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BX.\:;;.LwJiI - Segundo se

in[UJJb.l .. ..;nqUflnto estiver
enlre nós a missão do

Fundo Monet.ário Intcrnr.

cional, o G(Jv&rno dará ti.

conh0ccr a ':Wi lJDt!i"'jo [0;

laL�'a "rn e a cn:;'.llilpaçã,
de ell'pri\sas estHmóeiras,
conccs';�un<Í.rios dI) serviço
público pelo Govérno.

PORTO PRINCIPE
Ontem 5 tanques de guernl
tomaram posição de defe.�a

dbmte do Palácio do Gv

vôrn0, na Capital do Haiti.

Dc<;de a eclosão da erisf'

daquele estado centro ami"

ricano o presidente permp,
nece em Palácio.

RIO - O inlçl"VClltor do
GOV�l"1lU ntl CCI'L Ilmtlifl'�.

tal! CJPC U::! dlt"Í';l"l(�S (lll

quelil CIII)JI"O',i! �r IIl":iPllI a

eoluburar com o inl erVCll
tor fcd"ral. 1,}J:'I,PJindo me::;,

mo o i('U ! I'/'lmlll'!
A d�nüneia poC1N:L im!'Jli

car ("11 111l"hdól." mais l'l1l'r·

gica:� ('(ln! ra aquela empr+
sa leileira.

BRA'�tLIA An'lnciO\l'-;('
hoje que o'prcsid ntc .I(.-�o

Goularl ('" <p"
•

na (.id'\u"!
mine!ra de Juiz de Fora n0

pr'íximo dia :n, oc�<;inr) eT"_1

que re(:eberlí o t,;'"lo c!e
"Cidadão Juizdefornno".

Participará, também, d�

conce�tração de trabalha·
dores. 1

RIO - Fe\Cl""U h')�".<;
atrás l:a Ouanabarn. o f'�
nadar Carlos G�reissatti d:\
bRncada do "nB.

FLORIANOPOLIS, (SEXTA-FEIRA), 10 DE MAIO D� 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8

PiNAS

Nas galer-ias cspec a. :,.

próxima" d� trono P(}I1;;,�
Cicio, eata-ão destacadas
personaiiliades de mui,.�s
nacões entre as quais de
zenas de emi)aJ;':..Idor.es .il'l1

Rola, 9 tOE) - "i'i., liier

r�'H!,jt)�nd"s c� 1";� ..,_� n"r;.

-I."t",! da T'.::"";-l.
--

"""",]

rle Motores. É -: n�."-

Vão ser aumentados r.rl 45%
os orodutos da FNM

ela do aumen�o do pril?'l
<1. n"') "l T"nt�r'al ...lmi!1.1
() rl,·,"';"'t>n·"1 n" FENEM1!: .i:i
�-i �pt"lri7,ario

LONDRES 9 (OF;l - Foi
d.ec.retarlo o est;>d'l 'Ie eme)'-

Esl".J, <;" tmeraêr.";i1" [1'

;.,,,ipna !nqle\�

f.'i'5·�
�et:ehe
60 M;lhões

RECIFE, 9 (OE) - ()

Programa Aliança para o

Progresso, entregou ao go
vernador Minguêl Arráis, a

importància de 60 milhões
de ct'l.l'l:eiros para a com;

truçào .
de casas populares.

n fn:'enheiro Chrf" cio
1 $.0 Distrito Rodoviário
F' "tl'al. l",!,;pbe:1 I adioo;r:l.
ma {l;} .�ede "�r>n-al no RIO,

cO]'111nif':lnri0" r{!"I;r'ssa nê

lo Ban('.1) ':a L�v�ura <lr.

'M'n"" G'!fol;<;. da imjJl';'
li\n!fI -te '_�r3 03.592.130')0,
rr'ferente :1.-;:, pl1r.Rmentn do
1.0 trime!itre dê ,te ano rio

Fundo Rr.doviário N"e!v-
nal e que se ,lestina ao De

p<lrtamcntn d,e E'!;ti'adél!'
d(' Rodaglf.n de Santa Ca-
tarina.

gência no. Gulnna. In�lf:sa
Um batalhão J;}e 150 s'llrt,,:
d'):'! enco'1tr<)·se em e:'!�adl)
d"! n.l!'�tn afim de <;fl'�'I'ir
p�T''l. r,(l(p·"'c.town, se hltvt"r
Ilj'!nn"pucnt.o ela sitllaçãl).

Govêrno aceitou o convit3
para abrir \0 ciclo de un;
dada e planejamento ciO)
centm 11 de agósto.

PaVimentação
IiIlUiélde -

A�llIí,�iii.l.d
•

l_.._ ... �.,ne l1v�4(:itl"._..,; te

'iC 1ll,(:lO a colocm,:àu d':;
IJa!:.I,cle,J,,>edOS, 110 �reGII'-l
rodoviário Agrbmica -

Trindo.u:le. a cargo do G.,.,·
verno do Estado. Os trab:.
lhos começaram nas imt"·

diações do Palacio Resider,·
clal da Agronômica.

me�:;a pl·lf) Banco do E;fI

sU d1. :; .. ma d" CrS ..

47A4IUllf),flO !efe:-ente ao

pagamcn:o df) primlJ;r?
tr Ihestre de 1963 aos M,,
óicjplos catarinC·.Ises.

O Eng. Chefe solicitou S"
Prefeitur�s Municipal,;, I'e

mcterem a docllmentar"vl
necessária pura Q re '('bl�
menta d;l$ otag.

"Crianças excepcionais:" Exilo
Fbi solenemente encer uO coroado de pleno êxita.

rado, sabado último, o cur- O curso em questão, que
so sõhre "criançns exce!J- contou com a participação
cionais" promovido pela S',::- de cêrca de 200 aiunos, te\e
cretaria da Educação e CtIl- grande repercussão fazcn·

tura, atravês· do Depart,u· do cr�r que nm"as iniciat!·
menta de Cultura, tendo si- vas nêsse sentido sera::>

---------------- oportunamente levadas il

Cotas do Fundo Rodoviário Nacionab ef��o'oportunidade em ;�,�
registramos esta feliz prv-

Remessa do 10 trimes:re de 1963 moção do Dop"tam,nto d.

