M::Hc:rd,
cca�iô() f1m que como �_'mpre, f(']' m t, a 2d ,5 dive;-'

S$1.1I ,�os tC ��;r:::,rtes a'JS intevê�.':e . ., do S )ciedade,
.

çõo i:���{;� �n�: �cs��os' ;i��"�l�:Sa dC::�:;'�r�� ��:�t�5'
c_):<>bon d' 1,1 MQ, i'o Ar�· c'e S ,I,IZ<l M::.ciel, (in
n- !,roll'(, t tE( c. Kr_n'C!I', qL-'c cier'es dO$ SUi)�

b'L j c:I '�c'"i<; perUnte õ' hL:n'anidC'd':l v::..-., começC1u a a��.,:,lar a pra:a sé da Silva o Dual se en-

('"s'm " pouco de si ;l')S ql�' m�urejcm 'r�? a de Iml:'ituba, fI !'ntão da- contra h[)sp!ta'izad� n�

(1 --, (' bl'O de os�i),t2n�ia àqueléls ('ue nG v'da v�-
do or�em para abandonar hospital São Camilo, dr

� e�"m f' n b�,�cuab��� �b�:�.,::��O��:g�:;aã��I�uu:a:��' �ro�a"l:��aq�:�;�d:�rare��::= t::��U��e�:�:ouo :'��r�:
r b--j n ssos af:::zere3, uma' p;-ceia de

(' r-- i. () n S' s familiares Que ,OnC(Jn ',arão r':!s

;ur'��ata�to �'e::�Çf�to�:�ee ��:��ed:di�;:"��:li�r�l� ["�'·.ll .�,) �'�·:YGCa.ç�o
f, "t;, a f'n,l'dade o que," ;,.,';na, em n-," c,' União Brasileira dos Ser.vl'doresd�df - orit .. l cU'o �ese"vf)!viME'nto em rítm � oc\.-'

'el' r.õ t m

'1��Q�t; ��i:;;;C�:t�;ÓO��i� alu�.�aé.,;�; Postais e Telegráfic1ls
mais � n1 S 'e f,:z: neces"Ório. S S CPu ;"" poro;,,,,, P"'Põe tmb,lh" à SAV· ecção de anfa afilrina
�I !,)�� nl e

r ,.�

��t�rç� �:n�;,�;��:d�u�o�\I��:nt�ll�cl) . lei�Ç��,�oSe��i�3�:sO\;�stSa��iO: ��I���ó1i�O�:���ç:�'a�,�
!lI,' ."0 icc-I faç m r neul t'ar c: dé.! vez m::::is a distórJC;:.\ SClnta Cotal'-ina poro em Assembléia Geral Ordiná'
que 11CS sepGrn de .�lJn e,opu final. E o cansei.-a o ,,>I r:a, o reolizal"sÊ- no dia 1.0 de maio do corrente a.'10
cl'ifício, o de<;N�'I-dimfnt� de oiguns para o descan�') as nove h()ras, nesta capital, e;;!ger a nl)va Diretoria
m·te�·i,1 o cbl'iqo (' o põo de IT'U'it-CH, muitos outrcs da Enlidflde rlfll'O o Biênio 1963/1964, de acôrdo com

que f:carom �à;o:inhos, abond:mados. cs ortig(J� 19.0 e 26.0 do at:) adicionai acis Esla:'utoo;
Fjl·,oli"�u "F 9. ,união com lodos os n€cessó-iC's :lS e Rt'oim€rtc inft'l'no da UBSPT, aprovado em sessco

�entcmel" r;QI'-" re�.li:z:açõ?'di:l I:; p,v·�? Um f?b-, pTeno�la do III C lÇ]resso NaclDna1 dos Se�-'Ild{)�s-
�..&NGo. '�,�-.JW-Jbe L.2 .-gosh A,.)!O prêrn-m- �<'Ll1 P st! � '" -, regraficos reullsada no dIa 26 de agôsto

��l'ó um maro\o-ilhoso "broche" de alta cat-egol'j:::l em de 1962
bt,l"'z:J e v.-Jor Florianópolis, 29 de abril de 1963

Aloisio Hermelin3 Ribeiro
Presidente

< <.
01 1,\0

li:o, Kn(·�ht. e Robert Lell,

�[[!�---,

'Ik�'.

4"
..Jl� !

