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O: TEM P O rMeteoroló9ico!
(SlnlcSC...-Ilo Bolçlim Geo1.l1eleorológic(Ji (le

. trilAS NETTO, Iilida Ifte 23;18 ns: do
dia 8 de maio de 1963

FRENTE FRIA: Em curso: PRESSAO ATMOSFI!:Rf·
CA MÉDIA: 1024.8 mb: TEMPERATURA MEDB:
20,0" C; UMIDADE RELATIVA M:sDIA: 8Sou; PLU
VIOSIDADE: 2;:; 11l!1JS: Negativo - 12,5 mms: Nega
Uva - Grupos de Nevoeiro - Nevoa seca - Tempo
Médio: xstnvct.

SUSTADA A lNVASA0
\\'ASHINGTON 7 (O:._;;,

- Anuncíou-sn hoje err,

Washln!Jton que a :·C\lÍ!·
blica domlnlcana cec.d.o
sustar 'I invasão do H3 �;
até saber da dcctsâo da n:

g·C.OiZHÇã" dos estados arce

rícanos sõcre u íncídenu
Adianta-se que o sovernc
domil"llcano tenciona a

presentar novas dt'nuncia�
contra o Haiti, ante o

setho da ().I!:A.

apresentado aqui um pro

jeto ele lei segregacionista,
cuja adoção significaria n

despovoação pelos negros
de tôda cidade e região ur
bana.

AI. propósito: foi susteq«
a marcha dos ncgros rumo

a prisão de Beverrãm nos

Estados Unidos, pelo Pas
tor Robert Kinle que tece

bera certeza de que'

����;;:;;;.;,;;�;;;;:;;;;;�;;;;;;;;;;����;;;;;;;;;;����m-.. �

�ov�rno �omin![[8O �e[i�iu �uU�r a invD�ão'�o'Haití J
s. DOMU':'G:C-S '7 (O E"I do, em wasn.ngton, o re RIO 7 (O E) _ A om- .

.
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occ.mua tensa a situa- p-e-entame d .m.mc auo tsnxaou rto Bras:l em p.Lr-, Ucão no Oaríbe. com a p ....,. inform:;:u que 37 pes;üJS to Prínctpe Inturmou <1' A�RICA DO � l:

:�':,;�,�d:n�;c u;R':���:� ��:�.a:;��á;:n;\"::,,.,ru. �::;;.'::�� :;:,�:o :q�::�: NbftgrOS' sera-o" expulsos da Regl·a-n Dr-banaDominicana e R Haiti. O caveis no- Haití. .. missão díplomátlcu b .. :lSI IIÜ!
presídente Juan Boche te. te ra no Ha.ti. ACl"eSCH-
jeerafou ao Sr. Gonç:llo COMPASSO DE, ESPERA t; u que (J governo Haltta-
j'azio, orcsrcente do COIl n.. já. concedeu sà!vo C'1n- OIDADE DO CABO (Arri- crianc ...s de cõr encarcera.

semo da Organização dos O conflito Haltí - Re duto para quinze hain.c- •
ca do Sulr, 7 (OEl _ Foi das, serão em tratadas. --------------------------

zstados AmNi!'<lnos, peoí - publi::a Dominicana !l�.,'- nos que se achavam a'
d" que o organismo coutr manece em compasso de lados na embaixada b. �
nentut proteja a vida ::)" espera. O Governe ele san suerra do Porto princ.l}.)"
nomtnicanos, de outros Domingos parece agu.c-, Os quu.a partf r-im para cs
estrangeiros e do povo 0.0 dar o rei;ult,lIio das novas EE. UU_
HalLí centra a nrann do conversaçee, cta OEA. 1::'3.

presidente F:'unçols Deva- ra tomar unia decisão de
Iió. O presktcntn Juan fi I· finitiva, estanco ainda (i�s
r-bct vereou a advertir que posto a empregar a rcrca
apelará pura li fôrça, case contra Porto Principe.

-

prossigam os atos de a Na Guaternafn. a suua
gn'.�sii..! centra a embar xn çã., não (" Jlll.'llO.<; tensa
da dominicana em Perto Patrulhas m!lit\lreS eu-

I·
Prtne.pe. Prossegue a ':011 tratam C.TI choque CJl1l

ccnn-acãc de fôrças dor.u- grupos de guerrilheiros na

nlcunug no fft)nteira con. região nordeste do país
o Halti- enquanto a ()T-�t\ Resultado: Vários mor

se I'sforça para evitar urr- tos e ferldcs.
choque armado entre o-

do;"; !ri .es. Por outro )1:... NAO HA AMEAÇA
---rs,=ra:aT!'T

A polícia não precisou in
tervir.

Por outro lado, Robert
Willi'anls, lIder negro exi
lado esn Cuba, -declnrou que

apelava para todos os po
vos dn mundo civilizado,
pura protestar contra o

que qualificou de selvagem
perseguíção, que são atvcs
os deoendentes de ntrtc.i
nos em algumas regiões dos
EE.UU.

transbordamento dOi rtos.

Numerosas rcstdênélas ')5.

tâo se desmoronando na

cídnde de Pedreiras. Em

muitas outras cidades du
interior a djspensa de em

pregados é �:'anc-le devido a

crise. Apelos tem sido dü 1-

gidos oc governador do Es

lado para o envio de auxí

li) para :'_lue:ns zonas.

Maranhão assolado
por fortes chuvas

SÃO LUIZ, 7 (OEl - As

""'�11'a('oes do Interior do

Estado esta se debatendo

em seria crise, em consc

quencin das fortes chuvas

que estüo provocando ')

MisRão Mista·Militar vis'íta o GoverRa�oiJ
Freirss não mais usarão habito
S. PAULO, 7 (OEl - As

freiras da ordem Notre Da
me de J.i:m. \'ii:) trocar o

uso elc habito por indel'
mentaria nova revolucior.a·

ria. Dentro de poucos dias
pas�arão a \'estjr saia e

l'a�aquinho. �':l. ���ber;a in·
vez de véo usurão lenco:>
de seda. Um costureiro

Asszmbléia Rofária em It�jaí
CO:\1 jJrc"enl;a (l1.<; �...e

�P!Jllr.l�Ç' ,-I, 25 rr.unlc�tc:"
c'.ill� TI' n·",�:;. t.;:ve luc l�

sál:;,!io e I!. 1<l!nvlJ na c:du·
de tl'i! !t1jai· a aa. Ahel11-
b!é'a do Dist:-lto 46.'1

Rotary 1:-:tern3cJ:)IW).
Na condIção d� Co r�;r'-

,,'d'} ,!}t:dal,:J profess-:-o:::
II.o�Clqi:S. 4bn:u _yr<.>(:;r.;u
I!npartante ccmfrrêncj,' 11<:1

suje da SociEti,'dC' Guaru··
n�: abord;mdo o tem.!. "0
Sub-desenv: menta e",

nómico em Santa Catol!'_-
na".

1 bilhão para reparar os d31l0S
causaoos pela Ressaco

P AL:r::�;RE, 7 (oe:) ltio 'Gmnqe do Sul. O s')-
Técnir:r�'; C'1l1-::ulr.'T\ S!'lln."""'1 \·':·n, l)'3tâ t:HrlC.'�:'I.') pro'·,"
ncr;e"-N'\:Jos 1 bi'hll') C/� d':n- ;as p�I"R res'''be!eccr ')

cruZNf"s. p;::ra reparar {os

danos o.;au<;!l.d'l� com a vivo
lenta re.,s:;Lcu dos ultimos
dias ao longo do litoral do

mais rapldo P:)'i ,ive!, o fo"

n€cimcnto de c::.(.:��s ao

porto da cU'.Jital aLlda il')"o
normalizado.

Garota"Radar de
Blumenau

I'ala azul do cI,ube "V!! de

Agôsto", TCP"cSl'ntandu sua

Cidade, na Ba. Festa de.

francê� radicado no Brasil dos modelos para as Irelr'IS
há dOIS anos, será o auto;' de sion.

Osni Regi5 indicado para
a Reforma B:lI'!cárii}

Brasilta (VA) _ ° Depu
tado catllr:llen��� O�m Re

gis foi 'o'h!i;I":c r'�·'J P&D
ji ftm -.1 '(C·.U" Tlnl"e 11""

:m���t���.�!.l�;���:��'� c��-
minar r ",�tud.&.r a 1",�l\1r
:' a bancal";a.
Ccm �t! ,;abe. e��e i/ll

portanle órgão ali Cãm:,n
do!; DI'pu'alios dn,·a SU:'i

im})rr.!,,�Õ�s II I"es�"'l ::,

proposiçã'l que jispõ(� sô
bre "a pQ1itica � �,; in.'

tltuiçôes .'1 net:\r]nJ;, tan
cárlas e ucdllic'all, cria o

Consdho Mon.et::t:·\.(' l'hcio
!"'.a] e di 'Jlltra� prnv,�'"!!l
ria .. ".

'ESS!l . ';';."''1..) ,t!t'J)l C"

mais· acrc.�ccnj.:(.,a. :lGr

�as .es��cllicas
C'lJll n'lit

çaa a lI1aL ria, :Jrnp\l�n,l-'
rá no se!"'! do ce Ilpeliei
ç�ar o pr j('to (: .tdv(1�:"t�á.
o,ltla, me· 'idas COn.iHJera
elas nel','ssárlas pa,'a ') 010-

mf'nto al.J.;.,1.

A e�,:ô'ha do ,hpnt,'uI)
C ni R�" s é :T ai.� 1"-1;" no-

�e����jf�� �ca��:�t�..���l���t
vera lutú peh ir.e:usã ... de
�-árlas emendas p,l ê!1'
Sd,,,-.garJas como in.jisp.'n.
sâveis.

�:oyo Salélae
CAno CANAVERAL, 7 (OE)
- .J.:::Wv'-'u-:;,e esta �lanhã o

fO!:lllo),.uo 4�1<.J tLlil.;.t1J.·.d 'J

satêlitc TeJstar 11. Este, s,:·

f:,'1mdu admitem técnicos d,�
Cubo Canaveral, poderia
ter a missão de transmi
tir por televisão, as fot,)·

grafias que o pr�imo RS

tronáuta norte·americano

.Gordon Cupper tir&.rá em

seu vôo orbital, que e"tá
marcado para' a próxima

CaúegadorEs--ensaca� J.
ras de café em grevf
SANTOS, 7 (OE) - R("J· ma2�tis geraiS, aumento d",

nidos em asse::nbléla geral, 85<>.0, e outras vantagens. Os
por votação secráta, car- empregadores se propuze.
regad·u·es e ensacaclores d", ram a conceder 38%. Os
café decidiram entrar em paredistas informaram que
gréve ontem. Os grevist!l,<; só voltarão ao trabalho $S

exigem da associaçÃ,Q' co- forem atendidos
mereial de' Santos e dos ar- reivinoJicações.

:C.S.N. aumentou

Jo preço do.Aço
BRASILIA 7 CO E) - O tes d:�s sideru'gicas mais

Govêrno decidiu elevar <Js- 'importantes e das in'JiJ,.-
preços do aÇo produz'(It) tria.s que consomem r;-fan-
pela Compunhia Siaerur- de quantidade de aço.
gica Nacional, que ha aumento �tingiu. 40%, e Vl-
meE-es n50 ez-affi aLt��c
d'ls· A decisão foi ado';a(l�
em reun:ão d�s minl.�t':"\):;
dH,.· Fazenda e da IncJustrl.l
e 'Ca:nerc:o. fepre.sentan-

rã compensar o df!!'c!t
mensal d.e 1 bilhao ue Cl"U

zelros que a companhia .-i
dei urg;ca nacional vlurn
sofrendo

Ji'lnao convidado pelo XI de Agõsfo
SAO PAULO, 7 (OE) -- vidado pelo centro acad(;.

mico l:l de agosto da fa·
Espera-se que o p'residente culdade de direito de São
Goulart visite novamen� Pafilo �a"ra inaugurar ti

êic.:Jo ue e::.iudo� naquth
instituição. ,

Pelé talvez não iorue �oie
RIO, 7 (OE) - Te-rne-se muito lWJr'i no acidente d�

que Pele e Zito nâo poss3:n aytolnQvel oconido ônterr.
jogar amfmhã contra fi � •.. ��,lid,,����bl��O h�.�e<:�:i��': Rede FCff0Viári]

:::�h;e :t1';l1g���reJ�,::��:__ NOVél J)ir�f"r'.:l
cm Wemu!oy na capital RIO, 7 (OE) _ Será r2:1-
Londo·tnn.

Mantiveram contalos com

o GovenmdOI" Celso Ramo!',.
na última $('f:Unda-feira, os

Chefes da Missão Mixta

Militar, Brasil-EE.UU, bo-

nerais Penha Brasil e Geor· rldad ....s cstaduals e lig-ndJs
ge Mosher. Na ocasião, foi à referida Missüo M:ilitu'·.

��:S:�IOViS��:t:����o q:�� �:o��t�s o I��\���:��r :\�1
compareceram altas auto- lestranclo com ("\� Gencrfll.'.

Secretário ta fazenda em São Pauli
e Guanabara: ADXilios ao' Estadº
Viajou ontem para SíiD las, formulará con\"Íle ofi

Paulo, visando establ::llecer cial ao· Ministro San Thifl

nririo F;�('nl 'ie '1,1SSo,Esta.
eh. fi, �e nw,lillar pela &...

os primeiros contaclos com

a Aliaflca Brfl,>P"ira para o

Progresso e estudar a po�-
sibilidude de aplicação de

_

recursos dêsse prOiram!l
paulista de auxilio aos E:;
tados brasileiros,
cução de alguns dos proje
tos especificas do Govêrno
Celso Ramos, em favor do
desenvQlvi'l1ento sócío-e::�
nOmic,) d� �f'lnta Catarin�.
o titula r ctn Pasta' da Fa
zenda. Dr. Eu!-;ênio Dojll
Vlei m.

A vir."("l1 I{�l"i prolono;a. -----

menta, até o Estado da GUfl

nA.b'l.r.l. onde. além de ril
versos entendiment.os reln
clonados no auxilio fin!l.'l.
ceiro f eral no Estado, PR-:
Ta, ' l"ltlaç o

go Dantas, para que visit,� err>tan'l da Fuzenda. com (J

Santa Catarina � ministre presti.'tinnwnt'l cta· Universi
'U aula inaugural do I Semi· dade de S:mta' r:ltarina

loção da Irl$!:laterrn. As li,
timas noticias recebidas d�
Londres indicaram que Pf'
lé e Zilo soIreram lesões

Padre Alipio Continua Preso
RIO, 7 (OE) - ° Padre melro batalhão de Policia

do Exército. O sacerdot.:

..__",.4-_::"._
'n. �

f.xposição de
P:r.lurfis

Eli Hoil estará pola p�l
,nrei.ru vez, e:'pondo, t:&ra o

pLiIJ!iC,) seus quadros ;l

óleo e It cerno

A �'(poSiçào de pmtum
de EH l-�eil ser:i entre o ..

dias 11 e 18 de maio, n'l

Edificio Zahfu. 6' And.a·,
spb o patrocínio do "In<;' -

t"uto� :am�i:l-�tados UQ-U'
�-d!?g':':

..

MLhõei �i!fa
leíltllilS
BRAStLIA, 7 IOE) -- n.'

acôrdo com orde:ts rue!:'.'1
das do presidente du nl� J·l.

bUca, o saps ficará ('!lI:,I;

regad.J de orientar o csc�<,.
mento da safra de CCi}OI lO;

rio RG�UL. Todo o 6st.01 I'.]

de t.;cbolas gauchas S(J

acham em poder da SCCI

taria de economia cio :8:,
tado que receberá do ''':1.'
vcrno federal um cn':hl r")
de ci:1coenta milhões r_c

cruzeiros.

Grelíe
rerm't:�:m
RIO, i (OE) - Tcrmm<!,1

na m<:drug�d:t da !l"i" p

greve (.'os trabalhnel'-'r?s
fabri":J_ Nacional de, 'IOf.)
res: O mo\·izmmto c-\ocj!':,)
sexta·feira ülti!U(l. ternlill""lU
com a intervcncüo d:l sen,'.

dor Vasconcelos Torres q' .'

serdndo de mediador e!l� ��

emprC'f.ados e emprcgau_,.
res do DNT conseguiu h.,::_
moniozar as partes.

.

San TMil��
e� �p
<',n "f'AUTI\"( '0F,1

Está sell�\[) f'<;')c�;>("h na q_

pital pm:ti!';tro "S·1 Sp.1l1nnl
o ministro d,' fn::o:mda. 'J

sr Santiag-a Dnr>lp.s SI'! re',.

nin1 ('O�11 os lic' ....-,...s ela b
(hsh'h e c,...p,(lr"�o paulis-
t"" ;\'ltC" O" q�'3.is falará �':.

h1"f.' a politiqa de e8tahi'i_
7nci\o de pr('('(ls inicJada
pelo Govêrno Fed(>rnl.

lizadn hn.ie as q\llnze hOl"I-!;o
a as,,_embléia geral par ... fl

escolhn da nova direlorh
da rede ferrovhiria federal.
Ponte Jlutoriza(h informou
e .. tar assegurada a recon

dução qO pre!;idcnle Hel'lni.
!lIO � Arrionlll
dos �iFetQl"cs Iberê'
e cqr_ó��/.;,Uà..�rO
',\li- ,'��:!'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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3"Sn ti t

tmpreS'a tlJttOl a o tllALiO L'rt...
Rda Co�brlro MlLh- ... lf10

Tejdora �:l2 r::1I.1xa Pn!ltal 1�1i

!'I;ndf'r.çn "pllg::-.'ko ESTAf100
""-f9'

Rllh«l, 11" .wl'\Hl. Ram<J'
(]rrtfJt�

i),."'i".,,. '�nlJ.nct.J d. AI(Jlllnn

, ·"I!.L{k'�IIt1".- ...

,'11".__ J"ldln rrr u."""'_\' ti. 1r1�, .•

'-'Iri O'lnZ:lg:l DI' "k:df',': Ah'" .

l.l"!l.·n d Eca M:I!"r llll'1rn"o Ju

". :,}I.','I"I reue Jr. l"'-:ll .» H"

W.l)k� L.UI>!,' zu-v Ma. na

�
I
,
-.

Sociais'RMufnrr,
• .-l" "-' ..... rlt :;'1"'.

PI'dn, Pauh- 1\1;l('h�!:I' .

do 1,l,';,f,' Aar1t,j"llll'\1 :,Ill,,' \"Ir'-:"id,

PI'.{ ).',luk fof'rn:ltHl,1 (Ir !\.r:�li·'.' �,af,!l'

;.{:l".r''''t �"'):"HIl A .:-:CiX3,- :"<f'T'(1 Pi�,

1i"I:<' .. li,' 1\,,"'il'lI C. Jnmun.:» �'(1.'(':' '.F

ItI! ",,',r" '\"I';I"'I-'t :\ I'fl,t1 rJl':n"

� c.mH'rt'l !'::lh:l� r Mau-y BorL:c:

tt<)_J', ,'f Ir/!IIIl�,

·t!l)JII!Sentaçoe- A s. Lar .. Llu<>

HI \'[)' hl1;, �ell,,,lur 0,\0:,'1,< -lO

Tel .!.�' ;,!l-24

e 1;.-" d-' ;7';:{'
c' l_O,..� n' <:1, I"� r! t:

- r C 'a '�3 'v.i;
I '--,: C'' ,," f'i,

f' �:nc e b I l<J",

o: 1·,,' .. ':4.8 E SEU ItX'fUM'N'O
n,M'·"-

la �- U"TO cem'::.rh a dt, pr.n'

lnc n.- ��,��ut d���<:O '�,\�';�T!� J il�! l'�'��:�c�� !êz .ds;,��','��t:ICG�I:'
'I d(I c, s__:"f:'nt' d--: (,ncl, t.:: O en" ic r', rJr ;<1 dI) FI nl€n"lC. A t:st' se r.1

:';0' fino CJII c j_";,a::st Le,J Aro I � 'le"l_;'r bc.." c-:'r.->(' 'utl"'S c:)nvidadr)s

port'e'rirr:.m do filme ('ue levara b G ').

rI" Hr tel o � ois�s da Eurcp<lx .X X

XXXI _ �b 'Pc.nt,} d2 Encr r'lt:o" :J

C ."i·t oe chó em C paCl _

. .
; re."1e Ra:no."i r � eb u "� 11 - O já consagrado pintlJr R:),

:�.
'

(.",cra5 p. r .. hOl"'"le'1.:g:·'ó· ",-,; drigo ate Hcrc, vai €Xp'lr suas telas nc;

': >"'I'l t'n� chcl'·' I "1 V Musdt ,,:,: ;\�e l!'v1pderr)�(m S,,') PU;.l\o

x X X
.