Cultura, felicit,amos � .I?in.: ..

ao DER ,- se e municípios ��:;,.pn�:;d�:2a �;�:�;:.
Receb<:!'1 alntl'l ou'l'{1 l'a� peio sucesso alcançado pelo

dio':(nllTI:'· em :ple {(iI co- curso sõbre "Crianças Ex-
municadl) tambem du .e- cepcionais".

pln'Tl de inúmeros convidf\'
do,. .i Secretário da Educação em ,Brasíllil
Dia da e;S�i;::l�i� :��n�d������: �� ��a��a'�;aci���� :;b���;:

Imóve'l da Escola Estadual fmprensa ��: d� ��.����rr�, daTe��:i� �:�o, I!������osemC��:êni�;;
RIO, 9 (OE) - t:om v',í- Monteiro de Barros, os Se· num total de 9 bilhões de

do' M·un,·c'lpl·O de Sear'á rias solenidades, a Assoc'ct- cr�tá;"iOS da Educação de cruzeiros para serem apli·
ção Brasileira de Imprensa tO""'" Brasil. cados no ensino em todo r,

(1 .GovBrno d') Estad3, ,zadonl .

Rio Brl-lnco Ltda., come'11Mará O "Dia da Im· O titular da Pa$ta d,l País, de acõrdo com o pIa-
nos térmos da .lei 3..1�7, de com sede em Porto Alegr:l, pren�a", na próxima segun.- Educação. Pro!f$SOr EJ1-li· ·no trienal.

área de terra no distrito da·feira. dia Barbosa, e o assessQr
de x.... tina. município ll'� Serão revercm.:iadá ê're'

_

� llcaçao To"PL�MJ!"
Seára, onde se acha eon:;;-.... _ memórias_.de jornalistas ja ;,�'. ·Osv<lldo Mello,.. eS.I- esta l'revlsto para o prO;>..l

truida a ES(.Qla �stadtlal. ., I��ec.�d�:'. ',.7J:::-ç�'tU:l P!'�ultelltcs à ::��,� mo du !) do "corrente:

.'i' ' •• li - . .' .....;�'.�,.' ,'o
.. ,.�,

A solenidade de encer

ramento contou com a pre
sença do titular da 'pasta
da Ed'-lcaçijo, o qual fez ,-I.

entrega dos diplomas aos

partkip�tes do curSG

Foi outortacda a emissão, cruzeiros. As terras dessa

lwlJ'l <': returta do. Fazenda. tercei-a emissão serão uu
da terceira série de tetra- lizadas como garantia de
do 'rescuro do Estatio do!
Santa Catarina, na Ior-n-r opcra.jôcs de rtncnctemen

<lo dtspõstc no artigo 19 3 to jUL�VJ à União, atraveo

pa-rágrafo da Lei 2.772, de do Muustéríc da Paaenda,
2J de julho de 1961. O mo ,- Banco do nrasü ou outros

t mre r -inze dois bilhões .íc organismos federais.

18 luzllementes no Ha:lí
8. N l).)!,ÜNGQS, 9 (011:)
'-':",1.(<11) routes bem tn

rorma.tas h Repúbltrn Dp!

mtntcana pele menos 1.1 O presidente do Hait.I

V�!'i·�ÕII.·> morreram !lEI ;l. continua seu regime de

!t. (',.!; np Hn!ri- dcsrte II últi:l;�'L I :>rS{'·;uII:a-1- c sangue.
I :" --r-�··-��---___'_-

sexta-Ietra.
Entre os fuzilados estava

uma mulher.

Garôta Radar de laguna

.� J!Ullilu ,\I",I,! d" J·cull.l �,I,cira, qll�' LI!) pnJXilllO súbado

"0.;,,, .. ,(,,, '''' ,,,.�"' .. ,t; •• l _,� ... UI) \,...uu", -LlV",L,. UI� I\Lu�rL)",
........."'L" ... '" o.;u,,, ....C<Lu.:.;U,;"1) ua �uc..;,"'uc L:'i.lt;u·iuCIl:;'·

Obras de terraplenagem na

Estrada SC - 23: Govêrno contrata
Lom a firma Triângulo S. A.

Pr03SBI;I.I.h ....O elll :>�u 0:<"'- l!;'1l áeCOl'i'enCIa, ser.1o

fôrl,'o .rudovi<ll'iu, desUn.ld,) executados trabalhos de
a melhorar a l'êde de co- • terraplenagem, incluind.)

municaçôês, [lrmou o G,)
vêrno ca�arinense o têrnm
de contrato de empreitada
com a firma Sociedade
Construtora Triânsulo S.A.,
com sede na CIdade de Belo

Horizonte. A parte contrr,

tante, pelo Estado de :5alit:1.
Catarina, foi o Gabinete de

Planejamento do Plano oe
Metas.

coras de ane c;onentes, S<.\1'

viços preparatório:> e COIlL

ple;nentares lIa Estrada

SC-23, trecho Rio do Su··

Itajai, subtr,,-'Cho Asourr.1

Blumena-o., numa cxtcnsr. )

es'ti!tlada de 37 Km
O orazo de conclusão e

de 20 meses, atingindo -tOO

da inversão governamenta,.

[����I�� �� ��IDrBD[a �a �nu [Um�[�U 8· ���at�r ni�� �� [�ri�!
·:=��I;;E��;�J "���,�,�)���I�JII���,!�b��'o����!�!�!O!�,���,��,!�t:,

.

ouua.,

minicana, hoje o título de pres'HgiJ No sábado, o Papa Iurâ tenceu ao Papado e poete- dre ao Quirinal fui lç.ll�- :\0 Pmúcto purn assts.tr a

NAÇÕES UNIDAS _ NOVA IORQUE :�:��n���t�lco?�leum pa��:� urna vls,ta histórica ao ))1'LJ. río-mcnte foi resldcucia z,(da por Pio �II. em 193:> :�l'e:�'l �:Stó�:�emi�ú��:��
�Jg E) - O Conselho de Segurança da tonado- oO',,,-amc;',,,.", Sala'riOu Fn 01"1II I"a para

��o���� cm����';��iC;' ';;
, começou a debater a crise entre o �:� bi�fo��o=�:�íac: �l'�l� I�

"

52.800 dólares (':,da UUl1
Haiti e a República De'ninicana. matemático sovtéuoo. O � pelo presidonte Sl'gni.

�- .