\ \.. ---", I
MÉS DE MAIO

D,i:! 10 - Bane uC! Uniõ-o Florionopolitana
tudan!e� (UFE)

t1emonstr�,�iio d� pUjilllÇU te"_
l1ica U('eh'rou o rih>l) de IC_

lnudus [(l"1I cruzllr Q'bal:za
!"� " fim!! cm primeiro IU.>;/lr
tI(' lHI1H"" '('n�ucionul, S'j_
Co" "�o ,lO " s"",'.lndo pOsto �"'_

tr,· I,,' 'l�iro", l'ru�uai�s e

'''''''ri('''no� que WW\'UllI C'>.'I

t"dai n,; farçn8, par" ulc:'Il�a
"""'11 ,l(llI:'I(' honroaO po�t"

O Or:<,'iI, repreSentado p �J

1r"rt1nl'llt, de r'lo,.jan(tpali�.
delllonstrando l1\uitu fillrt e

enlu�l"smo, �l(pla!ltou n '.'.!dJ
L a todos pura �hcgnr Ilm S�

l-(undO IU�"I, Sob ellsUaiusti�;3

dá Com o tempo de 6,16

20. lugar: Uruguai com o

PROGRAMA

30 de ab:il, às 19 11.

Tra�lnd�r;iio d:! Imae:em rin<1uenteuárla
da Vil'f! 'mo d�"de a �lla GRUTA à Mntl'l;:>l
ela. TRINDACE.
Durante o p�l'cuJ'so. FOGOS DE ARTIFI
CIO no altlJ; dó MORRO DA CRUZ a

cargo da Congrega::ão Mariana d"s 'Ho
mens de S. Luiz da Pedra Grande. ':lm 110--

1ll"'l1a�?m ao jubilell de ouro da Gruta de
Lourdes na Trindade.

1 de MAIO - às 9,30 h - CONCENTRAGAO d[ls CC.
MM. da Ilha da C:tui'al c do Continente
110 LARGO DA MArRIZ DA TRINDADZ:
9.45 h ,_ Mi��a C,:unpa! (comunhãn g'!_
raD ('(',cbrada por Sua Excele:lda !tev�

l'rndi'�ima o Senho,' Arcebispo.
lr 30 h Ses :la sO!f'De do Dia Mundial.
tI.3a h - Reeiçi'o c:os r,meiros da ViJ:-

gem,
13 h - Se.�são especial das Dh�etorias no
!:latão Paroqui' I
14 h - P::tOCISSAO TRIUN!"AL de re
tôrnQ da Imagem da Virgem à sua GRU�
TA, bem c '.TIO "li" reen�ronizacão 50 _\_

n' s (,·,t _s::tp ,:_t 1Jri'11eirn entroni7.fL
çào em IV de mil:> de 1913

de Es'

NQTAS:

de novo aqui llevotos
() Mãe de Deus,
E os filhos ·tCt1�
Prol' acios a teus p�3, ..

"

1. Fitas. Insip'nlas, bandeiras, letr"iro", a cargo de cada
congregação,

tEmpo de 6,32
50. lugar: Argentina.

2, Se bem que preferível virêm. 'á confpsS:ldo.'!, havrrn.
Confessores na Matriz da Trin:b.de,

A delegação campeão n,nil

Sturoy 2 - !nleux a -

};Jdon "'erebleff 4 - Thom'l.lI

Grey 5 - Rey l\ta.cintch c· -

Dewer "[ - Rodney Brow'le S

Thomas Stek,es Timoneiro:

3. uso antigo, cado. congregação fará entrega de seu
Tributo mariano.

Gllllrniç'io vice_Compeli:
Ernesto Vehl 2 -- Tcodll'O

Rogério Vnhl :� - Ado- SL",

)ler ,1 - Erich P>l.ssi1l" - (;

Rui S. LOpes - 6Edsnn SchJ_

mldt 'i - Walíredo Snnlo" R
- .\fanunl Silveira ,_ T;I'I"II"_

1'0: Jobnl FUrb<.lo,

t('('nt(l de

I "J1>' IIlcançBr"n
'e Undaa as gU',l,

le ),ontea\'am ;) OrQ.'l

"t ••uirdcix,i-lu'll'Jf:l
luis enl o� olare" ut"I"�S

tl,' l,úhli"o. numa demondra_
çao upurada de técniCa,
(,Olocll�"o: lo. lUgnr: r,;\,

cam o tem)'o {Te 7,1':
.20. lll�,lr: :\r�'Hltillll "'1lll ,

70: PÂ1�EO: OITO GIGANT":i'i

.2,000 METROS

:q,l:\uSO$ 'lO púhlico.
('om t'Hlu viUI)'in o� ,,"'1:'_

<I,'n,,':, ".,nnlliatnr:tm peh ,tZ

)ll'imrll'l( U Ué\l]o. pois anleriol'_

11lenle nl< ylt6rl9� perteucIlr.'.n
� 1[)'Õ!