X X X

c:lbr:ls eu �:!i

cr:ou', pos�')

_ Diga - exu'lci e�l

D:gll. que:o ver �\ce�·;:,t
Ele disse, firmauclo-n','

bem com �quelc",;' dois OHl �

vl'r,!l'5 e bOllito�.

-A's cobrllS Dt'�3 cr: H\

)"U"'l IrJ.]); Ih:E co:n Os ".'"

mclõs. niio?
- 1sh mesmo! Com;, é

qtl<' de",:obr!stc?

-:-:- Pei'sando
- foi a 11>

cón<;c!ente cinlca resposr,:l.
Já 's parecidos ::;ão pOJ

c" d:fr:rentes; dcs des5e3,
a,l 'l"c�s.ando de carro ::,r._

llli(�(J. a Ponte !'[I'l"el1ill L4;.:,
fOl"1ll111uJ"illn l.)c!a a tliWn-

Tete - CBDlandfi de navios
-

Radar IIOS J)Ortos do ncrta da �Iemanhil -- Mesmo
com nevoeiros, os navios enlram sem correr perigo

narnbul"�u (Por Ito UII'i, rupia. f\ apnrolha-rern urJ,1' lu ,IJ .eu ccte m de borco

eh - Ip"'Q Estado") - I!,C tal ni'ii:�" que se t-orr.ie- (1-1 navio ludo o que ve.

(,' ...U1'>,. J I\_V, et.e é mui,,)" O P rl'J de l-i:i--:1bu"r;:o te :i

<kns r, nenhum comaunurnc "e-nr de radar

e nc.urum R,!loto ousuva on,

1 rar ou s'air do porto. Os
correctores to .umecores ,�.

peravam pelas mercudorcs

t:: os e.stívadores tl(...ay�.�

se.r: traouüio. Uma vez (j"e
o nevoeiro se levantava, 110.,
vil, congestionamento 00

c-cre-re. Não se deve esqoe

ccr ..,:,.,J llJ p.n-to de Hatu

bu:'�u {'nl1U!�1 c saem di,i·
UJ ..ca Ü\'l 100 na

v. ,." '��!<'Jld\J (J »evoerro p�l"
/;1/; ... ,,< ,'ll.,c',l':e· lllguns G\:1.S,
(JS �,L:-(J:' r",J rmH.un milos

" "'·.'.r. !J.-, -ue l;",e-,ili..:;s '.ln

,_;,:,"'l.e'" a SI1-l:a",uo ,1:'1·

i.,.u IXli' completo. O mail.)l

I),,:',J nienllW, Har�l;ltr�",
,�ssim (;',,110 lumtlt'!ll, B e·

.\!,-,_-,la':,n iorll;;p�p:"s'C i�}.·('

Ainda lni buai poucos an s

eru rre.rueute os navios es

pcrar-Lu. scoretucto na n<·

1:.nV'-'!',\ cu'.> out ono, (1,11",11'·

te b.rras e u.as dían.e da

foz ei,J [.;)H L' LlJ , ....�; .• ,

li I llf'·:O�·j:-u. ri,'l

ll" ]K)"lo;; de r:xl'cr

: ..
� � .. ",ol;,d.)J"C''3 "lem:H;';'

nilo COllstitlli no·

Quase to(\os o" na·

vias ele cal'l.:n t' os tran�:>·

t!ãmi::cs têm aparelhagens
de ru'jn!". D;' ';r,mdclltil:'''''
ele no nlto mar, essas apfl·

rellmgens de pouco valem à

entrada de UIll porto. As

ondas do radar sô se pro·

!)a:4am em linha reta, não

TJ-;r ;1 _ C�:' s jÓ�(_ � '"1--:-' te�o da �a·2'I:. � ...Jm C r.-

:�: �(ed; ;��", (��,�:h';.OU:�L�;���c���:�SD ,_k-,
i ' .. lU: ,o mei" dJ €m�,on;',:""

;'�':t�,;',n:,:c,�'��:�:·. :n;:�I��:,�','f�:3E:��:;'�::�: :

.

E�,I:�:
e, de vi"

'; I;:���A:��0����
bunu ,�c:-,x:..n-c,j ,I. tc ... im pi:'uet..:.s em defi'lh�'

d;;;.� 3sc;uac: mh:\_j (;3 \·(.),,<.1$ {'":1m' c; ind'::;e:lt s m t:

m0�COs de p'ó,t CJ C(Jkr do im,ente adaprcCo'::..os te:-n

J:�'; me'l n.:.:� p�r m(."I:pélio no gel'",ero. Qu;õbr.:J""·�c
com �'�pOnr\)",-i t, c,l:d�doz e tornam-se rremend lmen-2

ant: higif:I"c-...,- <":u.:ndc, dc�ois de vóriôs oss.:.:;sin:::lo�,
c .meça·>,� :l I,�ru' :.." ví!:ccrilS do" insetos e:'1t1'e os l..

g�,n,entC'� du I ci rJ;__:cla, �e,;!rn(',1;� prinlGm pe:o/T'o,U X X X X X X

90St('. Ja o ;JegG""mO�Gb. rudlmel'lNr pela prr� ,

'6 D:::tr1 H'clr2r Cámn:l e-i-l ctiv:c'J 13 _ O jornolistfr Silveira lenzi

�1'��g��::�;_:,:71�Qle; 1:" ���,,�,: �:/�f��:�;e��'��C�-I :�:�;_':I ides (.;om dar. O" dJ �bC':ed(ld::! Cll'irC-:J, pl'epcra m..:.las para fazer cUrs':) de jar'

m2smus (;:húre� sevcr, $. Arcs.:.r (. suc:.s duv;Ó!'�'J' O!lro a festa das borr.:.c.:::l�, ec"I1o acor<te n::lismc, nos Estúdo>l Unidos. a c::>nv\�e

cC'ndiçOes dE' h:giL,le 5õa bem I""l:,]j" eb'iertes e �it,.. , ", .J em t!'d:s cs an:JS, San�a Cofarir.a ja Emba:xada dos Estados Unidos n:-

am-s-:::: nl91. 's ·c�'.m:J. em nc:s,;ct t;.bel� de gri;Ç: tero �L,a bé'rr::c, ecm eb,e,()s e �rotr:J- Brasil

c(.s,. em r,!'. i ou m:,ltad.tJo ex:=mp1u :..nter.or 'lhe,; cft nt.35-J E ....L1J�, f,:, ,�n:':1 '-\3 Lu:v

��5 �i���.�r�� ti�����:���t:e:����::, �,�:���:� �:� B:��é:a�����:;:���� ��"��'�;s�:�:
X X X

n()S$c poprlo ,rdl E d_ Ineau' s o '"'1T,..:nj;.:: e,la ch� ,

I
gamzcdcf.J d.:: fe�"l be�efl('eT"lt� l4 - A elegante sra E'liana Che:

H 'la vh ti o I_CC lt::: c .... ', d;: m<tl., n osqu r)S qL,e t '"1 'rem m<mhã r<.cepci�nJ �enhoi'as �':'

te<ldc pel,l ,1"r do " h:fcn que lhe lert:J as n�rirv� X X X n( ,5"01 s::::cied:de para um coqu,'LI ·na

Cel u de DIUÇ s com a c_beça det"ltro de balde Cll,� "M",gie Bcutiql,e". quando serõ:J ap"e,
CCl'"t nha ;J Pll:PiHldo e velc a t",lec_r ai n_ h�ro .

7 -�rn ...Jmp",rhic do "Impot,..o �nfodts mcdêlc$ da coleçõo, para a P"C

Dentre c",'" proçe�sas €stud::d.)$ V_ITICS que tc:k... fMo C1� e ,) 1,1 opo lu MaUriCIO d J'" xim::J estaçõo. ti �muri'''lllUJwr�7
élcs apre! n:lam portlculore� cef1crê·r.CIC- e alI" r.€r' ,��p�p�-,�n�'e�c�o�"'�I�M�a!c�.'�o�D�O�"'�M�a�ch�'�dO��������������Il _

;;:������l;'°Xi.::��i:�,�::f!?f1�;i21���:�::.�; C- t M IN·H·OS SEM F. '.M I:(��.\W
...

__�._.�.FIl pu.� ....

B !!.�:d.":e I'ra e imi"ilj' <IS v,tin�;:s. O qUe se �on�titui em i..._\; -"',I \::-' _::;;_ _

.... '11'_

um <;:Igu�ti,;nl" pnb:emo. tra ....C'C111 lIlJa."ln'IJ �._j.«,1 ,�;---

IR. S. Lisr nhns que eles "ao. I'<tchorros pa:-:l lr1111al" C-':I- tO'

� ,u.,�

"Em bu.co do 'M�rqllc,.,. Perd:do" I U 1"il �nO:_-I,: ta d:t� r�lsas f' (':1,(',\1' CO,�1 ".<; {'"om o S�'- C C ......�,.("... c...,.",.... •�s

R CF OS nw;,ill'JS. e '·Cl-t,\.� r:" (ue (:,('<; bn' os ;Idt.: h'lllleUS' Os 1":l',OS gU�;::c '1 l1"'I��'i �':0C()' .,;,. ...... '1..... .

Após o .�uce,:,�o do. �cu livcc "O 1 ropi�heln". pn ��e:� S�Onle��::��d!�l s:;��l� ;���i'���"����:' s:�'�������;��' ��.l :�b!�OSI.'�;1 �'()�::;!to�.,,_
;:���� \'à� Ime da9'����i�;� ,�S��7:h�,)�:r����'i'�a��r.q�t;.� ções.

' bXll 'H - b'lsi)aquel.. ás ('obrOt�

i!:!(',; !('J11 S:I�rla pal'l' 11- i:Jito'� (\,,� fil,.·-'- �orr:nd:l. n dj�'nrça" '1 'lU ,\

���'::'!n;.,c" c" JCI'�(':,'�:i:>,t;,:·���,,;�:: :�;� ��:;:'!i,:�'�,';�-�:,:�'�',::': ::� �:i":�:;n':.. :";';:\, ,.", ;";:�?�'�::::;;0;O,�,::;"
I"

(' ;,rii�t:-::::o fr.:'� d c ,..\'curi_-!>.:;'ke e a'nda m
8e':1 'ú ;,1 .f'l: l:>:'�� ,r'n-.l"J "1" n.', é',' 'I cdr:l" rCJ'I:'(;G�clly'

II' L,l,( nJ �� cO: I cO:-: n' T l-5 a u�ond,' .�, ",
:l Z r'l ,IS<;2;IL 1 'II l-']"?� 's; o 'l?Sild�l"J l:l senllo!·. ii '!t'n � na,

r .. Lr,d::.:s ; (' 'ndi�i::::, l'��
A ;'" "rl1'''i�'':'1 (L.�t,' '-' \ n\l' "'�, ;, IDr"\I? D""· nj",lI �!;

��;�('�e������t �;�' n� n-,':)� ainda n1ê:iS i.,grU :,��:s se :1;, :�'; (' 'ntrl'"

i',il�J.l;1aric '\'1 �.� '�'1m �<; f'
• ,ri, VergOl'lhQS:lml,;�'·��':���nr;:le'l

,.,.\:� J::l 1;',1 çente _té O ip:-rt:Jn.b C.lma f) n(':" ('��':'') ,�::�I!\I��:�O·U�:I�{"��� 'F!,riT' �('nh'l O[l,('.';."� ncudiu:

PI wt - l qu� t-a'vez ."::j.'l 'Jn1 I)Dl;C) C�. exegtro -

ria p!'!lil (lue crl1:�u" cip" I'fitflO );1-

�'�I�u�m;�;::;J1,�r.:�;�: I:'��:���. �;i��; ���();:�c·��Çj�,i:.n., EH �'H .1l�::,�.,.'1":J;;)�I;I('ill :.;: �f'��::i���J�; :'�l::�(I�t�':JI ,�_
OLL LgR os {'oi:; elllú-cnloz5 r.::m:nci!::t:s, é o h1C'�:: f.. {" meç', ,/'!' t,,. �('i�. c 's l1'P)'1{I'i,";'11:o1te. (' 1" \�l I)

der r\,:mcmorati\,� iman::.d(' �m SU:lS cbro� - n:1 1-ô' l'lel1ill(,� (os \-,Z nhos �')r::- l .. '!"\I!(. as veze� �illll�':'>'

Proust pre::cupcçeo Utuan�. d2 encontr.jl' ,la -"lia GiJ bm 3')� :Ul"tl<; qlle "OU ,1:'t(. C'O!1l') hã ([:as me fez o �'�'l
ção e �ctjsfaçõC' que nõ'l enC'�'l'rC;J na" ex�,-r,ên.:':�' to. mrt� 'ru!to meslllO, t�1ll fitho 8e:.-.:io d,' �e�s ,]H;'

v'ividas � na de M:;Jrquê5, b7 .'nd::J d:1S t'xocrién:i"JS v; 111' nt�1O dr vezI S ma:� (.,,_ mpazinh0 nnis problp:r:'\-

vidas lIm e:.tiT11uio paro �I,_�O "ri;:çõo ,ort:�EC,l - lISi'n "':'I!'llU:"l r;,) qUl' (l O:"li.k J"co {{II que tl"'ntnd� I]r A-

dr- e abllsc.,dn d,1 prcble" • "'f''l-.p'[. -: l',<:::cvE:ndo \,:5 les. ritme-tlC':l

rh s [ivr;)s sóbrc o n', 5'TI terTl3 ;"iem j'·I"!d"1. r�t;1 n"1 (' Pai -fez �I('. ii L.o,-,v'

Entre clltr.�,", �e.� . .s .1, si e;, d'z';-:c que pcrlki- L:, êlcs q\l'"l'em d\2('I' W,'} o d,:,dlio cio pe - p"r :jl!'

fPm de "A MucJ."l"c:::.'. Cor),� U:eel'dj (sob � "ar"l'lr:< isso oue sou um "mdcnn-;, DlClls crIou Os {,".lch�rl"Pi. u,�

J1.I1:õ(J Tm';tr(Õ5}; Gc' C1lano RClmos (Gustavo OI'anda1; um môll'_ gatos e as cobras?

Augu�to Fr:derico 5ci,midt (A!tam"iranda); Porti.nari De minh:l p:ll'tl! ll.r:'n'J
- 'Ora, ftlhlnh(l"" \<11 .. ;

(Nicolau); OUo Maria Carpeux (Giorgio); Jorge Amo também que os menir.o" não sabe? (Eu achárll

do (Antenor Palmeirc); Santa Raso {Mór'io MoraL são propagandl�tas de u- pergunta facilimal

. el .a' (HC';�', Di.J � 'rl' d& �rC'l"l' (I� m8>--por�ii d8--<-�n�, Im-'- - Tudo nã9, o Sr. .-

de Queiroz (Débora) elc portantes, mas d,u'o, gp ao be tudo'!
�

agora" .de1t>ipq·-ncs com o obr_? genee, q\liZ�l' ir pt'los cnnoi- - Sei,. Deus (Tioll .cs

. .

"'��\d:(.t����'"'';;''/iI,t�" .. "

pndrf'll.r:J "contornar as (os.

quinas '.)
,

A solução do problema es·

Ce!1 fi':' mcrmo pequen JS

objetos .nesce ° �::'( I)· ,",.

.1'01 "Etbe ::;" a ultima coca

\)8�Lr'tnie muar navios p-rr
i':,:d:"'r

cecu "Püoto-Rndar", ob

serva "ma area l;(' u.cunu
quilc.uctrns. podendo au-ci

linr �!n"'.�lltáneam('nte \�.

rins »actos. rco momento em

oue o navio sai da sua un-a

ci" \'�),;ervàcà3. adverte ()

S('I! [' )!"t:;'a na rtrec Cú,H/"'-"lrl.

0,1:"10 os navios accmpe
n.inn exatamente a tl'''T',.,..

L '$ �i I Ce ordens, tõr» !:::'�Ll·

n.:'(' \1."0. \':;;.1:1 (',').",,1,"'\ �'l

�;.t:l!'. '(", n-r porto apesar de

a \'Í';''l;lidade D"il? ir, às ve

·�'l. "I"'." de aigune !,,"!('."'--','l.

f'! <"'�,(' ...... " , .. - dado

lentes resultados,

,5:-' el,' ni,,,!,!, trrnn li·

nha ea mart-a -ão indica e-: 1·

� '" observar todo e

qtralqrn'r navio. O p.,

posto cc comando tmnsmt

tava !lIlPlll " ....�;p cip n"�"t"r

de radar ao longo do Elba·

[ '1e do porto �e Hamburgo, U ur -;
As antenQS sao maiOres do

..

que as d,flf> instalações f,e

radar nos navios. Os nosto;;

formanl uma cadeia inintP]"

/�:.��/.
�li�iJj'*'1"1::1;1', "

"I' FOTOG!1AVUR.'
JOP.I\lAL

O ESTADO

Fr�l co-Ora�(I[ ira
"Afiance Francaise"
f:stQo em pleno funcioname.'lto os oulas da Cul·

tura Francesa com classes nos perícdus da manhã tal'

de :'! à I"cite, obedecendo. ao seguinte h�rórb' 2as_' 30"
4as. 5as. FÕ'i;:as: 8,30 e 19,00 heras,

2G" (' 6:.:s. Feiras 1600 h;:>ras

Sendo que c,; auL:Js da tarde constam 'unicame,-,
',e de co,1\Iersaçôo prctiea

Haverá reuni60 da Assembléia Geral (sócias e

Llunes) Sexta'Feira 10 de Moia às 20 hora" na sede r.":,

Escola ruo Mal":!chol Guilherme n 1

E�tnn ennvidacá, todos aque�es que queiram par

ticipar d.::s ativ:dadcs intel€ctu:Ji!> da A,;sociaçõc.
A Direçõo

Pcnte (':I' que �f'rá 0:,

grn:,,?
E " Olltl'(J n:ll"eci'io rrl"

ia jllnt"'1, fXpl;Hlu • n I (I

d,' só!regú.

so pa:a o E'!'f<t

.De::.enhos

• Painéis
• Pinh,ras de

prc;('aqanda
• faixa<:
• flâm"I"S

ç\i:ÃiilP' b li. id. d.:
'çJ� _,

'uo ',,·no"do moohoõo. 6

·1l� ..."do:-' fo"e 24·13 .

l!_��io'RAPIDÊZ .

'I> ·r
,,-

. ..

- __
o

--o� _

IIDflTUJO Df IDiOMAS fj'ZIGi
JI;}i'II,I-\) fJi'-!. U '--'111."11(.'--' 01'1)111\..',1'-- _.I[

.J t,,(j .'S 'L:� nl' I,)·, t ...
"', ,'lr�'

IrIC,,!CS DOI;' ,) .CU,).,; ClE U·'NvéR"AÇAO E;",
II\;Gi...c.( r·aro qU�I;r. e' ju r:-ê::. ls��gij5. nh-recf'n.;;::

(h2(;,-,cd'.5 rI :. p(rí(l,;{IS da mc.nhÕ tnrde e

,��
,

Outl't!sslm, ccn';Jl'lic;� aos oJunll�' v'ol'r,res. que .)