�:�t�at;!�"b'�i��:n�,fI�:�� Quatro MI"I Cruzel-ros "�Ci���,,; ..��n;'�::n;:�;
monta. de hoje quando lhe Paz �)0t· u.un c missa·) de
scra 0UllJlgOldf) o Premie 38 membros reunictJ em

Balzan, na Basi!:ca de Si:.:J nunlch Cf'!1\Q -cconnect-
Pedro. A distlnç!io sera coa BRAStLIA, 9 (DEl -- ta, deputado Oliveira Brito O aumento de 60�ÍI seja mente Delas seus esrcre.«
ferida sete cx-presrdcutc Fontes do Planalto dâc para que uu-ua ::;I::U,; e'H<1l1' contado à partir de abril I, cm rceonrturu- as nncoos

da Itália, Giovanni Grcn- conta de que o Oovêrno dll'1'!enlOS majorado (l se.c- sejam os mtutures cenen. e as l'l'1tglõe� (10 111\I1Hlo
chi. 'atual titular da Fun- oneotou seu lider na Câma- rio rnmütn para 4 mil (;1'1:- ciados de mudo diverso dm, numa rnu.c.nrdaoo ll'lC,i-
d·1Ç'ão Itulo-Suica Ba!";.l:1 »círos servidores ctvrs. C:I. Ao revelar os prcnu.i-
Os .utros laureados sa»: �. dos, a 1.0 de março uttt-

-�i<��l,uelp����rlsonHln����:�!� Ja!1�o dia 25 Nova emissão de letras do �::·;;�'ll�;,������OS:�:l��iO�I.\;;��
i�������) K���y�(!n I��:�:�\;� em São PauJn Tesouro E,tao!ual

���l) t��u�:;���l��l.d�0�VI0�::�_
-)��.-

grorov (Matcmát:ca). J

Medicas
Em

Greve
NITEROI, 9 (OE) - D�

Clagaram greve na madeu
gada de hoje. os médicos
da seccão fluminense do

O Presidente Kt'llllt'lly CUilliJ!'lmCIlIJI; li Sr. Franldin Detaun IAPFESP. ' Iril
Rom;'�velt .l'L-" filho no Pl'e!<:i<if'lllc \l\t-' g,wernou i):; I::stados Ape(las são atendidos os

=!,!��e��ac:lll)�'r:��ri�,�I�,1;s�:��/I::;)���& .�� ���s�:�u;������ �xWe� r'
cerim6nJa o ..1en(nndo um fumo no braça pelO recente readmissão de dois colegas

fa!c"imento da sra .. Eleanor Roosen'lt demlt:dos reeentemente.

o TEM P O IMefeorol6'Jicol
(Sính'.�t' tio Holdirn (:e"!llt'tl·urohi!:i(·<!. I!t

A, SEIXAS NE'I"l'O, vilid
..

atê às 2:t;l8 hs."do
dia 10 de maio de 1963

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERT-

J CA Ml!:DIA: 1025.0; TEMPERATUR.A MEDIA; 2?7" C;
UMIDADE RELATIVA MEDI\: 85.700; PLU\iIOSI-

1 DADE: 25 mms: Negativo - I'Z,5 mms: Negativa-

I ��g��od�����e:..o ;e�p�a��:;:;: C��t��l�sparsas
-

DNA RUTH. HOtPCKE D.A SilVA
TraU"t'ul'\'I' ;nllallh;t Uluis um uníverr trio llIttalíciu

(Ia excerenusstma senhora nua. RI'lh lI'IClld...c <1,\ "ii
"a, espõsa du nosso ilustre conterrâneo Dr. !\tlccba!
Ramos da Silva.

Dama de 11cl'cgrill:lS virtudes Dna .. Huth ê profun
uamente :ulmirada em nossos 1I1CWS sociais pcln gene:
rostdade de SI'II coração, pela lllotlt'qia qt-r- rezem (!.l
ilustre senhora, lima das n\ais J!''';{;ll'ad:t� ft·I)(·;-:st·nL.w.
tes da sociedade catartneusc.

A uproxuunçju 110 nau'li'in L\" I),I�I. 1;\1111 lllwl)ch:r
da Silva, tem muvirneutnrto os nOS.'iI!S metas soditj�

���tnc��:r��1l111l:·��tall�IO amanhã jw;l:ts h(),a�'n:lg('lIS ,I

rinn?e �:�:�od�Of�;��:����:� �:.�\���:\l:\::C tz: ii::�it:.�l'�_':� 1/milia.
'

'---�-"""'_-,_._._------

Brizola provoca tumulto
BRAS1LIA, 9 (OE) - UI

sério. tumulto acontec( t
. ontem no plpnário da C·
'TIaJ'3. Pederal, quando m:>')
lima \'f'?;, estüpida e ino J

nadamente o :>r. Le.)mi
.

Brizola aparteou () s", C.

('ar FerreIra da UD�. q \

�:it:t��a�om. a palavra I"

fi-, "'1 fl i-)utso ril

:o!.,"k.l'.l é que Ce

Canada entrará na mA
OTTA\VA. Call(l\k� 9 {OE; tado que ( Can:,dá l.

O jcrnnl "Boston a:OU!" em brew' anunciar!\. t�u.�

diSse Que mll!),\ declJt;l� p!ano_� p:l::t Wl'l'-Sl' a Or-
ão .exclusiva· o prime,l") g"nizaç:'i.o d _'" Ej",t,lLk" A
ministro Cnll:I(lPnse Lú.üer cão exclusiva) pri:ll�lr,)
B. Pc;\r'l,lll luwil mflmfb·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO -11 DE MAIO,

na Festa de Confraternização da Sociedade Catar nense - !leslile Garotas RADAR: Graça, Beleza, Luxo c Elegância na Passarela Azul - Promoção do
Jornal "O ESTADO" Organização Lázaro Barlo1e,meu - Pró-Campanha do Chnenlo, da 110\111 Sede do CLUBE DOZE

16 _ Pr"'ucedente da Europa o e\�

9 _ 0" di·.çlttklos j�)vens: ONa\,h)[lõltí.�s:m<l SueJy Pettigliom, que" occ>r,

:"'uh Fernanda e Carlos Edgard Moritz.tece nas r,,:uniôes. cnr.io::as com m3dêlcrs

portitir' :cm do grtl:lde bajl� d() Poló('":c �e renomados
..
Flgunms.as do mundo

�7ct'� O:�";:�·d�=Dire,�;To�D�c
_1_-,..,.· .. -·

_,u.,x,"'L, partamento ·Reglonal d{:L Ser-
ROTEIRO Ontem, pala preEncher um e�paço' vazIO cn � I d I ddei por oi, clhcndo tumundo, algum. as notas a e�nl')' �ocl'a a n ustr,'acolhen�o nallClaS para esta coluna V ICO ...,S;;'I fora do centro e urrumei per1'S' bairros. 1

nicl .,,0. (1f-�sa i.,{\lferl-n<'a
.