1':J':,n ,.,,, Ifl�_r, c lf'.�:t.
1..'" IO���;lu' to. IllgUl':

1",1

trmpo de 7,17

Flollza 1- Brasil- B"J;'"

.2 - Arventina:'_ Baliz" :I

Canadá B�\iza 4, Urug'u;,i -

Baliza.5 - USA.
A esta altura em quc se d."

�enrolH"a o programa a r';'

de Jurnbatuha, apfe8enta"""e

Ilucrespnda. iavOreccndo "

guarnição cntarinense do lIf�'_

t1nelli que represcntavn'o 1''',

que �e encontra,,» )1,,1 ..

SH .�

tc'mpO de 7,�;:
I". 1\1,,'" l·rtl)('u,,!.
Com '�viloil'ill I! L'''-A

o Triculllll("'l1':"o
do prirfo Jlois ,"m 1\1';;) c 1!1;'i,
ilffi t ti'bll� ...._.__,.

d" '1,.,,;0

ü,rra. AlJ"!; nlgulll" cxpe,··,'_
tivafoj da<.4t ulurg-ad" CQt". ('.>

barcos roman.do agrUpados �""

ddhliçiio !lati rrimciros llle�q�.

I'ÁM, aI! ot ,t.mo-mety),;! n

>,!Hlfniçúo <lo (ollnU:;, flue

IHai,. pbixima"

4, Para o norte Arqoidi-cese. em especial o vale do Rl!)

Itajai e do Rio Ttjuras. ng, dah certa do Dia Mun
dia], 12 de maio, GRANDE ROMARIA AO SANTU�
RIO ESTADUAL DE AZAMBUJA sob,.. patrocínio dos
Mnrianos de Brusque e Santuário de Azambuja.

5. Ao Santuário de Ant;elina uma Romaria Jubilar

último domingo de maior, 26-5,

SALVE MARIA!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�' Gov,êrno Rê :Reâfiza.tão <
_
1*,

I con a com OIS DO OS rUJos _

seo arcs� I a o ,'0 ara 'a o'cu,ar, �. ',illo IUl8'
Com a finalidade de to Carlos Eduardo Faust; clIassiflcados como grupo Poder Executivo.

inaugurar dois grupos e$- AUTOR.IDADES MUNICI- vereador Portinha BIt,ten- escolar padrão. Arquitetu- A seguir a professora
colares

.

padrão, um em PAIS PRESENTES court, pres.kiente da cêma- ra funcional. dentro dos Nely Bez diz da satisfação

�=�:�:;: �eo FO���r�ste�; m:�:!��' po� e:::!�adC: �v�unci��;�ves.ver��:�� :��co:o�:o;ó::�lsi:�� =�ent�:�:o, :;aesp:��
dia 28, no munlcipio de e populares, com incont1do Antonio Correa. Eduardo rão atender, como acentua- contrtcu çâo do Prefeito

Imarui, acompahhado de entusiasmo, entre os muí- Carlos Faust, PauJino de ram tedos OS oradores, a car.cs Edu9.rdo Faust e do

comitiva, o Governador tos presentes a reportagem SOuza Rasa e HerciUo Cus- uma necessidade que há deputado Epltáclo Bitten-

Celso Ramos. conseguiu anotar: Prereí- tódio da Rocha; Vlgario muito se raa,u .\Cnt.lr, Já c urt para a concretização
F,rel Marcelo de Prata; que após grupo escolar da obra. Conclui com uma
Juiz d,lstrltal :l!:dlo Henri- constru.d- por «creu Rn- palavra de louvor ao Gn

que de Castro; Juiz prepa- mos e a escola concluída vernaoor Celso Ramos por

radar Amerlco Vieira; Co- ao final do governo Ader- -sue preocupação constante

letar estadual Ary Delflnc: bal Ramos da Silva, nada para com o problema edu-

Auxiliar de fazenda Nelson .. ,ais havia sido leito para cactanat.
"Saudar o governador e

tarere sumamente honro

sa", erstm começou a sua

oração o acadêmico ange
lo Bez. Prossegue afir
mando que o povo acom

panha com vivo entusias
mo o dinamismo d . govêr
no Celso Ramos. observan
do que o programa do can

didato vem send- eumpn
do pele governante.
Mais adiante. depois ce

dizer flue 'o governo e.s:á

presente em todo o territó
rio oatartnenee e que den
Conto na 2.a pág.