"("inicio dos aulas $l"rô na ">emano em cu.-s<.:, "be'"'t-
cendo 005' horários iô �st"belec;d('JI

/vlelhnre<; infNr'I"'lC0e" r.? Secretaria d.) Instlfu·
·0 n, �('�órh d .... " 9 .:1<; 1 I hom" e dcs 15 Ô., 2C.45
!-.,crO'i. d .. ""''"1' 'ndo.1 ..; ,,("'"-<fa f�i�a p (Jn.� snbndos rja,;

Q os 10,30 h(1rf")<;
•. .

Flo"ionópnl ... " dp f�..rfl1rn rifO '961
" ",.reÃo

MARCENARIA
v"" _ori<> "S-"NTO ANJO DA

GUARDA" coni resIdência -anexo. Situada à rua Dr·
Fúlvio Adu(-ci. 777 no Estreito enfrcntJ_l- ao SAMDU·

._&1lo/k.�;'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

'

�: _,_ ;-;.,�l;,:jh�l·: ./(i!§�. :l;X:��1f:'>\, E�tÚ>/+?,!;,�r}fi'<':;�".:>,.<�!,,:,_:�:,: '::� ':_:/:�"" ":�'�-o/_k('v/':", ;-.i', i,";, ;�' -,"i("'>�:'';'4
DmARANDO HONEHAMENTE os SE r R TOS - AJUDE A coNnmlfR li GRMmElA' 'ECONOMICO FirIM�CE!HA DA '\�

NACÁQ PAG:ANDO NOS PRAZOS MARCADOS O SEUIMPôSIO Df RENDA.
'

L-stc'do Construirá. Quartel-Gal. da PM� em Ãrarangua

�� ��gn�n�:i���o!��am��� �;co::n��� ;1�1!!CI����11
.CONTINUAM CAUSANDO ATENÇÃO o estado Wo.�hlngton - Engeu\1r,!

P
.

h
o gruoo de oneenne.r.,s

Iastunavel de nosso Oliveira Belo. Falta grama. Faltam r(.)s do Serviço xorte-zmc-

I r a nas
do Servíco tcc.te-Amertc.c-

flores. Enfim, falta cuidado e atenção. r-cano de Aprovell.amento .

. no cl!f aproverunoento de

Faz dó ve-to assim. de Ter.,'s recomenüarc:n 'reras foi u- B:nsil· eUI

Naturalmente é um jardim não para chamar a um Impor-tante plano para se ..amuro de 19G2. !Jar.! rc

atenção pela sua beleza. mas, para deplorar o estado a utilização do 1'10 das PI_ pararam depois de estuda- ter a SUDENE (Superrn- var a c.!b\) um n-abalno (,�

em que se encontra atualmente. ranhag. 1'0 nordeste do rem detalhadamente várias tendência do Desenvc.v-- pesqulsas. o qual roi CO!.-

Brasil, " sugern-am que se propostas, durante alguns menta lÜ, Nordeste) dl::('I- ctuído em dese.r.oro. A p •. _

ueanoone ('l velho prc.jcto meses. O 'I'elatór]o In('I;,1 do uma soücttacao �1:'�··e didc da ADI. o Scrvicr, ,:.'_
--_.-._.� ... _- _. _ .. _.-

rle desvio das águas inter- outras rr-comendacôes pu- sentido a Agência dos .';>- stgncu enrao u sr. OoC,I:

tributária!'. ru 10 melhoramento .:h..<o tnuos Unidos Dal'a o Dcscn Ríce. En�enheiro de Pli'I'.,, __
•

O.� enJ(enht'iros divulga- trrlb:I�IOS de irrtgacâu. votvlmento rntc-nac.r.n.u jumento ;;i1P:e de -cu C:",i

ram um relatorio. que pr-c- O estudo ��e��j).J�ADI)�__ tru rle En;!�'nh.lria de D,':,-

_
--------- ---- \'El' GO!Oi'tc!O. para � :::':l'

E AS AGUAS VOLTARAM - Aquelast aguas sujai,

A-
.

It f m rcmaque cerrem pelo meto fio. que começa alí junto '0 grlcu ores aze na
posto de gazohna na rua Trajano e descem entrando
na rua Felipe Sehrrudt, Iazerrdc poças lamacenta".

R f A'
..

Pássarn 0' ""O"., pessoas que estão nas caI,,,,,,, contra a e ·orm a nrarl :lque fiquem com as calças snpíoadas de lama... � .:.t

E AS PEnRf'\if,\!oO.- Olti\A1IF.:"\T.'\JS SO;UE)'I...'H·;
Cada vez ll1ai� aquel&!S pedrinha!! ornamentais li:,

ealçadn ao 'lado do jardim.
Jú existe um grande '(,lIp"ÇO na areia,
Dentro de algum tl'mlJo Sf'r.i chão c- barro.

E O CAI ..ÇAMENTO? _ Calçamentos de ruas prtnei
pais, Lombos de camelo.

redindo lima rctiricação em Ic�ra, Kogande U;JS

rcsponsavets PIl1'<1 que cuidem, }luiS" assim como ('s{ii

\h, eru vurdude, quanta coisa por ruzcr
E parque não se faz?

CARRINHOS E MAIS CARRINHOS NAS ESQUI·
NAS - Postados nas esquinas das ruas, da praça por
todos os lados. Carrmhos vendendo trutas de toda a

espêcie com caSCllS e Sêm cascas, lazendo sujeira atra·

\' mcando trânsito de \·eiculos. eShlbelecendo a balburd:a

e a conCusão.
Não ha um jeito para fazer retira·los?

dec;���lb�e r���iz:�.:�Ul!�� � ';::if�S��n�:::��oo a:ep�i�l
do é domingo ultimo SUL� oipais intenções, cuja ínte

tradtcicnat romju-ía 'ao san- gra é a segui rte:
tuario do Senhor Bom J[', Essa romaria, dirigida, pe
sua de Pirapora. Desta vct, lo eónegp Joaquim Bueno

dedicaram-se â íntencêo os- de Camargo, coro-u-se com

.pecial de pedir que não s<;:. o Iancemento de um mant
'

ja aprovada no Brasil uma lesto contendo as prtneí
lei agrária de cunho socto- pais intenções, cuja rneerr-e ,

lista e anti·cristão. é a seguinte.
Essa romaria, dirigida,

pelo cônego Joaquim BU-d'

no de Canmrgo,

JrituBª' de
o

Justiça
� .,.8S.o\O EXTRAOHOINA· TA - Advogados; drs. Ri.
RIA DA 2a, CA'\L\RA CI· chard Paul Neto e Urban0
\"IL, REALIZ.\DA E:o.J '�1 Berí.oldi - Decisão: Unani.
DE ABRIL DE 1!J63. memente, negaram

menta ii apelação.

APELAÇAO DE DESQUi·
TE:

N' ,:) 033 - Blumenau .

apelante: o dr. Juiz de Di·
reito da 1'. Vara, "ex·oflici,,)"
- ap('lados: Domingos O�·
car Botaro c sua mulher -

Relator: Des. VITOR LIM,'\.
- De('isão: Unan.imemente,
conheceram do recurso p

negar<un provimento.
Confere com o original:

. A-;s;natura ilegível
O enc\]rr�gado de Servi�o
VistO·

, Lilia'TI Gon:r.a.ga Pra7.cre<i
Chefe da secção de Juris·

prudênc!à e Publicaçõ"s,
em eX(''r'dcio.

o aumento das exporta·
cões no primeira trimestre
do corrente ano reforçar:'i
conside:-àvelmente o balan·
ço de pagamento da Gr'\
Bretanha.

prQ'i:j·

"Agri�ltores de Itatilm,

que foram em romaria ao

santuario de Pirapora para

pedir diante da tradicional

imagem do Senhor Bom

Jesus (lue se se fizer a ,·e·

forma agrária no Brnsil, ')1)

seja ela realizada "e aeM·

do com os principias do Ii_.

vro "Reforma AJl:rárin
Questão de Consciência", �s·

crito pelo Exmo. Revmo.

Sr. Geraldo de Proença' Si·

gaud, S.V.D., ArcebiSpo c:e

Diamp.ntina, do EXlTI(1
Revmo. Sr. D. Antonio (le

uma m-pcçâc da rc p esa

«c 1':0 des P.ranhas c u;)l

carecer ��iJi� sua recr.nv

rrucào. O re.a.onc Sü;·.. ·

mental' rio sr. (:.ical' :-: "

sera uivu.gauo crcve-. "\'.
te.

Rusk promete o apóio dos EUA
Aos objetivos da Cento

TE:EHA � o aecre- .1'1, CENTO "dka a cons: ;\;1-
de E;!L,l"::.l Norta-Amorb-a
nu. Dt-au Rusk. renerou qcc
os Bstartos Unidos ap'·I1.'.Ll

{j.\..:idll�m�1ent.e' a indep('a
dênCla e intc�,lda(.]e niú;:,)
!lal do- IXl.iRes membro." �i"
Organização do Trai,,·)
Cl'nlr:tl CENTROl.
O sr. Rusk, que chefl.\ .1

d·.'legaçãu norte-amet';l'.\·
na que aSRlst.rá COIUO '�J

. st'!,v::u!ora ,\ Reunião
Consclho Mlni�te!'inl
CENTO. em Carachi. de
:>0 de abri! a 1� de llui')

-t'cla1'Ou, ao visltur e'.�ta

-ean!t:d. olltem: "M:'l--'a

pl'�s('nçn rcunião da

te i.l:p�n,ul{'.a Cj':C da-i .,.'1

E.'adas Ln dos [1 esta o!·_

geu.zucáo c o .Irmo 3.J ; ,

que (.;_t!ll. s ã in(]ependC'!\(·"l
e integ:idadc n,lcional' ('<I
l.ã e do' outras lllelll I' s

da a:ill),'.-:'·

Depo:,; da confer�.H",1

da CENTO, o sr. �t\l�!' c

Os Iqllc> o 'lComp:tnha:n. \1-

slta:-ão Nova Df!:hi

diiJS 2 e 3 de ma:ol'.

Belgrado. nos II:as <I: c :i

Os '�::li$�'s qUf' in\t;tli';,Ll

ii' CE�TO �ao a Turqu! '.

Paqui,üh" c· Ira c fi. "lO.

Brct'lnha.

DECLARACÃO
��:�r�o�;��;. B��i�l�Uct��r�:; ""' fI�'a o blm da verdade, e� Hercíl'o Mê'lcian ",

de Olh'eira e do economi<,�a de:;loro publicamente ql;� nunca 'chamei o Sr· LC'.Jren·

Luiz :I'fendonça de FreitA�. ço Calondl'hi de Azevedo Coelho de ladrão e nem dis

dirigem.se pelo presente aos se qUe c' meo;-mo vivesse na vadiagem ou expbra:�ao :)

Poderes Publicas para Ih!',,; suor des pobres e bem Gssim dedara que nunca OUSo

manif�star sua viva apreen· em dúvida o honro �s sua esposa dono Mario Juliet'J

são à vista dos rumores de da Silva Ccelho.

Carta da Alemanha

Est[dlutes ) de Ghana e N��éria
landa, outros r.artiram ()_

em lU1h-,(','sldade,\ so"ht!- A juventude do povo n

P,·ol'. Dr. Hel'nl,H:n Belgrado. Var::;Óvia. VI"!' I
caso chlssificou 0::; afric'lIWS lemão ao qual cerLas ,'"

M. Goel'[!.t:n Praga e Aiemanha Oci'Jen- (Ic m'scl'ávcls. sujos e rentes internacionais 1':')
tal. percgrmanoo... lJ.·h·, "', chck!'< de dúcncas con�:,- Curt'."un im!l�mil'

No dia cm que a BU!::;â-' a maiOJ:ia em bu�ca (Ie u- giusa�. 'racial como ';'culpa eoietl
ria foi re(:eblda CO!lW n::- niversiriades fora da O. lo'- O Ctl.!'''O preparat.órlo d:.! va" reagiu de pronto, 'c:'ll'
vo membro da ···Com:,;�i'.l ta vermelha. língua é repleto de' fl'as�s provas de compr.een,-á

t�:����n!:��e::sS deN::l�� da��e�lin������a�U:s .;S;,Ul� rl�11!�;I�:�1�:ta:IS��;��s �!1�1� ;����dàf�:��ã��n::'{;�.�� ;�/
�:;te�â�f�:�:�Os cl:rCoat;I�\\\� ���:��:a(l(:��t���:nRe�auet! ::: �;��I���:�:�2\�S� ::��on':'i- �:ã��'l�.:rl��I���l StlnjUr
SOfia, contra.\ pro.b!('úo pl'OHJiu de fazer declar:'- "am-�e 'l'ansportar .Irr,- Bulc-ária.
de fundar uma associ"!.<.:..J ções a jornalistas. (':,nl s, Br!Ras c_crpuc:\is Long(' de mim afl,' "(1
de estudAntes ardca,,,,, O preblema ê com ef('!") não raro sucedem, que em lod:15 l'l.� unI1',,',
contrll Q suDressão da li· desa_gradavel e delicado,!.1 D:;:;!t' William à imp:cn- lIade., (]" ))lt):,� n\l 11 .. '

berc!acle de opinar e :o'�ü· que implica em confl�;.�él sa de B,;nn: ';'1'odo;:. ('s onde IE.SOO estu"·tli"; c

que se promove no,Brru:i!
a aprovação de uma refo�·

ma agrária de sentido
cialista e anti·cristão" .

CURSO DE PIANO
E CA,NTO

No ':lue toca à Americ:"l
Latina. um boletim emitido
pelo Ministério da Fazenda
informa �tl(', entre 1954 u

1961, as exportações britá.
nicas parA. a zona acusara'."

lT'(1v'mento m�iQr do que"
lT'pc\;a ,ins I'xportacões rnll" ................__..........--
c'li:'!i<;

ProfeSSOra MARIA Et.:;·

LENA BATISTA FERrt',

RO, dipl<Jmads }Ceio J'1"'.. -

tuto de Belas Artes d:� u
ni"ersjd3.d� do Rio G '�I 1-

(ie do Sul. Atende (liar. '.
mente. Rua Trajano, ;

12-5-��

Dessa Corma, o déficit do
balan,;o de pagnrnentos _

a diferença entre A.S impo�'·
tações CIF e as exportações
FOB - durante o primeir,)
trimestre do ano, procedi·
dos os ajustamentos de

------

temporada, lo! de Upelll'S
36 milbões c\e libras estel"
Unas, ao passo que, no ui.

timo. lrimestl'e de 1962. a·

t.ingiu 42 milqões de libras
por mês e, no trimestre,
anterior a 52 milhões.

INSTITUTO
DF BElEU,
Vende-�p U:oll Tn.

com Divinr. �;e:l:.'l R 'd I ,

'

ou pelo Te:: 3022

GRAÇA
A milagr,:sa Sta Rito de C::!'sia, agradeço um:_]

grcça o:cc,nçaa_
RUTE R. MELLO

,.- ",,··:'1or

II�OBR'- '-' .::; COLHE!TAS !

I
C

eo, po 0" ,m "o"ido Di""o;
� 10r.1':.oI.:I$ P<J'o o ex!�rmiJllo .:le q ....OI.

qlJ'er �-;P':-Cl<2 ,:te OfOgO do loyOUIO

t/v;�,d�> laIa! e SEle'tlvo elimlnom os e(.

vo� d::J.1,,,;,�·s e".llcndo assim o ImprodUtillO
trdbollõO de "opinar f-oço umo V';SI10 OU

peço in!ormoc-:.as cos !cbrieonles

BUSCHLE & LEPPER -S IA.

. ,_
. \córdão confcrhlo:'i -:

publiC.l.dos:

APELAÇÕE��::��
N' 52f17 � Joinville _ ane.

lante: Virgllio Camacho _

apelada. Eci Lucia Reus �

Relator Des. BELISÁRIO
'COST,\ - Advogados: Ay,
more Pnlhares e Guida M'.·
ri - Decisão: Unanimemen.
te, negaram provimento â

apelação.
N" 5.200 - Tijucas - a·

pelantes: Olavino Matias e

sua mulher - anelado: O
Estado de Santa' Cataril':l.
Relator: Des. MARCtL [O
MEDEIROS - Ad\'ogado;';
dr. ,\loiso Costa Couto _

DeC'isão - Unanimeme!lte,
nC"''lram provimento ao 1(."

curSQ.

N� 5.417 - Itaja! - UT)-!'·

hnre: Osmar Ol"ofre __

apelada: Oli\'ia Vieira ._

Rülator: Des. Vr�OR LI:I-L-\
- advogados: drs, Paulo A.

Malhllrg Filho e Osmar de
Suuza Nunes - Decis�,�,:

Unanimemenle, n e g n r fi 1lI

prl"vimento ao 1'(,C'1I'S0
N· 5.303 - Palhoça

apelantes: João Pfleger �

nior e sua mulher __ aj),'·
lados: Ealdemiro Assinl! "

sua mulher -Relator: Des.
B;;;LI�ARIO COSTA _ p.d·

vogado!'.: drs. Mauricio d,IS

Reis, Norberto Brand e 1{6
lia Peixoto. Decisão: U11I'·

nimemente, negaram pro"'i,
vento eo recurso.
N° 5.222 - Joaçaba _

apelante: Otto./ Zeisler
apel�do: Valeriano Riedl _

Relator: Des. MARCiLJ""
MEDEIROS - Advogad,l�
drs. Adolfo Mal'!alhães p�
reira e Nelson Pedrlni _

D'ilcisüo: Unallirnemf'nte, 11 ...

garam provimento à apela .•

ção,
N" 5.3:m - Timhó flpe.

lantes: WnltN Ge!'snflr c
sua mulher -:- apelados: .I1111�!Iir'JIII.III•••••"Domingos Mafra _ Rela.
or.:� BELTSXRiI'O CO�.

mover-se !lv�mcnte. co,l,'r:,
fi dlscrim!nação' racial c,;

timu!ada !"leIas p�óO!':us
autor:t!ndes un!ve!'sitil"i�s
búlgurai. Colltrct o tnl'ü- As ca':.ISf\� supra ml'll�':"
mento PO\\CO condigl1(, f �f\da,'l d<l ]'ebcl�o e"twLln

descorti!;s bem CemO aln. ,-,_ tIl nã'! .�:i.o exclllsi\'a� '!:I
me n.t os !nconvenicnt.e;; Bulgariar
CCl1!t/'a :1. atua�ãn pnll:i:::\ Cheg li i.l BlOni reccn;('

forçada sôbre os estud:',1- lllcnle ') SI'. \\'i1lia:n Aj)!If'
teso ctntra a vigilânCia h,!- ton, estl.ld'lnte orl:;in:<r'o
vera FOI' parte {ia p')lkn da Libr'-r':a· que dUl'1l.i�
com (.u sem unifo;':l'· dois ·allCS e meio e�tt\(:dU
cOntra o iso!ameJllQ (;\)5 en;:l'�nlrl\'i" na União 15'J'
estudantes �tl'<lngriro" ,,�:; (le�t� IY"EJ de Donn. U;1\'C

F o i prOtesto s('len '. viêtiC'a. V1\'c huie cm lll,.,

público. (lI'nado de ce,l.,s esta a e�('ret'er nm liv,'o

��e���!����:�, ���s�:�b:�� ��b���IS���.s�:� :��C{I;:��i(�I;::
c"m a l'l'-'ir5.o d�� {'stnd \1,- sua,; (mpl'€'�Sõo:'� elas 1:1' Com gnl!lfle ",atisfaç�'J
tes <1trlcanos que fora'!] ie �eus COlegas ghnnc�es ,!>, verlflcO'1 o mundo a rel.

���s em õnlbul,' pela :,0- Sotia. çur) ndm!rávelmellte poS!-
William queixfI-st! de '1- .tivn da juventudc univc�-

"r�!��(,t ,- •.:11,:6"'0' (1',,�m:"U·o,',tt" ..... fenlin� c esc:'rni01'; soC.'icl 's .�itárJa ,nlcmã a êsses inci
.' .'" ,em plena rua, nilS tnüv(';'- dentes. co'nvidnndo 'os ex

cstuel:ln�e3· lIas q\mis CCl:' ISidades. nos restflm,"1t ....<. jlulsolS cem presteza a �o,l
ca d{' 300 p,'ocumram u ... ( .. nos caf�,�. Costumavam 1": J' tlllllflrf'l1l o" estudos na .<\_
.�es ocidentaIs pilra �O"i;- guntal'-lhf!. "V"Cf;S na fo,. h'manha G�idental.

fl'ica fl;lldu Vi'll'lll cm ;t"- :'0 Ju�hl'\'s t"l:!.iU or�r '_

Assinado Hercílio Marciano
. (Ass:) A rogo Frederico Bucndgens
Florionóptf;:IS, 39 de abril de 1963

dos gh:ll1e e3 d(' se lC!',':l

enganado :lo solicitarem .(.>

aCEitarc;\) bolsas de csllI lo
ela. Bulgnti,1.