Não per.di meu tempo, pois, confe�su, vi mu::a lmpõt'nl-"e a mim
.!o corrn:.',ol'3., que \'mbru\'e('�'����;sq��c�/�:d��o��:e�n��c;�'c��r r���:�J�� ����;�:. 6�����t�'��1'CI�t� ��I:i���':11 Os cmLilc- r;rr,cnen c'�

bang.:.lô.� c, nstl'uidos com e::;merodo coprichu, dupd:) ServiGn Soci,d {h !ndihi,"'d ���:������'J: (' avilla as

a Iodos os bUlrros e.ep€..:!r's diferentes e uma fision')- e:n 110';"0 E·"tado. " �. V"�'

mia alegre :?m quosi todas as ruas. de vos fa!il:' : "s'a ," .Ui- ta�ef� \:r�·lt�d�l�·"'··�I�����.�:
to m�:; ��n;��. ��e su�c;��trLlCÕ€S tc>m aumentado m�I;- ����:l1;��it>;;{:�aj��I�'�Q:r_"�;'� do ch.1.Il1:lJ;lenõO tl1 :1U1Il;\- vida, cansh1erando-me L'

Aparl'l.mentüs cc;,f\lrtHveis tedos eles lotadc!s c 1�:il��'�II���' f%:��:11t���:�f:.(l· �l���'��ll�;�'�'e�d��:�::h��I��� ;11.·:(���deO l:l 1:�:��0�d��a �C;�outrO!; em cl:�lstruç6t's em VilrlO.� ol'l'ab::lldes nh" do h<:nem' nl'l:!ta cur- onl;c nasci e ol'oe mo'·',·-Florianópvlis ddivamerfe, irlt.g::lvEI�nfe v'Jj ��.;; J�:�0C t�:l��:�I;ilh��;���t::�cre,.c':ndo dia. a dia_- Não' pen'�bcm isso, os que 'nã{'!-oe M '.rais.desgfilrram do .. Glfc� e fU_S ceiltrais e j:m-rins d,J ce�i
troo

Ne��n minha ;ndanç:l por oi, capaci.ci·me d.1 .'1,-'

;;s���:�ep;r�l(' s�l�m�;,,;��n��r�o����a�'6.�Os boirros. M,,'i:
Tudo ao c)mpQs�o dc' proqrb�O.

�
Pcr isso é que. dianl� (I s�c surto pl'ogre�s:"t�,

rQl), se pede- e:'ncobcr fi inér�la em Que !<c m.tntêm "
qucle.'i que nôo qlacm ,.Ijudar e podem ajudar. Aq'�II"
s q\!e !'<c fi"ilrólnl por exemplo n.:.s principais ruas d)
"tro. casos comerciei:; no m{'sm,' eilt:Jdo de há mui

e muitos urt:)S ofrÓ .. em h::wnen:llJem talv{.z a 1.1:-,-;
MSltrvn�Cl'i�mt> ,� que hoje ndu ê mOIS pcssivel eXI,.

tlr. Cas..Js ainda com m{)�truórios de fazcnd::� e olltr{ .

artigos ,mcntod,'S Ó portll s,:,b'e' banquinhosE l"tO, porque ole hde non fizerum montra,> ,I(
\ ce.'1tes. Não pu.·ernm um

. nunc10 lumlno"o na fac;';)
da da c(.�a Nlm luz I'xfl'T'nfl

.I!: ó tardl'. fccrior 011 .'orrer os cur lno� �,' {-c'-r>e
olhar a c:.i,,:) registr;'d:,l'., (' rl·r-nt,.

Tudo mergulh�d() ('rn I cur'<;j:>. .

Florionópl',lis jó rã? C ""f'l')rt·_) m;\i!'i (>5."'e estHa
dos velhos tempcs.

E nau qUer cntrave� no seu cominho.
.

Que • s�o gente olhe para os que i<e modernizn."
e nõo fiquem imped:ndn o pl'ogTes.<\{) da Capital do E�
todo.

fmprêSiI tUilora "O tllAUlI
Uu .. Con....)hrlfu !.tatu !fI,Il

T.ldont 302:1 - Catu postal Ih
tn(\ntç(l TIIIlpt"''''ro FsTAf)()

Dfrltor
NlJo'ul et Arrloll1. R.mOl

Qt're"�.
!\{'. 'IIV1. rrflland•• d. "Qulnl

JUdatore'

fI
"""'" IrAnt(lnlo ""rnlt,o,l" ;In <\, ...arl'lI • :-III ...

Mr-llo - Pedro Paulo �lneh'lcl·j

Culaboradoreti
Prot a ..netrcs "'Ilho _ Dr. OIl1'.,Ll., r\ "�lt@.Ulf�
Cabra Clrl Gonzaga _ Dr .... k:dp" Abcp,1
_ Prof. Othun d'Ecu _ Major �llele!rJI.So Ju
venal - Dr. MjJ�on Leite ela Co�tll - ar. Ru
-""I (·":{ro· \\'alt!-'!' Lurtg e "�ury .Macha·
do _ LAzaro Bartolomeu - IImJr ca rv.ruo.
_ Prof. Paulo p'('rnllndo de nrauto Laac -

Hamilton Be'lInldt- A, setxas xeuo - F'lá':�\)
All�en(,1 dr amorrm . C. aamuncn. E(1.1I1!' ri<'
InfOrmação AgricolA . - Arnaldo � Thi:H:',l
_ Oilbr'l'l{l Nah;l.�.e Mnurv Borg('�

, Rep,n"',jta1Ite.�
Hf'pre5entaçôe� A, S. La-a L"dA

Rto IU9' Rua Senaücr U.uHa.";"O �.
t ei: :!7·59-:!4
s.« 1'."0.,,
T!!! �-\:Jl!�fl

RUa V:lól'l:\ 6.-,� _ !'tlll ::�'

�st\:! jornal tem a imensa
seusrocão do rcgi;;:lmr,'
natalíclo do poeta PÉ�!
cr.ss LUIZ DE :-.n�DEm(l";
PRADE. o-orrtrto rua 7 __ I,'
maio, intele--runl elos rn�'is
reconhecidos de F]ol'ianô')·)·
lís, taurencto j)eb A(',�'I'�:ll'n
Catartneasc de rotrns f' "11

o pN'!IT!io Cnl� � c;"',.:a do

poesia. e�t;,!i,;ril) rto ln,:i
tuto de E"'l1rl') ..
e l\Ir>nt('viePn

c-: do j-ars. Jovem 1:)'

;':';[01' rle grunrtes nttvícln
(I.C� a-n-aicas, tC;11 perr-or
r.rto -:livl'!'." J!< rnunte-tjuc-, ,lO
I';,'!\{�<) pvcuuncíancto co-ir.'
1'0n;·!,(�. >".·mio a última :Xl
1 rQ.'Íl�;'íl,' Lvcns CIII�
de Pul fi resiot.
1.'\ de "A"-:PFTTüC:; �ó("ln
rOI.I:"!( '1S, Eco'�h:\llrf)S
.E ('U,TI"l-\IS DO un-i.