de otvetre: De:egado ce

polícia Antonto Man el de

Faria; Inspetor Regional
de gducaçâo Arno Hubbe;
Presid,:nte do DM do PSD

Pedro ntttenccurt: Eduar

do Carlos Faust. vereador
GUstavo ·Custóu�:) cl� 0):

vcíra. Secretario Geral cu

DM do PSD.

"q_,,�IJ. çomuna, no setor
ecuca.ronal.
Contenoo caca grupo

três amplas saias,. com ca

pactccee cada uma delas

pala -ru alunos. e tôdas as

demais dcpendênejas. os

d-ts novos estabelecimen

tos. mrciad-s Em prlmel,o.
de outubro de 1962, foram

construidos em apenas 6
mêses.

DINAr.lISMO DO OOVER-

o Governador Celso :fta
mos usa da pa.evra, dízeu
do dê sua preocupação com

o problema educacional. No

��g����rnV:�l��S, o

àp���:a�
certos Eduardo Faust, e a
esquerda o Delegado de

Poltuta Antonio de Farta, ;J

Caplt.iio Francisco A. da

SilVa, da Casa Militar li,'

Gonrnad r. o presidenta
do DM do PSD Sr. Ped:o

BIttcncourt, o Prof. esvai-

do Ferreira ce Melo, Asses- Pasta, o Sr. oustevo Cus
ror de Educação do PL.'\- tório d€ oí.verra, Agen e ele
MEG e representandr o EFa�ü;tlc:l e o deputado
Eng. Annes Gualberto. o Ep túcto Bittencourt,
Sr. Ibrahlm Felipe Sim'la. W,..:;�ntante daquele mu

Secretário de Estado Sem rricipt- na Assembléia Le�
gtalatíva.

DOIS qRUPOS ESCOLA

RES P'ADRAO

iI�· EST-Ano'
,.. • IWS unGO llUIO It wra tATAlurA C

Fl-I'ianópolis,' (Terça-Feira) , 30 de AbrU de 1963

Ceo.:so zc.U/I<Ui:> t: ''''(,�V(;'VI ......l) U ""h''''U... "'" " ... ' ......,,'0 de

Imarui. No tíaçrante, o Chefe do Executivo, o Sr. PedTo

Bttttnlcourt, presidente do DM do PSD, o deputado Epitei
elo Bittencourt e o vigáTio da Paróquia Frei Marcelo de

Prata.

NO

Dentro da planificação
e�tabelecida pelo PLAMf:G.

para o set r ecucacn.nat.
os doí" prédios inaugura
dos em tmurul são :jJS

O primeiro grupo tna.i .

gurudo foi o de Cangu"rl,
presentes proress-rgs,
colares e povo, tendo uma

aluna saudado o Chefe do

Monumento a um

-Abnegado
Educador

EIIgenheiro Paulo Wp-ndhausen: Dir�tur da D.O.r.;
o flagrante li tomado

no «actnete d Pi -tor ria
DL'. ::I de Púh.í
cas, quando /l iII, Ir da

Stcfe>rrla -rc v; _;J,.:) e

-Obr as púbL,·,.;; ,;,," C2,

so Ram.-s 1.\ilú c •.I::I1:Jr;-
mentava o "él';o Pau!u
V" cnuneusen re-ém es

posascc na dnecào daque-.'
la repartfç âo ocup'ald::. ii

vaga. deixada p.:.lo ent;<'
Olavo Aramea .