Protejo 6 seu ccoi.al filiando-se til')

SERViÇO DE PROTECAO .AO CRÉDITO
ISEPROC)

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE
FLORIANóPOLIS

Ruo Feüoe Schrnidt, 19 sob" - Tel· 3518

lUX-MARCAS f nTHm�

Agente Olícial da Propr .. Jade Iadus.naí

RUa I eueme Silveira, 29 - 10 anda! -

SALA 8 _ J,),LfüS DA CASA ,...�,IR - fLORIANO'

cnslnan�entl)s do comu'1lt
mo se ('o]"ca:n <>!l1 fl'.."t�l

trane-:;iros de p,óes (':" dp

sen�'o:�'im('nto !·�f.(,be:lI Ir'

��:�'���:'I:S ('�7�a�1'��1�IS r;�:�. ���:'�1a����ve����:�'�'I��:,Sê�;
('.U\'S 1:0'11 o,.; rtlSS0S·'. quela J'c'lelada (lcl.l !'9fl�iiO

.

A� 'Frlnc1pals acusa�6c·; doS 2,fl'lúan' li ·ml ;:;0. ,
cl'mm -.:os comunistas I':ii.o Mas glla;)(\�l�te lon��� �

exatam(_:nle aquelas ati!'..- mipl riCi;!:I,l' Ir l'C;,,�.\'r�'

das ]lt'lt.s '.'f'dnclhc·� conL,',\ que, em nenhum:1: dl�
os oticlrnlais. sas ., :liversidad"!: l'r:ln;� �

Em SOfiil. s(_'ntlram-s� os liv'�p p!!.Squisa 0 t!')[!trin!
africanos constanterr.f;l,1te qu'! I'ln ne!1huma .;I,'i:,.; r,
humllhaco,,;. menoSpl'�""l- na 2. liberdade pe.�s,)rll r'

do-;. t'1I1 r,Jl)siç:ão infer_"j'. estucame e do [Jrr,!t's';-'
ll'mbradns. qu\çã do r.lei,,- marca bâsica da (ll'gnn'z'l
mo elo cr;'11Inoso nacio:1.I:- ção do t'l1:;'n� ekr.tH:c) r

s"cialism:} a rl'agal' a "0<,)1- cid",n\ll. T� I.i.; I);; ,,"tud:m

p{'rlo!'ld�de da raça 2'u ... te� eslra'1,�rj�,}<; I,�� �.,'

múnlca". gados a ('.�, 'IrjlC' n� d"Jurri-

tidos de imcil), estan'lo

pl'om!'tldos outrcs lllar�.

ll';l'!.d _

na, '1lil:·x!jt".-:"'r.ill;';;�l'.
f""'." �e .I('!lomba na IIn'"
gem com !I!l!::;t.:l. "c. ,<!-:\,'
50, ia s"', r\ f na,ld.d� ir:' J
ma ê ii j'orma-.�,'i'J de técni
cOs e rien:istas rnnrx,sLq�

que, l'.etomando à pátlll>
PO�S<l1ll lormar a. "i:l��]i_
ge'lt"l" naC!lonal domlnrm_
to. ""p:lZ de lnd!c'U f! r�:1.
Uzal' os "1l0V�S rurt10'l' em

(lh�"1o <to efltado tot�!i�a_
l'k ;9 un:sta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'''Dia do Professor".
CADES institui foncurso com prêmios

de até Cr$ 100.000,00
lNSTRUÇOES PARA o VII

CONCURSO "DIA DO
PROto�ESSOR"

VII CONCURSO "DIA DO

PROFESSOR" - Promovi
do pela CAMPANHA DE

APERFEIÇOAMENTO E DI

FUSÁ0 DO ENSINe 82

CUNDARIO (CADES), COlO

a colaboração dos êervíco-,
Culturais «e rcmoatxaua da

França, CJIllO parte das co

memorações da data deai
cada <.I.uS niesues.

1. \,O.,jiJj.(.":Au DE INS

CRIÇA0 - Poderão concor
rei' proreseores de ensino
secunuonc, normal, comer
cial Ou industrial.
2. l"A'l'.Ud,�:'M Dv CON·

CURSO -� O concurso

eonstarã da apresentação cre
um trabalho original e tné
dito com um miníma de .. ii
Iquarentaj páginas taman
nho alicio caeuccrerecas em,
espaço dois, sõore ORO.""
NIZAÇAü SOCIAL E PO
LtTICA BRASILEIRA. AP",
TES INDUSTRIAIS NO EN
SINO SECUNDÁRIO. TÉC·
NICAS COMERCIAIS, INI·
CIAÇAO AS CIENCIAS �

PRATICAS EDUCATIVAS.

3, NüMERO DE EXEM·
PLARES - O trabalho de
vcrã ser apresentado em

duas vias.
4. PSEUDÓNIMO - O

trabalho apresent.ado deve.
rá ser assinado com pseu
dônimo, sem conter no .tex
to íncucações que possfbl-
!item a i4entificação do au

,toro Juntamente com as e�
pias deverá ser encaminha
do um envelope fechado
(trazendo o paeudôóubuo
na face externa) contendo o

nome do candidato. ende-ê
ço particular, os estabetecí
mentes em que ensina f

um resumo de suas ati";
dades ptkJeissionais.

5. DATA DA APRE�E�
TAÇAO - As monografias
deverão dar entrada na Se
cretaria da CADES - Av.
Rio Branco. 115 - 90. ano

dar -'até o dia 3 de agasto
de 1963
fi. COMISSAO JW,.GADO

RA - A Comissào .lulgadl}
ra do Cont.:UI'SO será con'5

tituÍda de professõres, ::ias
Faculdades (1e Filosofia e

dos estabelecimentos' ofi·
ciais de ensino mértio d�

signados pelo Sr. Diretor do
Ensin:"J Sef'undário.

7 ':":RITF':RIOS DE JUL-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Facbldal'le
NaC'ional de Mediei,a dll
Universidade 1r· 81'11$1:

I Ex Intert'IIJ par concur;.o d'i

Maternidade Escola :Sei.
vl�n 10 Prnt. Otávio Rn

drip:ues Limal. Ex-!n�erm

dn Srrvlço de Cl'rurf!'ia do

Hospital I.A.P.T.0. do R!o
de Janeiro, MoidiC'('I do H

pltnl de Caridade e dr.
MIlt<.:nidade Dr. Carie!
(;OrrêB.
PARTOS _ OP'!:RACOFS
DOENÇAS DE SF.NHon <\3
- PARTOS SEM DOR Dtl o

·p'étodo p!>lco-profllatir;1)
Atende ijros e criaó·,Cos .ConBultório, Rua João P fi
Método psicológico moderno - �neci.lizado to n, 10 - das 16,00 às
r<g:o Crlanç'lS - ALTA ROTA.(:'\O 18,00 horas. Atende Mm
Apheoc;õo tópiCO 'do fiút'r horas marcadas 'fele[(m"
Atende dos 1 O às 1 2 e das 15 às 18 horas 3055 - Residência RUR

Ruo São !org., n,O ,iO .. �, Oenera.J Dittencourt 101.

L��������:::..ci.",;b,',d::��,��··.�i'�::�'1il,��'�:�;Y�::·��:'�""'ª:'�C�'�'����'�':.�'�;��!.�'.�'I'.��';.�.�:>ii�4,:,I�$�'/':

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves - Es
nelto - Casa de madeira exam sendo banheiro de ujo
l05 - terreno 15x40

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 e

111 otima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO 22 - estreito - ccnror-
t.8.\'el casa de.material perto da praia.

COQUEIRqS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
ía - Casa de 4 quartos - 3 entes - cozinha - terreno
de II.550m2.

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

3 quartos sala - coatnne - banh<:lrc - agua e luz.

RUA 14 DE JULHO 9a3 - Estreito salda da ponte
quem segue para CoqueIros. Casa � terreno com 782 me.

'�

RUA FRONTINO C. PIRES N. J:.! -' casa de madeira
pagamento parte à vtsta, resto ecombtnar.

TERRENOS
LOTE na Av. Rio Bt'anco -- Venda de ocasião.

LOTES no final pa Bocaíúva e íntctc da Frei cane
ea - localização Ideal.

COQUEIROS - R.ua aucc do Lclde, rote eem situe
dos.'

ESTREITO _ Alto da Visão.

BARREIROS - Várip8 lotes.

SENHORES MÊDlCOS
NAO ESQUEÇAM DE DECLARAR O SEU

IMPOSTO DE RENDA
A. S. PROPAGUE,

M.S DE MAIO
Dia 12 - Os Brotos Dançam - das 16 horas C.<i

20 horas
Dia J 8 - Soirée do Odontologia
Dia 19 - Os Brotos Dançam - das 16 h=ras às-

20 horas.
Dia 25 - Soirée da Engenharia
Dia 26 - Os Brotos Dançam - dos 16 horas às

20 horas.

A HORA PRESBITERIANA
Ouça. todos os dom"ingas pela Z-Y-T 25 Rádio Anita

Oaribáldi de Florianópolis
A HORA PRESBITERIANA. Ar�t:l.dccemos a sua

slntr-nla.

GAMENTO - Na aprecia
ção dos trabalhos, seno

consideradas tanto o valor
das contribuições pessoais
sub ronna de observações
experiências, sugestões e

conclusões, aplicáveis ao en

sino da respectiva matéria, _

como o conteúdo, a f0rpt1!,
<.I �}JIl;",enLll(,;aO didática )l a

adequação às condições cu

��\n:it
...

�;
escoill brasileira. Ê exigida 'b � �\...�.��\_.;
a curretu indícaçãc das fO',', im � m," .dt j _

te�. bl;����r�C;s �tlllZSa:�' � (Olll!fi:""'�'lll"'.·; �''7: 1,'_

concedidos, desde que se,9,
'.lO f .."..... '""",,, •

considerado de mérito Irní-
nimo ne 80 pontos em 10.1 ,

pela C.omissão JUll!fd0ra.
0$ seguintes prêmios;
aI _. ao autor do mel h "

trabalhe ern cada matér!s,
I' ,011'1,,1111011um prórnio de Cr$ ioa.oou.on

(cem mil cruzeiros);
b) - ao autor do traba

lho classificado em I" Iugnr
dentre todos os trabalhos

premiados:
uma �ls:1. no valor total
de 5.(01) rrancos novos para
um estágio nbrtaatõrío de

4 mêses, no mínimo, no

Certtro ruterr.cctonat de Es·

tudos Pedagógicos de Sê

vres (s�ndo :1.2UO rmnc 'IS

novos concedidos pela Etp·
balxHd�1 da Prança e :UOO
francos novos, --pela CA·

D�S) e viagem de ida e

vouu fi Paris (sendo a Ida

concedida pela CADES e a

volta pela Embaixnda da

França.
CI - ao autor do trate

lho etasstncudo em 2' lu

gar, 1e'ltre todos os apre-
<';f',...,tJl(i')'S. 11m prêmio de via-

gem e permanênclu de: lj
ütas em urna das oapítais
do Brasít, da escolha do

condídeto:
d) - no autor do traba

lho classificado em 3" lugar
dentre todos os apresenta-
dos, premias de viagem o

nf"'<n:1I1r-nr-ia de 10 dias em

uma das capitais do BrasiL,
da. escolha do candidato. r

s. PHBI,ICAÇAO - A Dr
RETORIA DO ENSINO SE,
CTJI\"nARIO. se iu1!tar co!'!

venlente, promovenL a �
bH('i.t�?O dos trabalhos pr�"'"
miado.;;. .independentewent e
de qualquer remuneraçllo,

10. Os casos, 0n;tiSSOS '.1(.•

rão resolvidos pelo Diretor

do So�����d!�OÃOO
Diretor do Ensino

Secundarj.o

I hMBRFTA 51 ITALIANA
V, nde'''-t> � visto ou porte financiado. PrêçG

C,S 220 000 DO,
'

Ver·ô rua. Censelheiro Mafra,. 21 - sobrado.

FIAMIlUS
Contf'cciona-s� CluolQuer Quantidade,

.

no melhm
;lIl1liri",-t" .. ""'enor �rp<o

f=rI 7"hin _
., ro ondor- ooto 701 Fone �"94

Curso· Preparatório Continpnfe
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SI'l EM UM ANO I

Dpl;.r;INASIAL ADMISSÃO DURANTE o ANO
DATILOGRNIA

- Bosead,J nos mais 'modern.os j:'roce9Sos pedo·
9Ó�PCOS.

- Dirigido pele.
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA •

-

.

Equipado com móquinas novos.
HORA'RIOS, DIURNOS, NOTURNOS
Faço sua 'ins(;rição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci

00 24 de Maio. 748 - 1. andar.
ÉSTRtlTO

GiNA'SIO EM UM ANO
Ágol'O com r"101r)res 'probabilidades' - Faço o

,;ua Inscriçõo. Ó Rua Dr. Fulvl(, AducCl 748 CURSO

COHTINEr<of\-�.

QUAlR'10
Com ou sem Pensão

��sleves Júnior 3-1

Dra. IARA ODILA HOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS'tA

Dr. SANiJRO
MASCARENHAS
ClRUROIAO DENTIST_'\
Ex-Estagiário do Hospr

tal Naval em Cirurgia e C:\·
mca de ooca. ModtTl].isslm\
consuuéno futura"'"
Cadeira curortca - Alta 1'0· ,

tacão.
nuc Brigadeiro Silva Paes,
n. lJ 'rererone: ::I;);;�
CHACARA nn E�P'lNII

,
,
,
•
•
,
,
•

�
_-,-- -, .

I)r. Alo;sio •
•
•

I ,lt ...uieuu, .ias are ecoes •
da ooca eUI "duILOS ,
�;;�, :1l�··�I:'��II.��c��le���\;�c�� . •
� proteses parclal� e to- ,
ta:�, ende ctt' 2s a' s- reuu ,
das 8 às 12 n-ms e das 15 •
as tu horas aos sábados ,
pei�:'�I:���ente com ho- ,
"'I marcada. •
.rcnsuuórtc: EdifícIo Ju·

•
•
•

CAHZI�IlU, NÀU' •
I C"- ·1"'01 •
, lo r.. ,

.___._ .

CH.�rCARA
com ótima casa resldenctnt.
Em nnrretros, estrada Ve

lha. n. 155. Ver e tratar na

"nti

�
g
J
�
,
•
,
,
•
,
,

MUSICALBÁR
},ARA Ul4 w:w PASSA...TBMPO OOM 8UA r.AM:ILIA R'U.{TOEB SOCTAlJi

DM;�i\NTE.� CUQUITEIS - }I�ESTAS DI!'"ANIVERS1.dlOS _ CRA
DANÇANTES - ETC.

",mAR n:aREO D? ROYAL BC?'J.'BL - ',['611. 2.0,11, j'po�)
'. '�����";��"�/�'�iil:;:�J�'k';,", :,,;�ff'�,' .. ,; '�"l(�"��Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Norair M, .sIS.�AKIAN

Sob O títuío � ti autor

acLl1il' O LI'�.HIO caneca

(l;c;nlingo-21-4-63, !lagin::;.
15) estampou rt:J.j,trtngel
sobre um catartnense, c.

meçand- nsstm:

-rvens Pabrlaaóva. ío
vem natura! de 3au1.' C!,
tar.na e �'le aqui chcecu
"h üJ59 c m vontade ven

t er lU :.:ll,re.l�l '." 1.;.);:1',01'.

a de spontur r-emo

!:,I',nde· revela
c- e'5 do mundo ronogran
·:�I. usando G nome artiaa
co de Mário rvens, Dor su
ge�tão ·{c Ismael ç::,lr!é�
d;l pt, .ps. acaba de gra
-n- seu sr-gundn "�Ij" <,'lJe
interpreta duas ,) l1'l�t,,·

melodias".

"De regresso da vltono
sa remucraua P�'I Sul uo

a.r-, Mário tvens já C0.'llF

çou a trabalhar entre rOI

Atualmente vem se :'9rb
sontand-. om graudu �uce�
soo no progr ama e,' Afrt.on

perllngeiro, na TV-Tupi,
vez por outra se apresen
ta na 'rv-connneovn, nurn
dos progrnmas �'b H:lrvJ10
E ras. com o conjunto r!e
João Roberto K�!�" "

"Márcio Ivens, sexta-rei
ra última gravou., uma

versão de Romeu Nunes
de uma melodia amenca

na que está nas paradas dos
Estados Unidos há várias
semanas. Alia;!. este vets�o
roi gravada em dupla om

Sônia netüno. O disco de
verá ser lançado dentro
de mais algulls dias".
O artigo. do qual trano;;

crevemos 'Os trechos acima,
está bastante truncado.
Ivens chegou à Guanabara,

Sônia

em janeiro de 1957 e Ju.t-u

atê março de 196-2, quando
conseguiu lançar o seu prr-,
melra. f o x amencanc

nv D-78-029. da Diacpbrús,
com duas bonitas melodias:

��
�iS

• HIDRÁULICAS
o móx,n'o d& &ficiine:;"

.. OANCORS,I.lndóstriaMeclnic.
C•.h... '50?0_I��'''''"1I.P''NCo•.• ro

m Burroullbs do Brasil S. A.

Concessionários
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

R. Trajano, 23 - FLORiANO'POUS

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - l-iorianóp\.)li�

VENDE"SE
Vários 'otes pdximOS ao Grupc. Irineu Bornhou

sen - Estreito. '

I _ lati! 28x22 - Jardim AtlântiCO - Bar_
reiros. '(Bem prt)ximc !:I E!otrada rederal).

I lote 12x30 ,'\0 zona balneór:o (lE Comburiú
pr6xirT'0 Ó So!de do· \ ..lte Clube. !I _ lote IOx30 no zona balneó ia óe Cambo
riu prÓXImo a sede marítima do lotc Clube.

I lote 15x30 nà Vila Pompêlo - Cu,rtit-u.
I lote com a A'reo de 700 mts2. junto ao HU:t

pltal Protestante em Blumen.au.
1 lote. 14x30 junto à Fundição Tupy, JornVlIllt.
� lote 22x31 em Pilorzinho, Cuntiba

COMPRA-SE

Uma casa próximo QO centro 'de FpoHs, até
2,500.000'00.

Uma caso até .Cr$ 1.000.000.00, próximo 00

centro de Fpolis.

Impôslo de Renda
AVISO

". V e dupla com
Delfino f1;�{Jr�i:g:����i

e '. s�g'mda, samba-cancâo .

Canção dos vemínnos e nacional.

Sônia Delfina tambem ó

csri.Ldc, quuo cpcru-,
. ('1/"(' Dl:9:!', ,.it(,hr, u-rb.ilh:u . <;;(.:r {uil.

Com :1 .1 udn LUC me dC1'.l1l1 i.i ,,(.'I 01.1, :ISSO�. "I" ,,'1 Ji_I.' e escrever. Mas .Iilllb

posso melhorar muito, eu' e milhares de outras criaIJ�_,: ... d",,!w("úGsas que queremos -ape
nas urna oportunidade de reabilitação. Colabore com a g::D.� �jude a nossa Ca�panha.

.. .

Campanha Pró-Criança Dcf.eiluosa
- Asso�iação=I

Dlreror-Esecutivo : , •.• :,., '.':" .Ja.ymc TOTl

..