I

'pP.�.I". Ter' dois Vrro ... '\1'''

nrélCl scn(lo "AH' r\ LA
i\n�,\" a <:,�r e{lH�rlo ,jJCb
EdH'1:a l.itrr"l[H'"a Con'''-1''
poráne,', (I,' S:;"l Pnnio C))T'·;·
-":"II c "SEREH E CM�T:
(:AL" li st'r puhlic'lcro pehs
ecti�('i<,!:; Roteiro de l�lol'inr,n.

do Ctõ'ltro ele ('til/Ufa ria
Faculdade de D;"C'itn.. h,,·
ciomirio rk<;1r-("r-dn {h U,�.i.
versld1cie de f':l'lHl C[lTa�i·
na, dir�tor (1<) i{"'nnl liIe·
rário· '''ROTFIRO·'. pr,--",'·:'
mudor dr) rrn,.-.,....., ... Cql",.
ral "X,,1'n�n""'��" rl.,' r;.
dia S.lOt1. C"t:p·i...,:;. p:n1i"1

pou'; looeslüsl

tomos f'�ta d:lln.

- -- -- -_ - --_._------

HOTA DA ASPSC
O que foi a A5sembléia Geral

\ �':'�.t._�=rt.� • «lI) dir.o A rio (O !. ��lWMl �}ãfenfes .no �',' - � ,rr8l1 em.
pomem em 'formação. O

..

A ASSEM9U::IA G!:R.AL. qLl":,'! fni or1p1on1enf-: n(;
conjunto de prescrição, CS t'C�é'da rC'lo impl'enq �:�cri IJ e blada da Capital �

trabalhos, o modo de vida convocadfl pela D'retorl(l da ASPSC para ap'j'ciUl' os'
IlOS acampamentos. a dis'":i· suntcs d.e lT'''is ,vive, interésse dit Classe de servidoreS
pilna, certas purticularida públ ieoe< djsc�tl� e aprovou as seg_vintes prOPc;.;IÇÕI'?'S
des da feição militar, as 1. ConstItuIção de uma (;oinissã,) de sócios e dj-
marêhas. o uniforme COIl· retores da ASPSC para. em audY€nr-io a sef Dreviom�n

:�Z;i�l e�;::sn.�e::�Ci��� �� �:':��t�Ou��v��b:!;'u�c Er:���s��l�deo "S:�c���:d<);
maravilhosn lInidaCl.e e efi· provento.; de t:)do� \)S servidores du Estado'
clicia, se pl'ocurü formar fi 2. Con'-'tituição de uma comi.�sõo pa�� úpredcYgersonalid�de d') jovem e recl::maçõe.� dé as,-;aciados na form::t do edital eso:>:
Í!1:"utir nele Mbitos armi· ôa1m('ntc eXi='e-d'dn p,lra ésse fim.

.

gados c ele\'�das norma.s de A Assoclocão rl'sta oportunidade, agroCl'ce n "l-vida: que o farão um incHo fluênciCl de sCus -:-.ss,,::iodos à Assembléia, que fez
viduo de carater firme e f)or dinamizar o espirita de classe e unificar pon'osum membro p"�stimoso dn de vi�ta.
cole-ti\'id�cte."

Sociais

A RM:o (I �i!ruj vai feslei:!r "níver" d!? 14

"PisIC!1 de O�!ro" \'o'la a renda da nclle
_ An.versaria [manha, a exroc :):1.-'" e uma Debutcntes. à sooeécd -:

Ruth Hoepke da S:I ....o. A '·u�n'" -ariccc.
Cs curopr rr-ontcs de I',c.Jnt.ri

ocrt "ó S0C:;' iS

/

mais rortes e profundas da
alma 'juvenil.

.

O rapaz en

contra no movimento o que
nesses anos da vida deseja
e naruralmente necesst-a
para o- seu cesenvorvrme».
to rtsícc e psíquico: movt
mente, ocueacão, liberdade,
companh!a, conhecimento"
estimulas, di:-erão. O escoo

Protejo o seu capi�al filirtndo-S€ <1.0
SERViÇO DE PROTF('ÁO AO CREDITO

ISEPROCI
CLUBE DE DIRtTORES LOJISTAS DE

FLORIANOPOLlS
Ruo Felipe Schmtdt

,
19 sob" _ Te! 3518

x X X 13 - Sílvio o conhectdo "PistOIY
5 _ Com <I s.rc. Mario Hel er-a r;-l is OUI' s" coere turnbé r-i participa Jcs

?'-:' I:::rdi', o-ore. U co�;lme;'1to o sr. V;-:· .nim.:.d.:.s noites do "Samburá Bar'
or Ce-sto. Cl,.;r"prirnentos 3:)S noivos .'2

!:gn j {nrnilic s x X X

X X X
é _ rllu'_fo fe-tejodo enterro, o 14 -l?eixou a Co�a de Saúde e;"n'ver c! I c cmpcs t.cr Alvim Barbo-o se encontro.lreAo.bc1ec da, senhora �I

X X X
,

MáriÇl Fu'r\:ra {Idul.

7 - �!õ' tterc da hé.'\l)ec', s do �U'l Jt'�" f< .�•. ::;' ",.f.,. l'
���i:?O P�:I�i�aaH��:, cc;'·�:��� ��ic� ���: 15 - �manhã, oco�,er,,'rá "m?i"
xe

(5 H�c�,2r� �e��.;��es �� ���c.:.o�e�:� ��'Q�:�ê:�:lm���;�::sH���tl�s �'�i!��:�
Je Icl1,nd;_; Neves e Dr' Odson Cordo�(),:cn10ndoi'á o corlunt::l de ritmo.

oln:\nhã, é',S de7.:e!:;�de t! trinta horas·
'X X X

XXX

"NO,; "dfO?, preceitos esc')

teiros" recebe o rapaz uma

orient.ação SC(!11ra, de impe·
reCÍvel efic!en<'ia e valor.
Veracidade. C'l)mprimento do

dever respf'itu al)S outr04,
orckm e disciplina, obt.'<ii

:�:�����t:o��;q::e�es c:'

CURSO DE PIANO
F (!l.NT0
Profe�,,{Jrü MARrA -.:.:t.:;.

LF�A BATISTA FEHI( .• �

Ao.�
tosouC'

�r.,,;r::Jlll"n-

l;1 jornada ternll:I, qu' "

o verrla leiro caminho '-�:J�

povos· o raminho (lu!,! I. 'S

lev'l.rá [t Indo;; r' [,'licid:td3

ITi. supl:c",-ndo u· Dens ('OI!
minha Phrin qUCl'idl c • RO. dip],)m<lda pC'10 J-,,'-
s:l�'rad<l, a tena de S,lllt:1 tu to de Bel,I' .Aot·te;; d,j U-
Cruz, J]lIl1,il1ac!;1 0'210 CrI!- lllv('l"sj(l1,.l� elo Rio J .:.1.�

(1,' do. SII) .'Itc'nde rILtl' .. -

mt>nte. RI1&. 'l'raj;mo. ;

12-5-'13

E a�sim faz<>ndo, p05,i:�'
mos também ao fundar
nos�os die,s, 1I1.,CI'0\,('( i-IH
llusSO ll'.,tamellt0, C0111(1 r)

g'l'ande co1'5f'lhclrl) ,; :t.u
Alfrl'do: Nr"tc pontO· 11'::\
dl' acabar c·'mo tenho Vj-

CU.1·,p)(''..a. Que sr, ii CIl,"}Il

tramo, ell_ Deur.
{'ur.'ia� d'-':� I p�·OV':-:·J"l .1

.

nada. (lUCI'I, jnn;'I. 1,\1'1-

b6m :;:I!l�n' c"l1('ei\o.�.