Estiveram pl'esentl$ ao

ato, além do tit.ular da Se

cretaria, autl;rid:..des !iga
das àque:,e set.ar da .admi

nlstranão, funcionários da
Diretoria e amig,os do ne- Escolares, professores, po-
Vo diretor. pula:res e autoridades pre-

l- li! rc_p.,:,.co a recente

dcc.uto que institui. o utu

numento. ao ilustre Pcor.
• Henrique da Luz Fonws,
L.,IJ. das mais representa
tivas figuras do magtstér.o
catartnense, recebeu o (10-
vern.idor r' seguinte tele

grama; de .romvn:e:

-zmcct- nado' leitura de
creto Secretaria Educaçi:.o
institui monumento meu.

veih? querido pai, siw.boiJ
zand� .• grandeza abneg�
ção passado p,esente ma

gistêrio catarinense. res

peltosame.nle apresento
Vossa Excelência segu!":lll
ça mInha profunda graU
dão. Saudações Manoel f1a

Luz Fontes."

sentes à solenidade de cimento de ensino que vI

inauguração d" grupo es- rá atender à população
colar padr,o cfe Canguerl. em idade escolar.
vendo-se o novo estabele-

,

fto,ie: t�'lní69.slo de GQU�U�l1Ieffi'
s. PAULO 29 OE - O pelo governador Adem'lJ'

manlfm;to dos governad':>- 'de Barros. A cerimQnia,. (I�

� será IldQ amanhã '·s verá ser transmitida. 'P?r
22 horas, Il:0 .salão V'�-;:_ uma cadela de emiSSOras
melho dos, Campos Ehs{.us de rádIo e televisão.

SOE acefera {) O�S8nvolvi ..
mentq Catarinense

.

CDDEC: Tomª·posse O CAnselho
de Desenvolvimento locallongo pTazo (expansão e

renovação de Indústria) ::.

pequenas e mêdlas e�pré
SUS, numa soma de Cr$ .

20.077 355,00; O crédito de

giro (desconto de titulo:;),
com aplicações' cujos sal

dos apresentam o total de
Cr$ 420.131.2üR.80; a pres

tação de garantir;s, n) t�M

tal de qr$ 228.776.340,60; e

finalmente os empTésti1WJS.
em conta cQrrente, cujo
saldo é de Cr$ .

18.671.740.00.

nômlca do Estado, não P0-
dera deixar de ser motivo

de satisfação para todu,

quantos se in_<:rcs�am pel:l
pl'vsperIdade comum dos

C::lud_ nenses a a�uaçãc dê';M

se estabelecimento, qu.e, j,l,
agora, 'atravês de suas ol�o

agênei:t5, cuj:l i:nplantaçãe.
mereceu defenmento. dl,,

trlbulrá mais !acl!ment�

os se'l,: serviços l'eglonals.

��:::,;en���lc�as�u,; q:ee ')n��
talara em São P:m:o, fIca

rão �ituadas, respectIva
mente, em Tubalãr. siu
menau. Joinville. Lajes,
Presi-trÍlte Getu!lo. Sue

João Batista, Herval d'Oeste

����im�eOl:�c�ar!un��t;�
de P�\lCO, logo que ulti

mada" as previdêncIas caIU

plemelltareS.

Est"mos �comp;;.nhandO,
atrav6s'· d::Js dados da t�r-

Repercute homenagem do �e:��:�e�:;'��m�: °t�;:'
r.. f H

.

F
IBIIlblé,a Leg.slaUva, ns

uO'Jernador ao Pr", :.nnque oflles' atlv'd ,dos do Banoo de

O d N b! V'lteI D' latura decret" ��in'- Desenvolvimento do Estado

�to�o��c:����!:����st��; ��il�;�:O, �:n;���:a F���t{�:. n:or�X:�CíCj�st��e�!����t��-
Governador Celso Rar.1(:.�· a ����:gce:a�:�::;."a ���=

c;ue '!:��..':�SivL�oa la��l�:
����i!�� mensagem tele-

dações, Narbal V!!le'a. n nJ Lu,a de crédito em

retor da Revista Industria Su.na.. Catarina, teve, a

despeito mesmo de haver

funcionado, ll.lQuele exe:-
ciclo. apenas durante, l s

ult:m s cinco meses, um

apreciável movimento, que
dinam_zcll todos os seus

departamentos de servlç?,
apreSentado no seu balan

ço de fim de anr;' resultados

auspiclosissimos: Conforme

já ti'Jemos oca�ião de as-

P<!la primeira vez, nestrl 1]a,cata Florianópolis. aco7lt'<:- slnala,', o Banco de De

ceu um dcmingo deci.didamen·e un:f/crsitário, cCom a CtlM spnvol'limento do Estado,
ltmradll em desfile, de tôdas as Faculdades. operandô no sentido de