-�'S

Jd Criança Defeituosa - A.B C.D. CDMlss.'O EXECtrrl\'A �AC10�'.\t. ����:�os':::::::: .'Âib�;;; i:�Zer��I;C:;:�I:��I;r��
;��:ij�:�:� �� �;���;�nha":: '.:::::::::: :�.����oA�����1 i" 1 �::����j�·��·nj:t·.�:'.'. ·.��J�;:�e:�:�l��S ��J;i�
CAMPJ\NHA PKO-CRIL\Mm�glFEITUD6J\

� �ellt�l �l! f'

Mãos Nervosas.
.

Rescindindo o seu cou

trato com e D!sc('b:ás, :::Aar

cio rvens gravou na p.:.cy
dór; que é uma cxterv.va
oa Ph 'UnS' e dirigida por
Ismael ócrrêe, em ja':'l\�l!'o

gl "JI..!'; C<1_ .az na Betacnp.
l:. com ua,a ouneca PUXH))
do c cordã-. Mareio jvens

cr.ntegu.rá melhor audtçéo
entre s,gUs·\ :;.Jlltric_os ·Je

Santa catar.na. temos cer-
deste ano, outras duas Im- teee.

Cartas da

Guanabara
Arnaldo S. Thiago

RESSACA E PLEBISCITO foram os dois
fat.ores por excelelêncía, na semana que passou,
Gol vida cumunuosa nesta grande metrópole, solicitai:
ao a atenção do carioca, sempre às voltas com rorms
oavers "novidades sociais", princil)almente as de fun(1�
e,sc;andalosó, contrastando-assim _ com o que se VI-)
rtncou na última semana.,

A ressaca foi realmente uma cousa estupenda.
Tuntu (lCOOU aos meus ouvidos o murmurar constante
do oceano de ncucies. que se formou em

. tôrno do
sucesso, que não pude deixar de ir ver também a res-
saca e as seus efeitos destruidores.

'

Acompanhado de filhos e netos, em carro pôsto à
nossa dísposfção por um dêles, saímos muito cedo de
casa fazendo primeiro uma belíssima excursão pela
floresta, ainda exprêssa, de Santa Tereza, para em se

guida percorrermos a avenida Atlântica, onde extensas
e compactas turmas de "garis" do serviço de limpeza
PUblidl" se achavam ocupadas na remoção da arem,
com que a rüne do mar cobriu eõce a arda asfaltada
do Leme e de Copacabana, estendendo.sa iguabnent.e,
às ruas transversais, até a Avenida Nossa Senhora de .4

d�:�,��b:;;::;.�,::�o °P::;;�;d::�O';'�'::':::ct:�: �:: ENVIE SUl. GnMTRIBUIÇAD PARA A GAMPANflA PRO·CRIANÇA DEFEITUOSA, A ENTIDADE fiLIADA DE SUA GIDAUE:
a rcceucace em que residem sena teatro de uma tre- AU<l:i,ç"n J� ,\-",,�n..,. j Cnança Defeuccsa _ .....A.C.D. -lIv Prof. AnociaçJo ,P�ambucana de. Assisten," .i Criança Defeituosa -

::=ca���âstrofe, produzida pelo ímpeto das ondas �:���,';;� �:�� �l� r.:;�:':,�:e_T;�:d�����: ���ldina, 9 .Sanlo5. �::OC�:�P��:::io7�fa:iIR�; Verde-Av.Jandira, l002-$io PAulo
.

Não tomou,. felizmente, o horrendo aspecto de A-'. '.I�Ç'll "10.<0 SC.'Qh"... de: Lourdes, .oen � $ta. us. de Miscr;, �!=j���l�:.nu CaI2McadeReabiliução- Rua Gal. Bittencourt, 102-

catástrofe; mas que atemorizou, atemorizou. Defronte <'(>r.".l ,\v. UáuJi" Ruis GoSfO, 50 - Santos.
lmriturc aailflO de Fisioterap' .. c Rcum.uo.logl' _ Av. Gwlfio "ug.!,

��laC'!:��t���: !���I:V��.��tro�;���:Sesd�����:�: �:,,:.' �'''�;�� �i"J.:'I� ����.��li[açàO - A.M.R. -- A"cnida AlaMO

�i�,!:J�:;inelrõldeRu�penç��daCrianç.pmlíli,a.-RuaL�lj[.na"
, "1 ror'n".-�l�<I�II�al;oiljnç'õo--r\.P,R -R, 19,,.�u,all-C,,rüjb� '369 - Campmas.

.

areia. com que procuraram' protegê-los. A praia cio
_

;���:�::,�.;::�i�;;:'��::: f:i,:�:�:·o 'I:::' �P,:%�
R·ura �I·Ismo M."ne I·roRecordei-me então, de um soneto que fiz há muitos

.

anos, ao. defrontar-me com os grandes' vagalhões que I

'".i;;:;:��;;�:;;���;,�::�re;�,.idO�· res de I/Reforma
A quanto tempo, ó mar! assim eu não '�,
sObre a alvura da praia, em contorsões roianda! I

que,s ta-o deEu vim para te ver, e o seio teu buscando:
volvi o meu olhar em tõrno à penedia

��: �ed::��r���:r:o:� :s=tem:�:o" o. Presidente da '}fA-f;EM ment9 o preclaro co·autor priedade privada. Atencio-
- FWCraçao das AlJSocla- de "Reforma Agrária .- sas saudações.

Nossa imensa amplidão em que � oprime a terra, �1:S��'U��;ato��:tec�� :��tã�e::�s ����;iê:9��;
:�:l:�:r ::;!�:udem��:��;;ao:::;u;:�a�ncerra o apoi�',oi.8.S!rtf'�ural mt- vados com que pleitearal!l'

�::�� ��;.f[li.f��:�&re� �� il��!��:;�t��esp:e�i�:���
rroem;1I ,siguad, Arcebispo da Republica, a intanglbill·
dê lJiarnalll.lna D. Antomo dade dos dispositivos con.. -

ae Cd.stro Mayer, Bispo de titucionais que consagram
Campos, PUma Corrêa de o principio cristão da pro-

apoia auto-
- .g-

Agrárial/ -
"A •

conSClenCla
Josaphat l\-lacedo

Presidente da F;AREM"

Eu vim para te ver: na triste e amargurada
saudade que me punge, eu vim. meu grande amigo,
para gemer também, para chorar contigo!

EDITAL·
Transp�'rles Aéreos (alarinenses S A

Assembléia �ral.Ordinária.
F'�)o pres�nte SÓiQ co�vidados os Senhores Aci

onistas da TAC _ TRANSPORTES AÉREOS CATA
RI NENSE SIA. a COmparecerem à Assembléia Ge

ral Ordinário, a' realizar-se no dia 20 de maio de 63,
às 14'00 horas na sede SocIal, à Praça 15 de No
vemb;o Edifício do: Banco de Desenvolvimf.!nto d:l

Estado de Santa Ca'.lJrina 4° andor, o fim de delibe

rarem sôbre o seguinte ordem do dia:

l0) _ Exame, discurssão e delibi�ração sôbl'e
o relatório da DiretorIa parecer do Conselho Fiscal.
Balanço e Contas, referentes a<.r exercício findo em

31 c',� dezembro de 1962-
.

20) _ Outros assuntos de interêsse da SaCie·
dad,. _

' 111
Florianópolis 29 d� abril de 1963.

Dr. João David 'Ferreira Uma

DIretor' - Presidente
8/5/63

Ê realmente, um dos mais soberbos espetáculos o

impelo de tais ondas, alteando·se a muitos metros de.

altura, para depois arrojar·se sôbre a brancura da
praia, a que SObrepõem a alvinitente brancura das suas

espumas, rugindo, rugindo, como se fôsse leões brR
vios, sucessivamente lançados sôbre criaturas huml:i-

Oliveira e Luiz Mendonç"
de FreItas ao Presidente
João· Uoulart. No referido

telegrama, largamente di·

!unCildo pela imprensa dtá
ria do Pais, os autores de
"iteforma "graria - Ques
tao de Consciência apela
vam ao Presidente da Re

publie;a no sentido de que
nao pedJsse ao Congresso
Nacionai a modificação dos

dispositivos constitucionais'

que impõem ao Govêrno a

obrig:lção de pagar, ii. vista
e em dmheiro, o justo valor
dos bens desapropriados d",

particuiare::; ..AHrmando que
"II. nenhum poder humano é
llcito revogar" os "prim'i
pios oásicos da doutrina e

da civilização cristã coI?-'
tidos naqueles incisos COSo

tituclonais, expressavam a

apreensão causada ii. classe
rural pelas noticias que ciro
culavam ti respeito. É o se

guinte o texto do telegr;1-
ma com o qual o Presidente
di\ FAREM SI:! dirigiu a ca

da um dos autorcs de'��

A sonegação é
crime fiscal,
Evite·a!.

Seja úm bom
brasileiro sendo
um bom.
conlribuinle

CINEMftS • Ca rtals do Di a
-BAIBIOS-

CiDe GLORIA

Depois fomos levados a outros pontos eminentes
da vasta "urbs" para melhor ver o aSPecto�enfurecido
do oceano. Do principal dêles - o belvedere da Mana
-, recentemente construido pelo govêmo da Guana,
bara, o panorama integral da cidade do R�o de Janei

.

ro nos é proporcionado com tal part.icularidade, q'le
realmente digno é de admiração o gênio criador do
homem, quando pOsto ao serviço da estética ornamen.
tal das paisagens naturais! Ê a maior atração do tu,
rismo da Sebastianópolis, pelas elevadas molduras
florestais da qual, continuámos, durante quatro hor'.l.S
e meià de !-Im dia bellssimo de abril, uma sui generis
excursão que nos fez contornar tôda a teua dos ta
móios volantes, que foi por longos anos a corte e a
enorme capital republlcana do nosso caro Brasil,

Saciados de beleza e de fausto natural; com os

pulmões tonificados pelo oxigênio das florestas, pelo
iodo que hos vinha com a pulverização das águas so,.
lôbas do oceano, regressamos ao apartamento da &ntl.
ga rua da Universidade, para meditar nos tremendos
contrastes da vida de uma grande cidade tentacular,
a oferecer-nos o paraíso, dandQ>nos o purgatório de
tais' edificações, totalmente contrárias às exig�nclas d,}
sentimento da nossa brasilidade que é ávida de espaço,
de luz e de beleza natural. .. Em nome do Brasil, pro.
testo contra· estes processos aiienígenas que nos de
formam, trazidos pelo estrangeiro ávido de lucros e

deixo nesta minha carta da Guanabara, afim de que
se guardem os desterrenses de tal arquitetura de ar.

ribação, o meu ardente voto de coiúiança nos arquit�.
tos de Florianópolis.

Em oontraposlção a tant.o ruido e a tant.o protesto,
. correu o plebiscit.o de 21 do corrente, num "mar de
rosas". Com que simplicidade se vota hoje na GuaM
bara! Saí de casa às 8 e meia; \firei apenas a esquina
da rua UniverSidade com Barão de Mesquita e ali, a

dois passos de casa, imediatamente depositei o meu

voto negativo con'fra a divisão do Estado em Munh::í. ,1---.....----.,
pios, ficando--me. ain.da a satisfação de poder visitar os

,

,amplos páteos e as amplas salas de aula do Colêgio
São José�, excelente estabelecimento de ensino, que
demora aos fundos do meu apartamento, dando-me
ensejo IÍfl ouvir boa musica e alguns sermões de come

dida eloq�lência. ,:

�iDe SAil JUSF.

ás3e8hs. 8 horas,

Curt Jurgens
DoroThy D::;ndridge

TAMANGO
. CinemoScope

Cen$urg: - até 18 anos.

lloria Occhini
Guv Williams e Don Burnptt pm

Os Valentes DAMOt're PITIAS
EastmanColol'

Censura: o'..é 5 anosforma Agrária '_ Questão
de Consciência":
"Interpretando o pensa

mento da clasSl.' n1ral mi·

neira, felicitamos Clllorosa-

CIIl< &1"1"
ós 5 e 8 hs-. ás 8 hs.

ROCk Hud�on

Aloin Del(1n Marie Lafcret em
O SOL POR TESTEMUNHA

EastmanCol.or
Censura: até 18 anos

Sandra Dee
- em -

QUANDO SETEMBRO \'IEllt
- PanaV1sion _.:_ Teonil.:o,,,r _

Chie �ilXY
ás 8 horas.

Censura: - até 5 anos

ONE RAJI,
ás 8 hs.

r"y�idal
Françoise Arnou! em

PAIXÃO DE A:;SASSINü.
- 'até 14 an:)S

li+

St�ve Reeves
J udi Meredith em _

•

O MATADOR DE GIGANTES
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PROL D� SANTA CATÃRINA NO

'SETOR DOS ESPORTES

.. Apenas deis dias »ara descanso, foi o que

M"
-

I da direeão do, "oito" martinelino permitiu aos
/ J" >

eomponentes da o:;u'''l'ni��o que, para justo
i Un :;J'a e

orgulho dos C";' r'n-nses, deu ao Brasil o '

::�:d�:g:�Ü���V�;:r:3 Panamerieanos, Guanab "3 ra
o "oito" rubrcnegro, que retornou da

Pauhcêia no cl:;� "G. r�:n�chndo os prepara
tivos no di? 3. "'in vis'as à disputa da Se
gunda Regata 1"'.":100'0,,,1 de Santa Cata
rina. marcada --n o último domingo do
mês em curso, "1Ufes. norém, irá a Pôrto A�

legre tomar lJc·'e na clássica prova de 7.730 O INiBtNAC�O�I\L ESTARÁ HOJE EM
me'rosoue a "'cder-cão Acuàtlca Rio Gran- h'''''ARAO nA1l1I 11iii"";""ilIlRden-e r;ogr"'''1''''' -':-;:1 o dia 17 do corrente, IUU r I\A nM�U�I\.A

no famoso Rio d"o;;m e quo em muito' se REFLEiOk.ES
assemelha � fam�C'� regata Que todos os ,'- A proporção que o te.nuo Anibal Costa.

nos diséut-m, '10 m«9�sa. as guarniçôes de �:::;omd�s PÚ�I���e d� �:��- H�r��l��á �u:�pr:���!�i=� ��
oito das Univ-r-ir'wlcs de Cambridze e Ox- de de Tubarão pela visita quadro colorado' dos pam-
ford· O nres'dente do C_ N. Francisco Mar- que deverá fazer a equipe pus, num match tntorestc-

tp.<3H. � n�7'l ��lD('"� oe jm�rensR Lauto ���c�:asi�� d:��::����:� �ual dOSes:a�a��:;;ss���:
Sonclni; que nos deu a informação, adian- dos refletores do estãdm .

teu-nos (W.� � g-H<;>l"n.�ão rum-irá. via-r'érea,
npr� .... r.., ...... ;�:.,l """,'I-:-"hQ no ..li::!. 15 � retor
nando no dia seguinte à disputa, podendo,
8�C""!"'" "",,"J;� "1" .<"f"t>'1><>n+e um ligeiro treÍno�
dia 16, para reconhecimento do pel'cur'ift
qllP P Nn<:- r.. '.>jC. 1(,11<"10S_ J1pcessitando muito
fôlew"' .:J, ...., .. ,.fp ..l '';_ "''''m="rlrorf>q.

N�, C�pitftl fm1h,a. �ea-lrnrl(l rm.';cif)!" r·· ....

"""nns chl'!'Y:!'l"m.·é P'l'QnfJp- n pn"lsiá"'m'" '1,,1::
pre�enea da. gU::Jrn�"';;:l1 l��erl'lrJ.Il l1�r r1'"�"""'("
Silveira que, na �pinião do' "coae11" 1,",
H

..... ! • .:.," ,._ .... .c:..JI_ ....� ......... 110 "1'''''1'''''"1' � ""'l'ovq, rloço;
IV Jogos Sulamericanos. é a mel,",or 9'"'�Rnim
nj,.�o .,ln Jl1l1�";"'" .J",,,,,,,; ......�'" gmlrn�ções da A ..

lemanha e do Cana�á!

Fu'ev,"'";'" {r��:�� (5lf�r[l!e,1Se,
RESOLUÇÚES _ T�m::-,�

d,ls em :euÍl. ao real.zaJa
no dia 30·4·(]3 com a

sença d"J$ seguintes
t,..res: Ody Varella'_ � 'c

sidente _ João Nunes __

Xice-Preslt:ente _ Zt'��'1
Saibro _ 20' secretári:;, __

Nazareno de J�sus L1Sh(;,l
_ l° tesoureiro _ Cal.:!s
A. Brogn:"li"":' MEME"R')
DO CONSELHO TECNlvO
DE BASQUETEboL _ J.y
m,..ry Lnus e An[ôn'o Alvc'!::I
- MEMBROS D0. CONSE>
LHO TECNICO

.

DE VO.
LEIBOL - Zanábar .We.
nande� - ME'wBRO J.)(!
CON,s-=:::iO TEC�HCO lJ::"
TENIS DE MESA
EXPZDIENTES - FJt. 1

recebidos Os t:3'<:U ntes f"

ped:entes:

Ofíc:o :;9-62 'sa S S G r;·
.J. - Oficio· Ci: {T'a;- r (�.
B. B. _ Olicio &!.�_:'
24/4/63 d't FA.J:G. _ ( '_

. ��l:;ot�O :'4/U'" (ia

CB'1 .. N. O. 'f2 d: ;::::. �,
·B . .lo C.RD. A".,.�·' 71,1
•3,

ATOS DA D":l."t:nJ::UA:
E:eger as Sr '

. .'1G2;,�\)R :9.
JUNI(�"l • ;_�lL�,. '1 u2 l;.·.R
VALHO MEIRA, p.'."1. meDO
brcs do COX3Ei.HO 'l'f'�
NICO DE TENIS DE r..m
SA,

Crr\':C9." .1. :'.r )"I

d- Lira nn�:; Clube p.ll;].
uma pal'ti�_h. !n:1;stsoa "c'n

a seleçõ,o J .;-:-; r era (,nl

treinamelL:J, -1'. P tle
muio, as !D,;'w lt :;.

2/ A· .... �,'JJ�· D. ,?-;a ntt!
1'""'r

Dia 1'2/5 -- SF.leçâo Ju-

venil x C:'.I1)i! roze

Dia 19/.5 _. 'Sf'Jeçâo .Juve
nil x Lira r�.nis Club:

Dia 215/5 .- Clube D�,,�e

x Lira'renis (":IDe

CONS�T.U:) TECNI\..<O
DE VQLEWOL: 1) AOl'{,

vaI' o.� JOITOS realizados nó)

dia 27/4/63, pelo CaIn?<1"-
.

nato Reg'elllal Juvenil. ell

tre as seguintes .equ·J'(!:;;
Clube Doze 2 x Sete de

Setcl:nbro 1

C:ube Univer, 1 x C!I1�)r

do� Nove 2 ,

2) AprbY<1l' os jogos rC1-

liza 'cs n- dia 27/1/63, p2!0
C'.'mpeonato Regional ce

'TiJ:u:ares. entre as eqUl"'C>�'
C'ube das }'J81'e 1 }' ii- .!'

c." 3eternbro 3

C'ube Unh·pI. 3 x Cl':t:p.

-o ,:e a

3) Enca:-::l!nhar a sumu-

fl".bmul ii ';uS�!ça
leallzarl] ,no, (lia
('nt.e as equ'pes

L E. Se:e S.c�erabro) e

:
C', ':re ,TO., Novp· cnde foi
n� ta o � atléta OJI}"rt·)
Ge."lach.

4) i'rJ.�sferil' a.� roda,i�.�
d<> sâbad1 d:a � 'dos çan:

p�.:;natos Ree;iJl1.his Juv,,
nis E: Titulares. para o (lia
11, recuando, toda. a tabp,
Ia,

F i: n(,�o:ls'
'111 e ,963

Z::J.�")1\ SA:::ERO, '}/' ._

'u:.elário
ODY VARELLA - Pre

sident�.