.'� na fe ('OS "n:�'paeS'ld':s
que .�ou1.:Jl·rnm ronqulst""!�'
pnrn d civiliznCHo e consti.
tui-ln N�H';10 Livi·e. U:!'Í;_':;',.
PI'Ó�J)C!J.�. Forte r ESf;11''.da· call1_l_nlte tl',mqllilall'("l_
te p'lra 0" nltl),� ctl'st'l! ,.

Dr. S!NIlPO
MASU�ENHAS

A DIRETORIA EXECUTIVA

TERRENOS A VENDA
R\lO Tiradentes 53 - Frorianópuli�•

VENDE"'SE
Vódos 'ote", plS"imos ao Grupc.- IriPf'u B'-,rnhnlJ

sen - Estreito.
1 -- Iate 28x22 - Jardim AtlântiCO _ Bar.

reir09. (Bem pr'':'" me (] Estrada Federa!),
1 Iate 12x30 1(1 Tona balneário de Ccmburiú

próximo o st"de elCJ '.'te Clube
1 -- lote 10,,30 no zone bolneário oe Camba

riú próximo a sede mari1ima do lote Clube
I lote 15x30 no Vila Pomrélo _ Culrtil;....
1 lot: com a A'reü de 700 mt"2 junto ao H,_",

pltal PtTlte-stonte pm erumen."u
.

1 lote 14x30 junto Ó I=undição Tupy, JOlnv'lle.
\ lntf' 22x3l em Pilarzinh" Curitiba

COMPRA_SE
;>

2.500���'O��SO prÓ.v'mo 00 centro de Fpo�is" até

Um;) case. oté Cr$ 1.000,00000, próximo ao
..centro de FpolIS.,

.

Uma pequena chocara com oproxi nsdomentedois hectare,.., prefere'se com uma cO!'la, prõ"lmo il "1
pitaI

A luta será pai' certQ iE·

g:rma. mas com Icmlcídad�

plU ,1
" r"ragelll 'Htvei"cis d",

um dev,'l" (', srrbT"ntudu,
i"a a f,llr:d"de ('

ae; painv:as de meu O::-� ,

le",a' de r.��\ldo." nu C; "i,:t I

Puul.l Freitas, o profess,-,:'
A!ceu (II' Am:'re.�o Lin"

a que 1-''1tt j)ll:';'da por ,,[;,.
n,ltlll'al ','IUlt'�1cfn e ;:,ri;l
pel',lnk o lnt1llrio um "xr""

pio clv orgnnizlt'i,á'l ('ijl,'\'(')
e ,<;ól;da. sust-ent--rch e :,.-:'_
IPada pnr todas, as vil'tur!'
j):ll'tieulares :mtriotic,"
hllmanjtá.rias�·

atl'ihlli('r"!::-; ela ',(I!
nos.�o gn:nde tl':,:t,\:)
A1ai!e: 'Passar da indif�

�o;( rum'lna. Ilh ,I d:-;.
1U�'is aL,sia(I,1 do.� ])l'L:, ,-

rrllea 1l,H'a a l'l'en!?1 e

muito mfoi�difi.-jl de} q.!�'
passar da l1('g;Wi'i,o pan 'I

fc:', nf)i� n i\ldjfc'l'['n�" (', ;1'-

s divinos (lU,' I'L' )) ,i

dw; 90\'O�. o�
11/':II,'ns .. &'11 :-;H:) l'oi" Dlssl'
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NADA DE RIBHH! E._�1'9_s__MUD-iCípJOS
N O T I C IA S DEL A JE �

"Dia do Professor":
CADES institui Concurso com prêmios

}' de até Cr$ 100.000,00
Exija em seu carta

Lona de freios "CO�ADAS' Escreveu: - ,jU::'b<!�;L:l�i UJ um 10_ ae MtÜO

.(Dir, do Operaria). A mi
rnerosa classe

. reun;;se no

Centro Opernrio em grande
.smrrasco de confraterniza-

';!I-.I onde falaram diversos
oradores. A 'estas solenida
des compareceram autorída
des civis, militares e ecle
siásticas.

lNSTRUçoES PARA O vn
CONCURSO "DlA DO

PROFESSOR"
VII CONCURSO "DIA DO

PROFESSOR" - Promovi

do pela CAMPANHA DE

APERFEIÇOAMENTO E DI

FUSAO 00 ENSINe SE
CUNDARIQ (CADES), ema

a colaboração dos Serviços
Culturais da Embaixada da

França, corno parte das ("J'

:�:O;�Õ:es�e:ata de�i-
L CONDIÇAO DE I�::)

C'R.IÇAO - Poderão concor

rer proressôres de ensino

secunoano, normal, comer

cial ou industrial.
I

2. �ATUREZA D0 CON

C.URSO � O concurso

constará da apresentação de
um trabalho original e iné

dito com um mínimo de 't(J
(quarenta) páginas tanpln·
nho ofício dntilografadas em

espaço dois, sõbre ORGA·
NIZAÇAO SOCIAL E PO
LíTICA BRASILEIRA, AR·
TES INDUSTRIAIS NO EN

GAMENTO - Na aprecia
ção dos trabalhos, seria
consideradas tanto o valor
das contribuições pessoais
sob forma de observações
experiências, sugestões e

conclusões, aplicáveis ao en

sino da respectiva matéria,
como o conteúdo,' a torma,
a apresentação didática e a

..._ 60% mais no aprovei- l�
�.

.rnento das Lonas.

Nelson Braseher

d Exmo. Sr. Ministro da
'Guerra, 'em Portaria 'o" 3t}.j
de ,12 de Pevereiro de 63,
111�"<_.h,", llOVO V�l1\;U;:;<) 1.);.,1'CASA DOS FREiOS informação literáriaRUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves - as

'retLu - casa ue madeira till./'jm senau banheiro de tlp
los - terreno 15x40

litn.r(!).i!:.\.éI"
salim mlg:Jel

::��I�a�e.:as��ei���d�ÇÕ:jgi�: 1 Rua Santos Saraiva, 449 :��ã�ec������;�/,m�:���\:c�:
a correra indicação das ior,.