Umas equipes 7nt:.;B. outras menos. tôdas e!;!ão de pa- suas finalidades gerais,
.rahcns pElo êxito absoluto da parada alegrre, oUliçosu, cump:riu plenamente os

e.�palhando criticas, semeando iTunfas, com chaTges inte- seus encargos, amortizar,

l,ge1Ites, mordazes e, woretudo. sem quase nada de mau do o total de sua despesas
gosto, .de insta!açãc. inclu�ive :.JS

O 1haior nÚlnero de alfinetada,; foram recebidas pelo juros devidos aOS seus aclo

governador Carlos LaceTdtt, lieguido de Mané Garrincha. nlstas, podendo ainda ne

com � Teformlt agráTia em terceiro lugar. gnr-lhes· Os dividendos sem

Os podeTes públicos. fedeTais, estaduais e municipais prejuízo dos fundos esta

I.' a reitoria. por evidente, compareceram nos cartazes, tutários. Um saldo de .' .

�"heados de trocadilhos e de ouriços. Cr$ 1.246,�,70 passou pa
Sôbre e boné do (lustero ul1i1/ers�tário que d�f'Ílou em ra o� córrente exercício, de-

JUSTA HOMENAGEM AO COMtRCiO. passeavam tr(IJl- (I pois de sa.tisfeitas rodas

quilamen.te dois rato�... .

.

aquehs obrigações.
Uma casinha, transportada por doiS tU:l/dêmicos, traM

zia. a explicação: MAIS UMA DAS MIL - em alusao h/L
moristiCfI aos clichês que O ESTADO vem publicando diã- .

riamenle, hã. mais de um ano,

Outro quadro de wce.�so: um acadêmico, caracteri

zado de guarda noturno e trilhlmdo um apito de trblta

em trinta segundos, enunciava que SUAVE É A NOITE.

O pTéço dos lívros fCrS25.000,OO. pOT exemplo, no mi

nimo, para um pTimeiTanista de engenharia) tcve f' sua

;)lacessibllidade chaTgeada por um universitário descalço,
vp.stido ape1lrrs com um barril. portando,o aviso: tSTE

ANO COMPRO MEUS LIVROS!

As obTas de pavimentaç.o da PONTE, tOTam Tepre-

8elltada� pOT uma universitária tantasiadrr de tartaruga.
xx xx xx

O dCJ:!íle, com alegorias, foi extenso e demorou cerca

de dlLUS horc.:s. movime1�tandO-se pel" l!elipe Scltmidt c

Praça 15. onde a multidão eTa compacta.
O TOQUE do tro�e aos calouros, vigiadas pela gUltrda não otereco:! men:'s expres- I

JiAZi:;:;A deJl:J t,(.;-.>1·":'';os. deu vida 30 domingo provincitt- IV08 pesultnd�.. NO!,; cinc�

r,;(Z t:;!;;I:���'l��Ç;r:d���:::;��:S �;:;��r(/ l;t:r��;�ó�:��: :��êt�::�
de !ttnN nament0.

..

,a4i:t si1�pa,tia e o�,q�__�a�so:: }�r�i� -,

'iIÍ&,%;i:�;::r'.�. '

"Congratulo-me Vossên-

e Comércio.

Vai assim o Baflco de

Desenvolvimento do E�tu

do realizando os objet.i.
Fla{ircmAe da reunião de posse do Conselho de Desenvolvimento Local

Tomou p-sse na idUma so Ramos Idealizou ,\ sua so ao gove:nador (!ati./rl

sexb-feira o Conselho de criação. Aliás, consta !la nense, pelo grande irIte

Desenvolvimento Local da ata dessa reunil" de pvsse rêsse qUe ,tem demonst,r>l

CODEC, com a presença d.;, uma .man.lfestação de 8,plau- do em soluc:onar os pr.:.·-
todos Os seu.s membr,'s, blemas da capital.

, representantes dos mais

-!.mportant.es setôres da ndM

ministração püh�il'a.