RIO. 7 (Oe ,G. Nahas �

COrtesia. da Cruzeiro do

Sul) - É grande o mceí

menta. dos desportistas u

gados ao- basquete mundial.

l�asquete-9rande
realizado o sorteio das cha-
ves e dos locais das com- De 'Cada .Chave sairão

petições. dois finalistas para os ju·
Assim sendo ficaram cüs-

, gos finais no maracanazt,

tribuidos na chave A: nho enquanto os perdedo-
Uruguai � União acvte- res jogarão o torneio de -------

ti�h�ec:'�. ;,:,::;"auni. P'��:d::';;\�':'�:,,�i��,. t:ctiúrio Esrorlivo de Ib�rt\mf.l
c10s � Italia - ArJentina' e ewne serã desenvolvido nos Ibirama, 7 (De Abe�.jr podem-a dizer que possu.,
�éldco Eo:t.�.ri.,s e no dia 16 será do SOUZ3, para c "O �S·· bons valares, se entendiam
Chave C - Porto RÍl.'O iniciado o turno fin<ll. reu- TADQ'·).....;. Mais uma o.e- 1'E'guI8rment-e, pnrém �,�

Iugoslavia - Peru e Japãn nindo os 6 classificados e la \"".ória ínterrnurncfual tinham meio:k C;l"mp,)
O Grupo "A" jqgará em mais o Brasil. colheu o futebol de Ibirn- Portamo nada podonmu

Belo Horizonte, o Grupo Prevêm os entendidos ma. Dnmingo »ntencr f.,i almejar. Enquanto isso
"B" em Niteroi e o Grupo o União frente a uma e- Atlético �êz gato e saps.to

quípe de Blumenau. Dia do time u.ceano e só 11:;'1

28 foi,:: Clube Auéüco H-:" ampliou mats o plac.urt
mann Aichinger' em rvu oevtcto ,.) rrecass- dos .!'-

gramado, quando eten-o- anteíros r-ue se nrtapa�h.l-
teu com categor-Ia a equh e varri dentre da área e pas

profissional do crueetro savam cem defeito. PD,·
F. C. da cidade de La��::;. tanto. u.ru ,,:t·Ória d8S

pelo escorre de 2 tento:;:l mais justas elo clube !o"�1

zero. Diga-se que foi .1'1"\11 que. mesmo jogando S0111

vitória tranquila do cl '';'' mu.to empenho. Oêde v�n-
local que em momento :t'� cer por 2>:0. outros ·js'.·-

gum foi ameaçado ele 11"""" lhes. Quadr"s: ATL<:TICO'
der a partida. Do Aüettoo com Mancto; Ancio. tteu.:

tod�s jogaram dentro '�e Ivo e AyreS;, H"itrr e �)s
suas possibilidades. A '�0- ny: Dtgule. Actmar. M'l.L'l'"
rese esteve bem �ejhr',' e Egon. depois M::'ol'io. O

)Jue O ataque. O goh':n time l:lgrnno .,'")1)1 \\"1'("'-

Manolo esteve bem. O z. mar; Lauri. Zé L Zell ,:;

gu�iro central esteve nu _ Braulino; Arno e Pedri-
,ma tarde de gala. Deo,:-;s nho; Déca, Dicla, Ney,; '\1,,1
destacaram-se Heitol: 2 san. Jogar:-:m ainda P.1Y-
Ivo. Na linha de fl'e�.l�e c.� mund�. Juba e Loja. O

melhores foram Osny e E- juiz foi o sr. Gel'd Duwe.
gon. O ataque, C8mo d:/;!'IÔ' com ,egu1"r de�fmpenh0 c-

antes. não esteve bel11. a renda foi de CrS .

II [i>:;sum,u lsoladamcate I) Meio de c"mpo sim, e"Xce., 22.000.00. Goals de A•.• ,,�_

pôsla de artilheiro· do tente. Do .t!me Derde�kt' mar e Heitor.
campe:>nato, agora tota11- li--�=""'="""==='" "'==="""======m:i:::&:';':;;;o;..,.;;.;;;,,..;,;.;;,;;;,===
zando �eis gols.

e que atualmente já estão

chegando à Guanabe.ra para

ultimar os preparatívcs 9:1-

ra o Campeonçto Mun1ial

Na notte do dia 26 foi

O campeonato de profis·
siona.s da cidade terá 'segui-
menta neste fom de sem2.

na com a trletuar,..-ão de dois

jogos. Abrindo a nona ro

dada 'do turno, teremus na

sabatina o encontro que
reunirá os elencos dó At;�·

UC8 e do Postal TelegráF.i-
co, oportunidade em que o

clube atleticano defend�rá
a 'vice Uderança.

x X x

Na tarde de domingo a

nona rodada serâ .ençerrada
com o encont,o .que efetua-
.... '\... as representações do

São Paulo e do Guara!1y.
Prélio. de responsabilidade
para os sampaulinos que

ocupam o quarto ponto t�m

companhia. do 'Postal Tele

gráfico a um ponto apelll\.S
do terceiro colocado que é
o Figueirense F. C .. Enquan
to isso, o Guarany vai ten

tar nova proeza após der

rotar o Paula Ramos, na

,e:r,,"<te surnrêsa do C!lm·

peonato, por 1 :ri: O.

x X x

''f'lII
Quebrou o. Avaí a invencI·

bilidade do Figtieirense na'

tarde de domingo, cateprh
de juvenis, 'pela contagem
d<! 1 x O. Com esta derrota

o Figueirense perdnl a in

vencibUidade e a lideranca

do campeonato Que oc'ma

va 1'.0 lajo do Postal re;."�-
gráfico que por sua

isolou-se na liderança.

x X ,

30 ue

Dez jogadores atê o mo·

ment'l_ íâ fUI':t,m expulsos do
","<ornado, A lista foi comple
tada c'lm este número na

tarde de domingo, qua.nJo
por ocasião do match Fi

gueirense e Avai, no !':r(\'�'�e
clássico da cidade. Rogério
e J\1irulho, do Avaí e Ronal·

rl" e JleUnho, do Figueiren-
1'1" foram os novos expul
sos, !

• X x

..."

. O meia médio CleusoQ
ex-integrante da seleção ca-

tatinense e que se encontra
va radicado no futebol ita.

ja;enl'!8 atúando "Oelo M'l.::'

nnlo J)f.,q f ...t (1"'ntmt.. 1.o

pel') América F. C. de Joln

'�==_;;::o.,,,,,,,=!!!:';)�lle.-

"1'..
<

·1
Assinalando mais' d�is

ti:ntos na tarde de dOlningo,
contra o Figueh�ge F'ftte.
boI Ciube, o ata::::mte MoreI.

x X x

I. A arrecadação d6 match
Marcílio Dias €f Mutropnl
foi -a mais alta da !"oda::i.l.
do campeonato estad lál, t"J

talizando Cr$ 34M70.00, sur·
gindo em . seguida H apt .....

sentada no match Caxias ('!

Hercílio Luz, com um mon

tante de Cr$ 104.660,00.

x X x

A arrecadação 'do clássico
ilhéu entre Figueirense p

Avaí quebrou o reeo:rd do
atual certame (Jue estava
em poder do pt'élio Avaí e

Postal Telegráfico, pela ter
ceira rodada do tumo, com

um m9ntante de CrS
3�.450,OO. Rendeu o match
l\vaí' x FigueJren!'c Cr$ .

110.400,00,
x X x

A diretoria do Avai Futp

boi Cluhe logo' após o jôg('
fêz a eat:'e>7B a'OS sp"" .io�é<·
doref> ..�o "bicho" vit.,.
ril'" CrS 1.500,00 cada

atle�a .

x X x

v",z p'''
....... :

O Tamandaré c"ntinu"

"C" em Curitiba.

BRASIL X INGLATERRA, HOJE, EM
WEMBiEY

Para Wembley estão vol

tadas as atenções do mundo

do esportivo. t: que, hoje,
no maior estádio da Ingja
terra, estarão frente a fren

te os selecionados do Bra

sil e do' grande país euro-

peu, sendo, pelos ingleses,
cogno:ninado o "Jogo .;10

Século", tsto dada à condi

cão. dos brasileiros que pe
la segunda. vez, conquista
ram a 'reca"Jules Rimet.

PE:JRO PAULO�CI;jAl)O

cumprindo seu� roro")romi"
.sos nelO, n',rhl11f'1 <"("n m ... ••

car 11"1') ij"j·''1· t"�",, q�";I'
do atim;mflS f', !lU, ,:t. r .... ·

dada. Na ta .. t;.!e rte sfo.ba<l.)
o Daré Vl"'lt"'1 � ...� .. de", ... ·

tado, ...goro Jlel.... P'l .. tnl T'�.
f"'>;"áfi"''' .. � .. 1 1{ fl Tam
bém nenhuma vitilria. 011

1·'"'1.pnl.<� 'conquisiou até o

T"''''llel1to o onze vermelhi.
nho.

Sdda 2 • / '}!c
,ria 1

Em coteja intern.... cionaJ,
jog:aram na tarde de d(}o
min"'o flS se1e".õP-'> "lI�i",.,"''>
dI', Sur· ...ia f'! d<l P .\0""""\.

em.l'"'atf'h t.Mvadl) er li]".'_:
calmo MiUil1a da Suécia

po!' 2 y. 1.

CAMPEÃO DA !TAUA: iHlERNAlIO·
NALE CAMPEAO DE PORTUGAL:

BENFICA
Mesmo perdendo por 3xO. portU!Dlês. O Benijca ao do

brar o .Burreirense por 8x1.
chegou ao tity.lo com tôd'ls
8S honras. iate que foi co-

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGEõ • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORÁDORES
- RUI LOBO _ MILTON F, A'VILA -

ORILDO LISBOA _ MARIO INAGIO
COELHO _ MANGONA

MACHAD.J -

o AvaÍ esteve com- tudol na tarde de ;rans:n!kon.
tem, com os dois resultados obtidos frente ao Fig'U(�;
rense "C:om�ou impo�do a classe de seus juvenis que
assinalaram 1 x 0, beneficiando aQ Postal que. fico'l
isolado na p(tnta. Depo�, foi o que se viu: goleada rie
4x.1 n08 titulares, com a qual se conservou como· líl1pr
invicto e com grandes POslfibilidades de vir a encerrar

o turno sem o amargor de uma delTota, porquanto
seus restantes compromissos nesta primeira etapa dn
certame éerão contra Tamandar-!, Guarani e São Pi1u·

lo, pela ordem.

--000--

Foi um triunfo maiúsco dç clube presidido por
Nicolino Tancredo e dirigido Mcnicamente por Jose
Amorim que acha que o conjunto poderá render mui·

to mais, já que o indispensável possue: categoria l'

"garra". QUli�tO ao Figueirense, com todos os seus va

lores de primeira linha, comprovou mais uma vez que
o que lhe falta é harmonia conjuntiva. Domingo fra_'
cassou redondamente, merec0ndo perder como perdeu
pelo escore de quatro tentos a um.

-'--aDo--

Na sabatina, Pnstal !J'elegl'áfieo e TamUlldaré (1.'.
r-dm início à rodada, tendo os rapazes dos C�lrr(>j�,$õ

suplantado os ahirubros do Estrf'ito por 1 x· O, g<JI
de penalty. Vai de mal a pior" 'l'ulllandaré que, 11 1:>

OU'l,tro (""'(mtros qt3e disputou, ainda não
um golzinho •

C\)llsi�'r::>,1

movimento na
grandeS" arrecadações. neiro, enviando dotalhe

A reportagem de "O Es- sobre os mesmos, numa

tado" estará presente aos co-testa da Cruzeiro d.,

jogos ítnats no Rio de J::;- Sul.

. ..._�--

o l\Iartinelli resolveu não dormir sôbre o suces<;o

alcançado em São Paulo, quando brilhantemente se

houve nos IX" Jogos Panamericanos, conquistando para
o Brasil o título de vice-campel<l das três Amérj(:J;<':
Dois dias após a sua chegada da Paulicéill já a J.:"uami
ção, que, no dizer do técnico canadense, t! a terceir:>
potência mundial, reiniciava os tr('inos com vista .à fI
Regata InternacionaJ de Santa. Caiarina, que o CIUllt'
de Regatas Aldo Luz levarâ a efeito no próximo dia 2H
na baia sul. A guarnição campeã do Brasil, segund""
nos revelou o presidente do clubf' rubro, jornalisi�
[,auro Soncini. foi convidada para se fazer presente r

prova dos 7.700 metros do Rio Gl,miba, em Porto Alegt'('
marcada para o dia 17. convite que foi aceito de ve

que partiu da Federação Aqujtica Rio Grandense, da
Qual é presidente o confrade Túlio de Rose.

----000--

Os deploráveis acontecimentos de Itajai, 'quand
Marcmo Dias e Carlos Renaux foram protagonistas dr

prélio mms acidentado do Campeonato Estadual d'
Futebol de 1962, tiveram o seu jUlgamento pelo T.J.D
na ultima semana. Decidiu o colendo, à falta de ur

relato minucioso dos acontecimentos por parte (l
autoridade designada para o contl'ôle da pugna. assi�
como de melhores esclarecimentos na súmula do árr

t.ro, que apenas $ombra e'o citado árbitro são culo'
dos, porêm em gráu muito pOUC8 elevado, tanto ql'
Ih'.'! aplicou umas mui tinhas. tipo espoleta. O ál'bit ...

rrfio teve ombridade para. relutar com fidelidftde o q'
."e pnsson na cancJ,a. temeras:). q"em sabe, de reure�

lias por' parte de al�ns fanático,; do futebol Ha.iniens'
Pobre futebol catarinense!

-...,--000-
(

,

!\. !';('!enüo b""si.!eira. dizem O"i illfor·n,·o; che"W<ld"
fI" H"'"llhu .. ..,.n, nii.o rent1e'l. C0nir'1 no: 111('"1:;\'" ncidf"

b>io:, 'l'l "rflio le\'rl.do a efeito dnmin!'"�l. ll"tU ãn:" . d

fllH' TI",r!e. M�s, mesmo assim. h�\'" "gal'ta" Jlllra )JaSS:l
ele "encida para venceJlora. )1810 cscore dc 2 lo: L eu""

j:md� uma r:erta satv.façâo à tor( ida dos hicamneik
oue 11..,ie, nfl Estádio d" W('nbley, enfrentarã� (

"en'�H<:l;t tf'>lm", nl) choque que os (>sportistas da. terrl'
de John Rull interpretam como (> maior do século_

--000--

Ganhando do Marcílio Dilis. no reduto do cluh
cobrado de Itaiaí, o Metropol já. é. considerado virtul'
tricamneão catarinense, de vez qJ.� está cinco pontos r
frente do vice líder faltando apenas três rodadas. na�

quais o Quadro criciumense duas vezes estará atuandr>
em seus domínios, inclusive contl'3 o Barroso, vice·líder

�mll!t�:�� ���:ci:��e:�:�n��Ó�i%�i��min:�b;e n� ci��

x X x

---000--

Sobre a arbitragem do clássico da rivalidade. po
demos dizer que não convenceu a ninguém. O nova: o

José Carlos Bezerra cometeu erros grandes .e pequenos,
na maioria prejudiciais ao AvaL E logo nwn cote.io
fácil de sel" referido. Deu v6z de saída da. cancha para
quatro elementos, quam;lo apenas H�llnho era indes�

jável para coptinuar na cancha, de vez que. derruba'").·

do deslealmente Rogério, ainda por cima arremessou

com as mãos a bola no rosto do player avaiano que.
ao se levantar, foi surpreendido pela. decisão. do árbi·

tro êie que não poderia, juntamente com Helinho,' co'").·
tinuar na cancha. Nas expulsões de Mirinlio e Ronald.)
ocorreu outro absurdo do apitador,. de vp.z que os dois'

players não chegaram a atracar·se em luta \ corporal.
No caso. o árbitro deveria apenas advertir 'l;:?:onaldQ
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.
o =rn-cmcr'' �:a u.u ,,)')-

::����c_t��c.��;·��Ii,e 1.,1,,:'
E;,ü, e ld"lÀ (l,\S úfu !1,1�

a..;-àc submrv.u i

n -rtv-nmert- ,n)

"rnreaner". «esena er d)

o') cãa 10 de ;.l'J!il quando
l"�!l]i�, '::1 cxpru _nc a ,

t: �!-, �
-

de Lt'

grandes prcrund d.r-trs I�C ia f

AtEn .. .:.. � I

32:' Q_L._'; __ :�" � 2 J

T lias 0-; ise ,")IIi' '-

0., os.ci • .1"e "da.,_:r.;l:·"
...... 1 n ,

t a tco ac.osut-,

R:':" _ O prestden'e
Jcão ooutan de&e:m�nou

lllEdldas urgentes para a

'. s:::iucão do. pr blema ec

acucar em ,Uversos esta

d�s ca união, ,princip�j
mente na Guanabara. S0-

gnndo o ores dente. as fi

las dsv 1;0 te:'minar den

tro de +[J »o-c.s

Um bóio de frutos sêcos é uma delícia! Neste

reY� .
� ... , .... ,,01.1 ",111' Cl..m ... � ... l).'S ou tiqc s

usando.c mesma massa bósíce!

[
L

E:j.:;:'.l 2 'e sru C,")

.• ;S
'

....;)L\'1\S'
_

.-,..-' ... � -',' ?,p over 1-

11''1 dali Lonas.

_ • ":1" .'.j.'nua
_ EG'!'n�!'ro

RIO _ 1<'-1 inic�ad:l 11 in

ter- encào no mercado do

leite na Guam,bara pela
Cc.rAP. Tomou posse on

[€ .. 1 c .nserventor "yr.')
o.actcso D uraIo.q ue lu

ter-i:á- 10$ estado" do Rio

830 :?J.u.J, spiri:"l santo e

lI'!_ms.

f--;dlj' _ .1 J
.

-� q) n�!()�f)I' :JllS nv" ,t l'OI"ta j 'lln IR.� ��!
II tiÜ ;j tl, JI � �j ,

â � l) J ,) j P JÔ ti j j U í ! lt .liJ �
�
J i:J L � itÔ J

IR".SC r rnsttu; de n Cat3.l':nl\ erenva dereaa. m'dade re quaisquer 1Jr '- d-z nove famílias rer-nn-

fr-rma -\:-�';"rj:( de ,�::\'�:,l 1':0 lnlc'ar suas at'vroe-tes, ten-tes, p-l":'entura mt.v- quístaram sua trancutuea-

nesta rase a que o G�\'("'- �o;:!!as contra os modedos de co:n a p-ese legal ,I.�"

nadar GELo Ramos mtp l- avradcres e colonos que te,ras em que üxsr'nm

rue à-ueiu órgao um s�:.· pie teavam a consolld:,:;,.� sua ex.stêncta, no ivlU!1i- RIO - Os mtn'str-a ,'a

tido humano 'e soctet -iu« ju-ídíca rta posse do "12..' elpío de rte.õpous, uma 11- fazenda e indústria e ":0-

em que SI'! haviam flx:Jd� e rea de 5CO.000 metros r:U9 mé-cto se reuniram com o:

a :mtlg:l D'ret-rta de Tu que Iabor.osamente cut.t- oracos foi restitui da <l ci:' ;:-entes cas umpresn s

duas ramtue- que '1<'V:.,::l sícerursrces elo pais. p::\)'s

sor qído ciE'�l
-

P ,1' tU! ç I comunica! qua u governo

de sentença íu .íctal ; cone-r '. \I com o reaíust-i
camp-s Verdes. no Ml\l"" menta fc, r-reco= da ('''11\\-

cip.u d-r t.vrunu o IR";'G panhia 8V(:rur�:ca nuuio-

foi ao (encontr" de cê,'cit na!.
de trezf'n:,,� famílias .1(' �
agrfcv1t( l'r.� que· eü:l"an'

Im:lndCl c!l!ltl'a PS c!r"-"l!'-
tii.nc:a� da, :lUsencia de é!i

relto bem rlei':n:do. " u:,�

eansegu'":,,m iT'l" -In!

rênclJ do' lRASC. que �:(l
cedeu a l"vantamesto"l t:)

ç()�r[lfl�ClS e demarca":"".
p:-elm "endo �_ f'ç" ._.�( ,,)

de Lod:!s a� P :";�;:F cen'�:' li ...
e pcrl!óricas.