- •

vídualmente -como em par-

.tes bíuliogrãficas utníaadas. - ESTREITO cena. Lrasíleíros natos ou

8. PRltMIOS _ Serão naturalizados sem restri-

concedidos, desde que seja ções. ceoera. as Canções
considerado de mérito tmí- y",��" caous em lo. e ,20.

nimo ce 80 pontos em 100) lugar, 0$ prémios respectí-

pela Comissão JUlgadora, vamccte, de CrS 500.00U,00 €

os seguintes. prêmios: luu.OtJ:),uu. As instruções re

a) -- ao autor do melhor guiadoras do Concurse .;,-

trabalhe em cada matéria,
um prêmio de Cr$ IOU.OO(),!�)
(cem mil cruzeiros);

RUA CONSELHEIRO lI4AFRA - Duas casas n. 109 e

111 ctíma oportunidade.
DICIONARI') ,'3 Municipal de São �;u�

l-". nara romance, ao 11\'10

de jrancisco Marim, inti
tvladc "Clat!"6 na serre".

Histórta de pioneiros e OeS

bravador», e da Implante
ção da cultura cateern
em São Paulo. o livro r r:

p, u-ietro ae uma trüogte e

Iot lunçado p::!!i'S Ediç')"lõ
M,!jh(Jran·,�ntos. na eer:e

'

"l taurutama da jrteratum
'

GRANDE

!':TIMOLÓGICO PRO!::iO

:; [CO DA LINGUA POR

"!."UGUESI\ - 10 '\'01u01e -

Letra A - de s.íveíra Boe

\1<.> -- Edição SARAIVA -

São PaI Ii
.
1963. Empre('ll

rttmcnto da mail'; alta s.a

;.ifiC.1Ç;}O. a desta obra

"\1;:< pub! cacõ., C ora .nt

ir,r':!. -e;a Saraiva. vem

c-a ·;rest�.l" inistlmã.v�:s

'erl'ic;'� a tectos e mais es

peclalmeute aos que a.I:\nc
'am a oatavra come: .ns

trument- ce trabalho. '1....;_

RUA TOBI'AS BARRETO 22 - eatrettc - Confor

tável casa de material perto da praia.

COQUEIROS _ Rua São ónetcvâo ao lado da Igre
Ia - Casa de 4 quartos -'3 salas - cozinha - terreno

oe 11.550012,
à disposição dos

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

3 quartos sala - coamna - banh�lro - agua' e luz.

RUA 14 DE JULHO 9:>3 '- Esti�el�o salda da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 782 012,

-.....;. .- ..... ---.... -

RUA FRONTINO C. PIRES N, 3� - casa de mad�ra.
pagamento parte à vista, resto aeornbjnar.

A ,j.:.lli:;:;:l'J .rut

gl....J. .•d:l' unconcu.se mstatn

ua ", '-'<!""ur,,-,, c.co crat da

Anii!:.�r;.l lÀ.8 l;",,", . ..i<l I ...

R.M. it Rua Fmnuscc Ota

viano n. :3 :...._ Copacabana -

I�io de Janeiro - GB. O

\ prazo paru .recebimento das

prepostas encerrar-se-à, ím

preterívelmente. a 22 de Ju

nno de 1:J53.

.nrneneec''.b) - ao autor do traba

lho classificado em I" Iugnr
dentre todos os trabalhos

premiados:
uma bólsa- no valor tOf.:l1

de 5.600 francos novos para

4 mêses, no o':�:�,iO �� tlIIDmWiiii iiiiiir
cencrc mcernacíonal de Es·

tucros Pedagógicos de Se-

vres r sendo 3.200 tranca

novos concedidos pela Em-

�:���: d�ov�;an�ael= 2�o:..
DES) (' viagem de id!J e

volta a Paris (sendo a Ida

concedida, pela CADES e '-l

,."lt.a cela Embaixadli-- dR

França.
l!J - ao autor do traba·

lho classificado em 2" lu·

VERDADES E lNVERDA
DES - Na edtçâ- do dln 1
de "A Gazeta", eomna

-zumeumatnho'', uma no

tícia ali puhlier.da a r<:!s
perto do colunista que a5-

sina esta "Informaçao Li
tcrárta" contem verdade, e

Inverdaces. A verdade, nn

cflso, se refere o puboen
cã- de- um volume de con .

tos Intit1.llado "Os Noss"s
Iglla\s". E vamos aprovei
tar a deixa pura infort:la'r
que sc-.:.á lançado êSte an.,.

As ínverdades são I d'.la,,:
prinwlro, nunca deixa!lloS
de escrevpr. D�ixamos de
publicar livros - o que é
muito cJiferente. Dai II�')
se justificar aquele ''1ont{a
absbínenria l'!teciria", .,ct:!

gundo. c,erto 'ou errado, 5::
mos antl-ncademicos ]»
lempera-:ner.to, fOl':nacao {'

convlcçã:-. Se assim' pii.,
fôssc, I'!ão haveria nece_;;
sidade de desejar a mOl·te

cta-ece, orienta, tntcrmv.
debate. centre rlc 11m r. ,f'-

I ado objetivo. Obra fie
maior valor filuj')g:c'J. de

mandou nn:s fJ2 «labora

ção e e um Ievaniamanto "}

mas pc..;;sivel completo o;:s
vocábulos, expre!!s(lf:J da

lingua Jeral.e c:'IIGificn

sinÔnim.1s e c-n�.;ibu:çã0
do Tupl-guaraní. Um (l.,)S

nossos me�hores '::dll!ec<;
dores dos probl!-!rr\a� lin:'
gubticos, estud_":lnd', e se

::lprofundan,do há <1.0"3 n.'1

complexa matél'b, l) pro
feSsor Silveira Bueno 'tem
já uma vasta bagag 'nl que
o cr.edenciu. sem dúv,dJ.,
para a execuçao :le t.a! ,._

bra. ESte prime;�o v')iume
é referente a. l�.-t. A c·;:;n

tendo :j6.000 ver:)·�tes ('(.:m
numerosos deriva.dos, N3

apreoc!JtJção, ao e:;Jrcar <)

SINO SECUNDARIO, TEC-

TEL��N� Av. Rio Branco __ 'Venda de ocasião. ,�:��.�O 'C��E���?:�i;:�'
-... PRATICAS EDUCATIVAS

LOTES no final da Bccalúva e inicio da Frei cene
ca ...:.. localização ideal.