VOS de sua criação. após
haver-se alicerçado no co

nhecimento exat" das con

dlçõe<; sócio-econômicas sô

bl'e as quais, em Santa C(t

tarlna, �,e haVerIa ele'" erIgir
o amplo e sólid? plano te

ação do Govêrno Celso Ra

m"s. Sendo um· d,?s se'l':> Agrava-se Crise entre o Hailí
, e a República Dominicana

na c(Jmis!-Ião deverá

WASHINGTON 29 IÓ EJ

fI'�""'1".S ('nn�idernr.·;t·;
mais nos sugere a leltu::a

d0.-; d'lS0S refel:entes. a')

Banco. na M''''ll''$l''''''''' .Ir

Governador Celso R::tl1lOs

A presidência do Conse
lho foi entregue ao eng'>
Ruy Rumos S"ares; reprc
sentándo o Departamenl,o
Autõnomo de Engenharia
Sanitaria, seu próprio din�
tor, engo Anitto Petry; rE-

presentando a Federaç.;'.o
do Comércio o Dr. Mali,)
Meye; representando a S(!
creLadu de Viação e Obras
Públicas o arquiteto Moiséf>

Lys; representanelQ o PLA

MEG o Dr. Ary Kardec de
. MeU ... ; representando a

Confederaç.o das Indús

trias o industrial Mi!tor.

Fett; reprcsentandp o ex!!

cutlvo municipal o sr. Ru

flpo José da Silva: reprc
sentando o ,l('gl.�latlvo mu

nicipal o vereador Hélio
Peixoto,

principais intuitos favore

cer o aceleramento do

processo de expansão eco-

sub:itituitlo llor um br::<.�\
leiro. Na sede (.]a OEA, !;;l

be-l:ie que p govérno c.:.'1-

minlcano, Prorrogou' at·e

as 8 ho. <.U:I da noite, o 1.::

timatum dado ao Haiti. A

Venezuela. ofereceu a Rf:

publica Dominicana, .. na

vios e a vlões, como aj !l.j;).
no caso de um confUto ar

mado .

- Foi adiada para amdnha
a viagl'rn ao Haiti da C(,

mIssão e�pecia! da Org.jM'
nização dos estatlos Ame

ricanos. que Inllcstiga"u a

grave crise ent.re aqt4�le
país e a Republicu Donu
nicana. Segundo as ulti
m3S lnform'J-; ,es ptoce
dentes de washlngton, o

rePresentante dos EE. UU

fi,]_
fl!lRlAldItcJI!:
I!IIR!TlaA >

RlOó·JOElIlll

RIO

Já' nos referimos às atI
vidades do Banco. em 1962.

no âmbito de sua assl:.
têncl:l. ao crédito rUI aI. Os o PSD é pela 'Reforma da

Constituição para a Reforma Agrária
BRAsiLIA 29 (O EI - titulOl'! l'/':PCClals à dlvlJa.

_ Os r1irlg{>ntc" do parti- publica. O PSD vai mov'

do Social Democrático, fiM mentar-,e afim de obte'.· Q

adesão do.-; demais par�i
dos ii. reforma. da 'Con.<Hl
tuição. .

PARTIDAS EM 'DIAS
ÚTEIS ÀS "00"&financiamentos, atlngira!.1

a Sbffi;:t de Cr$ 21.531.917,20.
Quanto ao crédito público,
nada menos da qll::mtla CP.
Cr$ 184.567.00 ,foi ;lpli�ada.

ft/rlf� If!dqzkJaG

F/DflfIINO'poLm, fTAJA': JOfNVfLE,
CfJfHT18A, PIIRIlNA(J/JA: C/lNTot: • I'IfO

Na mesma sessão de p<)s
se ja foi lnarcada UDl;].

reunião do Ccnselho par1.
essa semana. quando ele

verão ser abordados assun

tos de relevante Importân
cia para o desenvolvlmp.n

to de Florlanóp�lIs. .tsse
foi mais um P'18S0 dado

para que a CODEC pos�J.
verdadeirámente a�:{\f,l:lr
�elis_ ..

o'bjetivo�. '

em o!)el'açÕes Crm o Esta-

Irio e com os Municípiol'.
1�ic�s muito sint1rlcatl-

.

vo� de flue, tambem ne�.se

particular, o Banco preen-
.

che as suas finalidades.

nifestaram-So;! plenamt!nte
de acôdo com o preslde'l-

!e ::�:��e����;, �����!�
se a conlltltuição da R�

publicll, pnra a 'efetlvação
tia reforma a�rárla. Os

PESsedistas, consideram
Que nfO pu;rera ser con

lcrellizgd� a refo!'lTIt<L sem

que seja estabelecielo ti pa

gamento �a_..;

o crêdlto iI.' indústria

TAC-CRUZEIRO da SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