O (i." �.I dns p

Invrad.u cn-

Dc�� U:1·3:1!O l:aC:Ji'd da
Es:ndas de r:()d�� em

16.( c{:i� [(I l�oclo'i[iÍf�9 r-tder�\
EDITAL

130LO COM DAMASCO OU FIGO
11/2 xic de damascos ou ffçcs ptccdcs
1/2 x:c, di" água rrmrrta

1 4 xtc 1 (:,ii,· (chá) de açLI,:.:.r
2 1 2 colh. (chá) de Fermento Séco Cu 2 ober=s

de Fc.rruntc F:l:.'<chmann
2 x c <12 f:l i:lhq 'I- trigCl
1/2 cclh. (chá: de :-:<.11
1 4 XIC U( 1',l�nle:gi.1
1 6v()

I/) n,Ih, (ch�l) de ntl:-dura de lima0
1/·t xíc' de- n,,,,1
J 8 cúlJ, !r.hó' cW cO-nt.:'a-em pó
Cct.::auc a Ó:1u" ('m Umo v(.�:;J1a. Junte 1 c)�h

(chá) ce ccucor· Pclvi!h" com c' fermento De:xe c.-s-
cansar 10 minutes dep:li� m1;;ture bem'

-

Peneire juntes a farinha o restante d::J CÇÚCá�' ,�

c sal· Ju!'"t:- n man ('ig.), cor'toda fina, AcresCênt", {'

ÓVQ bem b(1ti;:fo a raladura e a mist'Jra de f:::rinha ou

fer" , nto. Mexa bem dUlonte uns dois m1nufos. Coh
que em supcdície enfal"i:lhada e Uob:;Jlhe até ficar ('

ma,.:so lisa e elástica Cohque em vasilha untcdo e oi·,

cf'le a -.uperfíc " d:l massa CI m gurduro. Cubra e d,:i_
xe c-,I_,�er em lugA quente, longe de carrsntes de :v

a -j dcbrar de tamot1ho - apróxImadamente 11/ ,i

Z:���;()I'J �ll��O C�l1·��I���f�c;(�� er�:�r�I;:IC�oC�I�;���'e�'-
l�bLlkiJ"(o untado_ UnL> i.l sur. rfíc;1' d'J mossa. Cubo\
e deixe Cl'CSC�'l' �m IlIgar (luente knge de correntes

de ar. até dobrnr de tama:,h,) âproxim;::dament� 3,'4
de hOl'n,

t', S�E' n1t<u tempo, misture cs damascos ou fi

gos, u mel e a c:.:.ne!a, Faça uma pequena d2pr�ssõ(1
n�. mussr"l. deixando Uns 3 cm. nas bcrdos· E,>polhe a

mistura de damuscas ou fig'),.: nes'Cl de;:Hessão. Asse
em fouf' model·:::dti durante 25 a 30 minut-::ls. Dem�
esfrklr.

En'l ite Cl'm o glacê f!baix"l fczendo losallgos,
Cub�a as bcrdas c{'tn o gl::J::!ê Se' ql.:iser enfeite com

noz-mescod.,.
.

Glacê.
1 ):ic ele C�Lj-::rr dt, (l nfe'l..:'ro
1/4 ccth (r:h d C� i:nd .. d(· b=unilf-!.)
Lr;te

.

M,�tu t" ; r.·,c .

r C. ('1 e '�ênc;a_ Junte leite suhc'
,nt€ �;Ir- d"l' Cn c,1 cê c::,n�:,i"té'lCia de espalhar

NOTAS E S� G::STõES '"
,t.._� pe��' (1' -m ,lf'� d:o" ,,' �'�e c:..d::r V€7.

�n·:'�.��r���::�:�e Isé-'f:A�.(:' /l':c��:,_��r�;�o'I��n:���lm�;:
f'-;I'tr (' s',�--lc fiA �,c ",'" r)"l', d';l<; "', r··C�r, ,,�

lev- ,t :. de rn :elas nos mc�trom cpenos modêlos m,j'

gl',�s ,(11'2 fa· r1 ,1S 'l'luh:J'e, ü;J/S(' v,." c()��

PI V( l',�s ( ,hl '1'f'n" C' 'f'r J l:ia poro
G,li".nuil I pc. t rJ1i)érn c� ç.tin�e. Ge�i:lo à r2laçG�
(rl;a'(l"l .aGCI' "51:' 0(:' �vo. e'pCej·'.:
crt f' G cb.�;a�l... .., c.to.-"�; ,_'. i','"' a'j \". ";:,-nrs
mu;te na me':; d le. A ra7õ" o:inc'''pal é "'u� cs pes
so, de nlL:'-'.;� r 2'- Õ� g ..�torda rr'(':1CS "'. e gi::: m\]')

���L�I'"c;t::�'�'::�J�:�d:t:,�::I�:�"�ta�,�t�;:
gia - do qU2 un-> I�'']oni�rno neces::>:t.t :: f'.(C€:i:;O 5C

trar.�fllrno Em .be:idadz.
.

Se lI:::ce pers_ qUe ,1ôa comen-i'l ""ui�c E' rrt'''2r

di�so. cr.ntl�1ua a engordar. cansúlle o �eU mé,:!'c.::. A".l
tes d;�sn. porem tente méir f r [!n:Jl�ções cu dado;:as
sobre .<, alimcntt;s qU€ in:;;eri' Ve.:.e podEl'á ter sur
pré,;as!

Nóo taço mu ...·,'nco:; r<:rJ:coi: ,1:J sua <J,limentocfl,)
Ao invés di',�O. J:,.... ru::: um pcucc a quantidade d�-tu
do o que c(,met, Pl r ex2m .... põo e arroz nõo engór
dam.:J ," (1;9 I .._;a'�ào as 'geleias pas�ados no péo
e C� mülh 1� �A's ...dt-.$.. que são servido� com o arroz. Os

puding nôo e:ngotdam por si só mas o número de co

lorias cCllsiderávelmente Se você os cobrir com creme.

Por fim, se você se sentir sempre com fome, consun-'.c

.

.

m. fI" t .m�d ge!at_lna·

rn s E' C,.,l"n'",q,,'i') nu-t-ia

teve. (1 IRA"'C receota d�

trás cêr-e de quinze mil

processos. que �� acumula
r a r-r nn� !;l1.vetas das di-

A área total que, (>'11

1'962. foi c-ncedlda pelo
Govêrno aos que legmn,,)
mente a reivimllcavam a

btange 230.151,240 mt::tl'(I�

quadrados, distribuido:; ;)cr
mil peqJ.enos proprl�tar.';s
e situadns ,em 73 munkj_

pi 'fl catar:neusE's. Ma:> (>

pI'l."eiso ecnsi-àere:r,
os prob'emas sodais
dos dos despejos ju'!:r.ial
mente �-ealizadcs con'r ..

�amiJias de p-sse'rOs. O

IRASC. durante o eU:'ci·

'\"1 c')f!hecimento das em;lrêsas de !,tallS,Lfl'lf\mo<;

(;"t"8 t'oJ'wÍ;'r;') de e'1rga e dos v",í-::u!os autônomos '18

('nrga que pO!' força do decretp 0'\ !)1.727 de 20 de Fev<!·

,ciro de 19G:l devem o.� mesmos fazerem o _seu regisU'f)
no Depart�m(lnto Nacional ele Estrndas 'de Rodagem.

Os prazos pam (t ('fetivnç5.ú desse rer�'i1:;tro sãn o';

seguintes:
1" � � 'C7'1"!1'�'S-� trlmsfttlI1l'S-11é-e',,:'t�a'� "5

dia 2'1 de H.I: elo <,orrente ano.

2') Par!!. u; proprietârios dos vaieulos autônomos até

C dia '!l rle Ag-c::;to do corrente ano,

Tn<;tru"'i'jcs e ('ncarr.inhamento' da documentação po_

deTã� s�rCl!1 obtidas nos noss:::s escritórios nos' seguintes
endereços:

Rosjd("""la do D,N.E.R. Ararang'.lá
Escritório de Fiscalização do D.N.E.R. Tubarão

Escritório de Fist:'fllização do D.N.E.R. Hajai
Escri.ório de Fisca1izaçJ.o do D.N.E.Pv. Joinville

Es,�rlh..:(') de Flf, '·lizacâo do D.N.E.R. Joaçaba
Escril: 'io de Fisealizacao do D -I.E.R, Lages

ve"�as secções da Relp<tf
t ,,-'n. Pn<:-se a dirccao ,;0

nô\'o &ervlco tI dnr 1.'1\,:.

m('nt� "êssf'S proces,:os
o'-Irinauos, 11:\ ,t'xtinta Di

Yl;oOl'I.\ fi 1.'(·rrll? r. \:;01')-

RIO � E�POR'!'ES - O

Madr. ,,'n que f's'a exc\'�"

s::)llf1_�d" .,..�lo exl�rior, j"

I< n' �_;;")1';c e d' mingo cm

Eavana. t--�o I':àl>arto o (lua

dr- mburb:ui'o enfrentar!

o Inrtustr'al ca.,.,,_:)eão Cu

bano; Ja no d-m'n�" 1al'ã

,�(,lr.b.::.te 1 5:':I€Ç5.O -:-� Ha-

n'znção. onde o homem .!u-

1':11 em """ �"",,,""" p

soluçã- de seus probl(!mas
A reforma arr-'""i'\. e' .D.

emJ'd'l �eJo n ...vêrnn Cel

so Rnmool' veio, pois, ;:0-:) cio passada, depois de ha

ver proceõido a levant:J

mento dos casos de tal ::a

tureza �x:stent!'s em tôd:u

as coma1'::!as (lo E"hd',
promoveu u. solucão d1;\�"s

p,:;�biemas, ja procedendo
à desaprr>priação p-r �n

terêsf'\e social, já aO<:!\t;

rindo por compra 'át'���:;
que atencleriam ':1 rei"lr.

clicaçôes àe antigos' t)O""

se'ros. já finalmente con

ci!iando. P:r maneiras d:

versas, os interesses e:n

ronflito. A.�sim. no lÇjllni

cipio de Coronel FI''''ibs

De tudo !�.,o nos dá �on

ta, f po:-:nenO;!7:1damenre,
a Mensag-rm d,) Governs ),'

Cels- Ramos, &.....)·�sen·,�\'l:l

p�r ocaSIão da recente a

bertul';, (los tr"lbalhos (1.'1

Aularr;uia _em poa Don

cr.<.Jdl 9'..<1 sllb�;;tilui': \...._?

antig'l. DirLlorio de Ten<l..o:
e Colonlzaçao, quand· 2S-'
ta se buvia tr�:nsfol';r�[jC!c
e:·;1 lerdo órgão burocj·á:.l
co subordint1c1o ,� iDt:':'e,'i'
se.s p-lit-Ico-pnrtidario'< 18-

presentados pela itmbiç;t<J
de e�poll:ldores inf1uem;:�.,

WASH!,TGTON - A (je

gan'zacào d -s estacios a

mel"efln'1� fez um ::I,J:iêio

a"s ��2S1'1ente" da" 1'''1)''

blica dO:T'nican'l e do lI._\I

tí. para c.\le !T'rmi�am ao:

or�,mi�mfJ continental l":"

s l"er o conf1:to entrf:' ;'5
seus países.

C'nr.ontr- dos humild.es V'_lS

selros. ,õbrc os qu"ls !�:!

.sara �E''"I'l(>r(' a .,,..., .. ..,,, ... ,��

imlabllilladc de seus di

l'eit, s ao solo qllV p�r :.IU;

tns anos, hayio. regada e' m

lr).5 o suor '10 próprio rosto.

1.' uri\·:.l 'f'l_rr"'lS r.''iatr''clitzk"

En;r' C.hefe'do 100 D.R.F,

Durante () exercício de

1962, ç IRÁSC legalizou a

siLuaçao rJe mil pOS�é':,(l�
fazendo-jh0s enh'cg,t (

resj)eetiv"l� titulo� de c .>1,·

cessão de terras. Fe-lo '.�-')Jl

a menor quebra !.la lermi-

LONDRES _ ESPORTES

Chegou a ,esta c'dú.:!e

precedente de HamblH"g:l
a seleção brasileira de fu

tebol, Q'.H� jO'='lrú am"l']l:)

can!ra o selecio1l2do Ingle:::

RIO - O mjni�tr-:, 6..1
f!!z�nc.a afirmou junto a

jltnta ildminis' l'ativa do

IEC. q'-le nos ultimas 4 me

l'e� o O'O'l81'no nao reaU/,'1u
(,:-lis�- f"S,

.

fazend-:- ap�ll<;s
t·

.. ., eJ."lste no meio '.:,"

Cll·2.!!_....

RIO .- O Pre�idente uo

Inst'tuto do açúcar e lo

alc,..,,�. :l.flrmQu o.ue por ,,)
" ,,--"'\ ""mana s:,ra- C"I

!':-:"r'''�c, 'lS n'Jvn� P:"!:c:>
QCl açucaro

�:o - O�
t·'r,oltu' \-! {' o� '.'"
r' ári s rl,! Guall<>b'lra. 1111
"''l.T (ét:'l ll:.?nl'ã n "pU

::n:,',.'l� _.�,;�::� S�!�l�b�;=
'1 primpj-a ,'t�1...)

C'1 ':--"'''i'(>:I'O ú:tlmo.

R!O - Foi r.onstltui lo o

gn;,';n 1ç e tu: s p9.r:], r�
formuLtt o m'nistério �h
mar'nlu. (' grupo sera. P,3
sidido ')210 car.i'ão de 'TI,1I

e gue:n _'\dolfn ->arr '50 (�

Vascen::!�i I�.

dois países, O Marechal
Ribas Jun!:or serviu 1l..'l.

Fôrça Expedlclonirta Bra

sIleira durante a Segunda

crmário da Defesa drs E�·

tados Un:aos. Sr. R'1ber'.

McNamarn. justifica -a eu·

trega da comenda pelo,{
altos serviços prest,tdO,i
pelo ('fieilll, de jullF' ,e

1943 a ilúvembro de 19M,
em favor da Liberdarl� e

da consolidação �la amiza

de e cooperaçao entJl:,:; (c;

Em ccrimônia re;;,;lzada
na Embaixada dos E�t't1.0;
Unidos, foi condcc' ra-<"\')

pela gO"Jérno nOl'te-ame�i
cano o ,id.a:·('cha! do !::xp,

cit .... BI'[l�l1eiro Fmiho Rfj

drlgue.s Ribas Junior '.:orn

a Legião do Mérito na

gr�IÚ de Comanclllnte.'!: c:
t:H,'ã,l. :,ls�inada rJCJ�

.

S"_

Gue.ra MU!!dial, e par,i'.:i- RIO - Continuam, ,;,It
pau da r\(:'legaçú,o do B:a- gan�o.lo Rio as delega�{\E:iI
sO a Conferencia d" De- ãos' paÍ;;;e!> que parth�'p3-
sarmamento de Gen�õ)=;l, rf.a dJ p'::m�o camn�:'-

em 1061. Nu foto, o Emb:.u� nato mnndial de basquct,t-
xadol' Lincoln '1ordo�l' li boI. O cú.rn!)eonatQ. t,et'd.

direita :18 1'azer a elltrp.[-( 1 i.nício sexta feira Pr6Xh!a
da c'nde�oraça{J ao Ma- dOa (l.e'.:. Já se encomra!Yl

l'echa', A esquerca, o 11.1:- no R'o RS dele:;-aç::.es 118

"""M;i1�''',_!lrn i'll:a-rt'l EE. UU. I�a, URSS, Qa.lõ

COl'tllí:él Vtrnon 'A! :"alt'::. u<l.da c outros países,

,
u f ....V ... t'.tu uO b'dSII" cantará

para seus tÕ$ di-o 14 no Teatro Alvaro de Carvalho no

ho.rario de 18,30 e 20,30 horas, A Promoçõo é da Pio
np '"

.

C'ttfOm'jÓ" OU!,! "ésto dato completará 20
(!no� dJ �ulldação"

Al�UGO SALA NO CENTRO _ DE PREFERt:NCIA
COM 'TF:L'EFONE - TRAT"R PET,o TELRFONE -30.�.

11I'J.ulis _las J5 horas.
'
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Notas & Comentários

Mestre Fontes
o Decreto com que o Sr. Governador II,

Es�"lo vem (_" ins',ituir J" u- Capital, un,

r- 'lIUllcI1t') :-;:J velhu e qUI"'ir!ll mestre U( ,1-

rique Fontes, esmo figun simbólica uu m;i

gtstérto cat!).!'i'1.:a,:'! ,'e todos (JS tempuv,
que exprime, assIm, orce nhecimcnto do Es

tado a todos c::; profe�.·,"we� que, dos eemoo»
remata-r, e-randu aqui anrttem as suas c��o· •

linhas para t':1c,;cmbllrrar os f111��� nos povoa
dores, aos 110S50S dlaa, quando Irustram 3'

maís lê . .:!v::4l:'_'; cf..te,t:.!:", servlram a Santa

�:it���:,��::�;��:�� (���'�:�:o:��âO:i;:� .

{�a�;;;,:ulaçil. ,-/.: -h- •. , -r, .qtte respeita no

bomecageedo as mais sublimadas qualidades de eãuca

dor e de cidt.i!iio.
Os CONEIOEPcANDA do Decreto vateru por n-u nt.�� .•

tad:1 mngmfioo d,' lima vida tôda ela dedicada ao" seus

ccnctoauaos, m1f(esia mas ativa e crtc'cntcmcntc vivida

(. {l'IE' ainda na idade pr-ovecta se expande como uma rea

rt.mac'to de tantas e tão nobres quatldades.
E;l não poderia faltar com o meu aplauso, ainda que

inexpre e-tvn, ii. iniciativa do Poder Público, aluno c ami

go que rui c continuo a ser uêsce homem stagutar, que '1

muitos parece- extremamente scveee c techudo, no :l9·

rêreu constante que t"a� para escoador a sua alta cmo.J.

\"id�rle, � sua extrema bnndade, n seu SENSE OI" I HJ·

lHOUR e o seu elevado espiritu de justiça.
Fui utuno de "SEU" Fontes na E>icula Normal, nos

idns de UH. a 1919. Vinha eu de =t= petu ternpernmen
to irrequieto e rebelde que, mau gradn meu. nnesar dos

anos, ainda conserve, punição que qunsc levol1 a energia

\ patcrna a conseguir-me matrícula na Escola de Allren\Jj·
zes Marinilciros, única solu'.,ão par,'\ certas rebeldias COil·

gênitas c �alvação para inquietlldes irreprimíveís.
.Iã contei uma vez que as lágrimas de minha mJe

impediram que eu hoje me encontrasse aposentado' no

Illstituto dos Marítimos, como C�f'je de Máquinà", 011 l-e·

formado do Batalhão Na,·al. Amizades paternas contri

buiJ"arn para que eu JÔss.c, então, encami.nhado para a Es·

cola Normal, a velha Escola Normal, dirigida peill se�'e·

ridade de Horácio Nunes. Pires e lia qual [ui encontrar
homens do 'gah�\rjto de um �arreiros Filho, então recém

,'it'nio...'lo de um concurso que marcou época, de um

Máncio Costa, de um Heitor Luz e de um "SEU" Fontc�

�l'ém de outros. Ma,> não foi apcnx-; o g�barito de t:1I

gente que ali encontrei. Muito mai.., tio quI'" o elevado ní·

vel intelectual, foi a paterna compre:>,lsãfl d� nobre mi:-;·

são de professor; o exemplo vivo d"J. dedicaç5.o e da de·

sambicão de vanl!lgens pessoais. Ali, naquela Casa, velha

e. acal�hada, nos fundos do Palácill, (!uase sem condfçõe�
e ausente de ap<,.I."clhagem - mas cheia. de verdadeiro cs

pirito público dos seus ocupantes, da compreensão, :t��

capacidade pedagiigica e da humam sensibilidade de tu·

dos os mestres, prepararam-se gerações e gerações dt'

pro[e!;!;ôres q!!C se cs�n:l'1.r".m p"r tC".d'l o Esb�h 'l�., �

dignifkar também o cxelcíclo do ma!;"ist.ério, por iOl'l"

�� Cs%�:�: :��:-:�a�e��:�e�hj:�:���: d: ��:h;�;.:��í;:�
se'IS \)lIrlr�es c modêlos da verticali<lade que COils�rvaram

pela vida a fora.
.-"

Nessa época, no Serviço de Recenseamento de que

fôra incumbido, trabalhei pela primeira vez, com Olltms

condiscípulos, com' o VELHO FOlltes, aumentando PS

C'cntactos diários 1!'.le nos permitiram avaliar ii. honesti

dade dos seus trabalh ....s, a inteire"" moral elo se!l cará

ter, a dedica.ção integral aos seus deveres_

A!rruns anos mais tarde, voltei a encontrar o velho

mestre, no Paraná, quan1.a já h()J.Pem realizad!l eonl"!

Professor, foi baeharelar·se em Direito - c mais de uma

VCl fomos compltnh"lrps ,...
o'"

1�d'" hOl'as de folga, nfl ...
fins de ano, quando ia a cxanlt�s_ •

Formado, ahriram-se·l.he as portas para outras ijti.
vil1ades e a oportunidade para eontinur.•.· a "e"vir à s'la

te'Ta natal noutros setores - e cumo Secretário da fi":\

�!:lula, tJ.�lllndo ia eu no término dos meus e�·.llfhs mA.

dkos, voltamos a encontrar·nos no Rio de Janeiro, rea·

firmando.se a amizade que"vinda já de meu pai, crescia
e não tardaria que ê.l� a dilatasse para os que viriam a

formur � mi(lha [arru1ia', e que perdura, graças a Deus,
até h�jc.

AO r:ulicar·me em Florianó!,:!lis, os p('ndores pe'.a

meslJla ordem de estudos - a história de Santa Catari·

na _ "inda mais nos aproximou e juntamente com ê.�"Se
t:stim�do Carlos da Costa Pereira, com J.uné;;-t:io Lopc';,
f;um o� SIH.dos{1s Alvaru Tolenti.no <1(' Srlusa e Eliézer

S'.mt"s �aniva. em tertiilias na Bih!int'x:a PúNica c IW

lnstitlltn Hi"tôrj(;n, onde n5.o raro ,.pareciam Ivo �"Aquj·
",I. (,;""1" F:'��:>" !\Ilin'l Flõre::;_ Carlos CorrÍ'3 e tambl"1I •

() fntcrvcntm·. Nercu Ramos, fom;Js uma só família, unto

d:t. por ml1 hlcal C'lm'�m, reciprocamente nos auxilial1t1o�

nas tar�rH'': Ilc nesquisll !ústórica e na publicação de ira

balhos, monn;::n,fias e Ubf'lS {jUC, certamente, constitui

ram um!'. ..!�ria, hi)1V!sta e mériiória e.ontribuição para a

Q.?ssa crônica.

Depois, CtllUO sempre :tt;nn!.ece, umi rrlorrem. OUtl'fI�

fi" rnlldr.;m, o grupo se e'-'"'11ha " "" dilui. (j Instituto Ais

t6l'ieo perdeu aqueb 5.., .. ,,", :·tiviuade c, remanescente:"

do grupo amie:o, fomos, SEU Fontes e eu, para a Facul·

dade Ue Filosofia. -

,

A história da .Faculdade de Filosofia confunde-se com

uma etal)ll da vida de Hp.nrique Fontes que, mestre con·

!\a!�I"l(do ({a Faculda(le �e Direito. que ajudara a criar, c

da (luaI foi tlns mais fortes estdn;, sc Jançou, sempre

pen;ando na. granl!eZa dll�slla tcr.a, tem nova ave.n�lIra
{llR' !':ó a sua fiôr,l, as sua� amiza�cs e os seus nll'rcel(lr,s

('ré(litos, a sua tenacitl>Ule, a sua cora!!"em c a sua tei·

mosia, s(',iam capazes de conduzir com êxito_

Anos seguidos nmnteve-se à s\la frente c foi conl

sincero lle<;f.l.r que' todos "imos dela "afastar·se o seu cri.l

dor, por imposiçho leg'al do Jimiie de idade, quando
lI.jnfla no giho dE' e"er"ia<;. de insu'wrâyel idoneidade, de

illfa.ti.'!:ívcl capacidade para o traba!ho, para poder 1.10:\'

dUZÍ-Ia.
Ileixou-ll,p e'ltrph"t'J_ antes de partir, como marco

nifluciro, o edifício majestosfl a fixar () lugar da CifI'Hh:

UJJiversitárh, só cmU)lreend;,da dos moços e de ai!�I"";

oui.roR Ile<;"l.'l':!'1mbrarJ,..s soldados' de ideal sem preocu'l[\'

çi'ie'l o;u!nltem'l.<;. e1.ifido "cerc.�do de bma 110r todos 0<;

'1\(1"0;;". ('nJ11'l i" f"j dHo 111m achincaHI'\-11_ mas vertical,

dign'l (' 't!\,,+l'ro C'":J�'l 11 vida., do seu fundador.

Muil'l cois!l desejaria ainda dizer, não rôrl\ o limite

desta collllla.
Renovo aa GOl'êrno a e:o<nressãv tI.a minha simpatia

-

..�:� I' ���-�.1�\��-fC}�h� 'd::'�:l����- ��!l�;����:·�I?�;n;ri��l\'
:;l;:'a:,{���::lt! ;htti\'1b c1ue e:-prillll' �lt::J"{�����dl' a����;�:;:I:.

!
"

_

_
_

- ,J
I\� \:l,nt\lu entre os membros do Conselho Estadual de Energia, o Governador ]

CC!Sfl Ramos, ouve as explicações que o EIIg" Paulo ntrensu de Freitas Mêlro,. pre
sid"nt�' da CEE f:-.z sôbre o andamento do I'lano Quinquenal de Eletrificaçáo

A i:XP'JRTA\JO DA

MADEIRA CÀ rjlj"INENSE

o mr�i."O do encor,t·lo

ligou�se t. problemas �l<t

exportaç�) de .(laSSa I!l':

deira e ue l·e.30Iuçc.e.:; u:)

lrutituto Nacional do r'i

nh ... , que poderão preJu
dicá-Ia. Resolveu assim f)

Governo 00 Estado, ent.r<,.!"

em cont:3.�OS com repres�!J
[autes ma,iereiros de ,J'J
lll"ill,e, :;:� ..jal, F!0!·�an:Jp.1-
lis e Lag�S, afim de f.l.l!l:Õi"l

uma mane:ra concil"'it':"d:l

que unisse tôdJ. a ;:.a�::.�
em Santa Catarina. O Sr.

Eugênia Doin \7ieira dlÔ
clarou rla nec-_"'sldacle úe

uma tOTi.lda de posiçáo, :1"

que tange ao Govêrno �' a
Inciú.stria M,:dereira, para
serem tomadas provIdên
cias acêrca da nova orhm
táção a respeito do assun

to.

pm�TOS DEBAIJ'IDOS

No df;('orrer da se,,;,1D
fO'. .;>.ll. tbat:d�s entre os

Continua em estudos o

Aumento do Funcionalismo
BRASILIA 7 (O E) _."i

Câmara Federal aeve;a

prosseguir hoj.e n� e� ;IdO

da tabela do aumento de-,
vencimentos do funClO!la

lismo :!ivil e militar d.a

união. Segundo o lider uu

govêrno, Sr. Oliveira Brl-

Na oca.S"iií.o fizeram uso

d", pa."".r.i:l. o Dr . .l!.ull;.n�l('l

t..-<.:.. __ .)�_" v ••eül u..:: ...:. ... lhn(:;·

te da ••eitarm, o Acaclemíca
:t>éricles Luiz de ful.;�;d. vS

Prade, que falou - em nO.t·e

dos fUHo.:_�nâri.os, ressaltil.n·

do o 1�it.� para o esporte
de ::; ..Uloa Ca�d.l"ll.ia e do Bia

siL

Em se�lItdfl o Magnífico
F.eJ."_H" .i.' _ tsor .Luiz Os

Vdld.O ti .'i.cá ...npora fêz·(1

emrega ao homenageado d,�

um belissimo troféu, que

:�:���e d�e�l�J�"�n:esm�
possuidor, nos c!rculos d.,>,

suas relnções.
Agradecend.o, ffilou o AC:t·

dêmico Teodoro Rog<)rio
Vahl; dizéndo da emoç8.o
que sentia ao receber de I

fI!!R!JII'IIÓIICII.!!l
CUR!TIBA'
R!lld.JlWallO

PARTIDAS EM DIAS
ÚTEIS ÀS �oohs

fartfarJ ,..dlJzída�

J{)JNViLE. ,','
r;Al'l({){; • IiIO

I TAC - CRUUUlO do SUL
I !1fMfJRf UMA sall IIMCEM

to, continuam sendo estt.:

dadas Delas· autoridari:'s
financeiras as medh!as

que possibilitarao ao tI.'.

souro a cobertura das dt.')

pesas com o aumento de

60%_

Viagem
MI!!1dial

No flagrante ENOS· lCLI
EMEK que realiza uma

V1AGEM MUNDIAL, RLi

SE UM DEI WELT, IN GT

RO DEL MONDO. parti{J'i:
FLENSURGO (Alemanh;I.I;
O Objetivo da viagem r':

O estudo cios c-.::rotumes C,1�;

povos e raç3s' e publi.r.�.'· ')

-resultado em �:'vros, pe� ó
dicas e. revistas.
Editou perlCc\icos e rev's

t(\S
.

da .sua viagem, te'l
do visitadc ma!s de 60 oJ'li-

gía Elétrica, convocado pe
lo Engenheiro Paulo érron
so de Freitas' Melro, presi
dente da C�issão qj Ener
gia Elétrica, compareceu
pessoalmente o Governador
Celso Ramos, estabelecendo
um íntimo contato com os

últimos acontecimentos do
setor de energia elétrica.

Constatou na ocasião, {.I

Chefe do Exer-utívo. :>. "...,i.

daae de esrorcos ecsjeme
entre os homens que c'

mundarr; um dos mais -: -

pcrta-ites setor-as do Pla.io

de Ação do seu Governo e

refez mais uma vez sua

crença no concurso d -s

técnicos para uma orton'.a

ção de êxito na -tdmintst-a
ção das soío-res aos pro
blemas públicos.

dirigentes dos mais impor
'tantes setores de energia
elétrica das envergas re

giões geo-econônycas do Fs

tado, taís como engenheiros
João Eduardo Moritz e

Secretário da fazenda e o problema da madeilp8 catarinense
Conforme jà r.OUCi;I:"l.O.';, rêsse oara a classe. O Sr. dade de uma livre círcn- medereiros do Estado che- n.o 428. que modifica' a U2 In-b.tutc, a opinião ac.ma

reunia-se na últ.ma '>f',' Secr.etÓ.rio da Fazendn [("8-' Iacâo n-:s' portos de 8�,0 gara�:'l.s seguintes CDn-, n.o 390. reror.uu.
gunda ret.a con, -epr- rt- r.rmou Os po -temdeues 'Francisco do Sul e Itn,jui e cíueõês: 2 - Sóhre o assunto. s(::- 1 - Dia,13 do corron:e

tentes maderetros de .'f- de nosso con maue- que o Governo tudo rena rão expedic\.'Os telegramas mês, haverá novu rçun'áu
ta Catarina, c :....:. E ,: c reiro, que pode um «-s _p.�"a uma melhoria 1 - 0s S'ndicatos de ao Presidente ti,:, Instituto tios smctcctos, em! Plorhr,
Doin VieiHI., Secret[� ja' melhores d0 .). j pr.H·)- sentido. Itajai, FlorÍ;;mópolis e Jr;.. Nacionul do PPinho .e 1I�1· nóphs. para a fe;tul"a :J
Fazenda do Estado. 1';1)":011- s(\ndo, no ent D(q ha:lH inville m.anife.stnram-se nistro da Indústria e Co- acõrdo sóbre a di�·f)bui_
travam-"o pre)ientes :\ �es- um ponto de e ,;.liiíbrio que CONCLUS6ES absrlulamente cont.ni:·ios m6rcio. c;5.,- das cotas atribuida� a
são, pl;esidpnte8 C' mI. Ib�'('s harmon:zasse d atuacão a mollU:cação do atual re- Santa Cat:ll"Ína, pdos por-
de Sindicatos, :.t.$so,jações dos' mar!!eJ1eiros. Pros;(!" Ar final da reunião, gll)lc de cota.s, ins.titllido 3 - O secretário aa Fa- tos d·e If.ajaí, São Fralle
Comerciais. Juntas )j'�lL-')- guindo, di ..se da nece,;ld- senhores r.epresentantes pela portaria n.o 390. Nao zenda foi aut_'rizado lJe- cisco do Sul e Florianoi,:l'J_
rativas, ligadas a intiús- receberão bem a PC"rtarÍl. los Sindic?tos a expor liso

.

troa made:',sira (e 11C,HO

Estado, a�sim ::OlnO m",m

bros do Govêrno Celso Rl- j

mos.

sCnl.10reS [.!l.rticipantes. r'::_

versas qm'3tões relacl')rI<"
das com o' problemas re

centemente surgidos. -As�

sim sendo, tornQu-se pon-
to racífico o contrõle a

traves da produção, <.!rJn_

s'clel'ad�. porém, imD:'atl�
cável no l�lomento. "For.!I.1

discutidos também a ame��

ça da sU?!.lenqão do rl?gl�
me de quota· que llluitC"' Vi
ria a .pl·ejudica:: a Oc-::'';<],.
indústri:J madeJ"eira, e a�

peetos sóbre a distribui

ção equit.ativa dos 63% (Jae
cabe a ex,�::H·i.acao (ia, 1�1<!

deira catarinen:;c, além de

("utras questões de ;tllt-

uma visão precisa do an

menta do Plano Quinqu
nal de Eletrificação.
A entrada em serviço

,diversas novas usinas

qui para frente ror objet
de minuciosos exames, CO

tutaano.oe com isso um a
Paulo Melo, respectívamen mehto inen�(,I�pto 'da C
te Presidente e Diretor 'réc- pacídnde instalada no Est
nico da SO-;ELCA, dírígen- ':es:s,P:�����sci,)�:��!me
tes técnicos da Fõrça Luz I meçam a cumprir-se' O PIa,
de Blumehau, Empresut de no do Govêrnc neste seta
.roinvítte, Companhia Oeste

. dando margem n um
de Eletricidade, pode o 00- grande tcenstormacão
vernador Celso Ramos ter economia catarínense.

e �

D ES,TADO
� O MALS J\lfl!GO DIAJI.IO DE SANTA. tUAIIUfJ, lê:

Ftorianopolis, U�uarta-Feira). a de Maio ele' 1963

San Thiago:,
Sovêrno manterá- Politica

ftRti-inUacienária

e. o café. Durante n relU�i:-la

os l'eprl'!s"�htantes da la'."11j}.

ra cafe�i�a sulista 9(");
l:am que . govêwo pa:,;u0
um ,rcço justo pe:o :;:1[e

prOduzido no Pais. ° rüi-

nis&ro Dantas r.eit�rou :'.ün

tudo que : governo conti

nua no firme proposit"J d!:

manter 'l;tio.;?!lj!��ldt· �rci ClJRITIBA 7j (O .�)inffabtp�a'Vi�: ( I! di :1;
DOmi?go e obtem #Se

'ij!ht\'L��" '-.1' " �!i_� _

RIO 7 íO E) - O m:

nistro da Fazenda sr. S:);1

Thiago Dantas reúml1-W
com os 'TI"mbros da jl1"'l.tr,.
adm'nistwliva d� caf'� ,,

casiào "m que anun 'ÍGu

��er��o 'revi�tI'lS .as 1!,I"'

didas· recentes do gOVêl'D(J
que afetaram '" lndu.st'J"

Novas Industrias para o Nordeste
estabelecer prugramas p:l.'

RIQ:Unlii1- ��j��_t-!".tal::lo
do. Brasil €' a Sadene �aca- nordest.f'. tlm dali prcjotos
bam .G.e .. u5::;in<.tr conveni0 visa e.sta�!·ecp.r nova.; j :1'-

Homenageado o Acadêmico
Teodoro Rogério Vahl

o Acadêmico de Direito seus colegas de repartição
Teodoro RogériO Vahl, in- tão significativa homena·

tegrante do Óito do' Club::: gem, fnédita
--'
em tOda sua

Nàutic;) Franclseo Marti· vida esportiva.
nelli., que àcaul.l. de conse-

guir tlm magnii"ico 2" lugar
para o Brasil nos IV" Jo

gos Pan·Americanos realiza

dos em São Paulo, foi alvo
de expresslvas h0l11b1agcns

f:�Ci;����[J:e(l:e�:it��:g��
Universidade de Santa Ca·

tarina, onde trabalha.

de cocpera·çã:- d�.,;-:-
tinado fi. amplas
investigaçe,c:õ tefl{IEntes a

dust:.rías j.)rdestinas i'1clu·
slve a -,1clustria de cO'..lro�
e peles.

frio coniinua assolando o Sul
gistrar<lm forLes g.ca2"as (;:-TI

alguns pontes do estado 1)

Paranâ. Em OUarapll-l. ... '\
e I Palmas o termomet.ro
assinalou 4 graús ah lIXO

de ausência do>; repre:".,·

tantes C0S empregactoru".
pr'.;:segup.m os tl"abalh')� :.b

• fOrum tr.?balhista lin'l'I;;1J
Collor com a finalidadB d"

modern!z'lr <I ·consolir!:::;(;;;,.r,

das leis d" trabalho. Em

sua "Última reuni5.0r e "c-

Forum T ri:baihis!il. Prossegue
rum a::;'r')Vou ! n re outns

RIO 7 (O E) _ Ap·'�,:r as leses que in"tituC'rn no

país o salário movel e :l

criaçãf", em principío 'e'e
celulas sindicais tantél de

�mpre&ad02 como de 2:11-

pregado�cs. TiI!r.hém IL"Í

e�tabl'iccido o iim'te d� H

'2o0.as de idade Crmo relP':;J
de t!"ab��l:;o para men'_':.

d:' zéro. A temperatul'a
caiu em tô()a a reglao nO

sul do p9.is, senci- espe'-;ld'l j
frio de grande Intenslda( e

em tarja o sul. Em Sa'lta
Calarina a temPBra�llrr,
descen, 1'1":1 nlguns mu·n'�:.·

pios, a oalXO de- zero.

Celso Ramos -no Sul:

Inauguração de Obras
Com o obj(,'!tivo

.

de inau

gurar obras de sua admi

nistrBção, v;ajar<Í. hoje pa·

sa o sul, acompanhada õe

SCcrct.<i.rios de Est.ado, c1ir':!'

tores de rep!utições e pJ)f.

lament.arcs c1.. n)!�ião, o Gp·

v!.J!"J1:u.lor Celso l{amos.

Entre o vu.sLo program:l
a ser cl.lmprido pelo Chdfl

do Podlu Excc,-!l.ivo nesb

sua visit:a ao Sul do Esta

do, df!stacamos a inaugura

ção de grupos escolares (,;

rêde rie energia Elétrica p.m

Araranguá, Sombrio, Jacin·

/i)
-

Desde a Europa. Afr\�a·

;o�:é::a,:t;:';;;,'�;' ��
'.

América.

.
__

11 "�,
.. ......4 ;�ll;: ::-��F[".':"':"l:D S:·; .._.�

to Machado e Turvo.
'"l'

O regresso do governador
do EGt�do está previsto p:l'
ra o dia 10, sext.a-feira.

.
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LAGES 7 (Via. Bérea) Aviso pe�loas prometi per.'
dizes impossivel atende·las VirtUdeTmeus companhei·
r:')s haverem me tomado todos cartuchos adquiri meu
dinheiro pt Gesto inamistoso culminou sabotagem
me deixarem sem perdigueiro pt Minha espingard.a
�ob violência c.edida outró caçador pt Próxima tem·

parada vg fugindo egocentria vg irei devastar perdj
zes Bagé pt Poli chatissimo só fala camarão vg taj·
nha et mariscos pt I
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