3. NÚMERO DE EXEM·
PLARES - O "trabalnc de
verá ser apre�entado em

duas vias:

4. PSEUDóNIMO - O
trabalho apresentado deve·
rá ser assinado com pse�1-
dõnimo, sem conter no t�'{

to inOlcacões que possibi
litem fi identificação do au·

Dr. Aloisio
COQUEIROS - R.ua Juca do Lpide, lote l;Jem situa

dos. lYlonqullholl
CLíNICA DENTARIA

Tratamento <.Ias afecçÕe$
da boca em adultos e

:;n.lllç:;,s pelo.. metodos cli

n1·:;0 e cirurgico. Cúnfecçao
rt ... proteses parciais e 00-

ta13, I

Dia;;' p. passado segll'u

para a Praia da Pinheira,
uma grande caravana de la·

jeanos inl,eressados em ad·

quirir 1600s da firma Sor:ie

dade Balneária Pinheira

Lida. Em Lajes. já loram

vendidos mais ou menos

200 ló�e:; em apenas 1 mês
de venetas pela firma Nel·

son BrascheJ' & Cia.. Será
a Praia mais perto de Lajes
pois dista "penas 2-12 Km. e

com a construção de Nova

BR-36 - Lajes-Florianópo·
lis ficaremos com apenas
202 quilo�etros. Os traba·

lh:)s dl! marcação das Qua
dras c lótes estão sendo
contratados com o experi
mentado Agrimensor \ajea
no Sr. Jayme Varela. As

condições para compra sào

excepr:ionais pois os l6ti2's

são vendidos sem entrada e

edffi'�13- rnêseS-' de.. prazo pa·

ra ·pagamento. to

ESTREITQ - Alto da Visão.

BARREIROS _ Vários lotes

toro hmtamente (;Oll'! �l" .,.

. pias deverá ser encaminha gar, 'Íentre todos os apre-
do um envelope rechn,o sentados. um prémio de vi.t- atende de 28. a 68. feira

(trazendo I) ')Sfl1\(ltlimj'/h) '�e1l1 e permanóncin de l� da::. IS as 12 horas e das 15

na face externa 1 ("onkndo o '" uias em umo das capitcis as 19 horas' aos "abadus.

, nome cto ca"1didato, ende;-A· do BT"asil. da escolha do pela manhã.
ço particular, os esl.nheleci-· candidato: Exclusivamente com' ho-
mento,; em Que ensina .

� d) _ ao autor do I fllb3 ''', marcada.
11!Yl

reslI"n01cte S\I.flS ati"; lho classificado em :I" IlIgl'l1' .]onsultório: Ed�fícl0 Ju·

dade<; nfofis ionRis dpntrê t(ldo� o�. al)resent.�- lieta - sala 104 - rua ,je·

5. DATA A APRE.'5EN dos, prêmios de tlifll�em ,� ronimo Coelhp.
TAÇAO - s monogra(i,s permaofoocia de 10 dias e. .nl

deverão dar entrada na Se· uma dns capitais do Brasil,
cretaria da CADES - Av. da es(:olha do candidato; _ " _

Rio Branco, 115 - 90. ano � PUBLICAÇAO - A DI 'I'C,AFEZHiHO, NAOI

:rl;3af.é o dia 3 de llg0stO ����������eE;����O c:-!·_/· �'A I/É -",-!i i,!"O .1
fi. ·C()MIS.'3ÁO .TUT..GAOO- venieoffl, promoverá a pu�_

RA - A Comlsdn .Tulgado 'b!t(":(v-nú nos l.Ta� p r�·� ....... .-:>;i......:..4-+'ª'� ,

ra do ConC\1rso será coo, miado.;;. indeuendent.emenle'" - - � ,

t.it.u.íd;l. de professõres ias de 011nlraler remunera<;ão IMSTIIlITnFRcul.:t"ldAS np Filosofia e 1.1'1. '0.'\ easos omissos SP.·
�_ •• U�� ,�

�i:�S ::�:�:;��im:;�� �� ��n ;�:��d��,�:��rj��retor 'nF'�'
.

Gll.DA;SlO 1\"'_Ano

SENHORES MÊDlCOS
NÃO ESQUEÇAM DE DECLi\RA�l O SEU

IMPÔSTO DE RENDA
A. S, PROPAGUE,

Escritório _ Edifício Banco de Desenvolvimen.
to do Estado _ 5° And<J( Solas 502 e 503 - Fooe

3040 Horários: �.30 11,3.0 e 14,30. - 16,3�
problema· o Aut'Jr <"xp!ica (!oe um dos nossos mui

os cr:têriG.S adokl-jc.�. Ih': matlos acadêmiro-l; pan
"
_. O no.'\sc diciollârip 'fl- lic:ta;mos uma vag�. Mo-

titula-se, prevalen�,?mem 1, tiv'? MUI�Al 1'1mules' a

etimológico, mas é �3m- A�L a�e hoje na� con$e-

bém prosódico. Dá, Em pri- gUlU preencher OS sMs
me'ro lugar, a '��;.n:G:l'gia quadros. Hã cadeiras q:.Le
da palavlia; dep').;;, c' l'll-':'- nUl)ca �oram OCUP8

nificad9, a p.r��ün':11l cos ,conUnuam virgens - e o

:;e���í�} L���::;u�:��::�velto���
parte da ,;>t.imoIQgia, q'lün- sabemos, t.em 'Im veemente

do há controvêrsia.;, dan:"'s e antigo desejo de perren-
as opiniões mais ;rnportan- cer a tão insigne .wdalI(�i(>,
teso dl"terminando'l:,) P'H E' aproveitar, nao haven;;o
uma delas que no,> pareça. necess'dade alguma de êl-

rra:s funrIamenta.hl_ M'il- fluração de Instlnt:;s ":1S-

tlls vêze.'5 não admitimús sassinatór!os" Dara qu�
nenhuma delas, ,:[,1:�(.p.r;.do surja a tão almejada "!l-

a nos!;a explicaçii/r." F,';to5 ga. Poderemos, inclu.;b·c,
cl.c "'''''''f!1li<as é. "s·-·Iln. i!,,- "conversar" o no!;so t> '�1

t .. Dl('i<lnár:o, um (io� mal" amig:-: Gama D'Ec:,.. Pre-
�(.'gnr'·s e· !Jer:! ori'�\lta::Jcs sldente da Instituição. ex-

"'�ha'hos do g('ce,'- .ia :J 1 pllc/mdo-lhe que êle i'l!�Ve

h!i"adqs em Idio!1';. w,nu- fjc8r f�li:7, \'er u-n hcm�m
"-\lês. o autor e 'J ed!�;:"ra· l'eallz<ldb. Em um homh.l
ccn. a pub!icac;â"l . �Ie laI' realizado ,"el'á o re�p(.;r:�:;).
. bra, imp rtant·� sClviç') vel p1r' '''Zumzumz nh(J"

I·���.\ffi� -A
I

\ MES DE MAIO ' I,'
Dia 12 _ Os Brotos Don:;am -- das, 16 h:Jr:JS i�.�

-LO h'..ras
D.a l8 _ Soiré€ do Odüntt Lg;;3
,...lia 19 - O::. Boles DCI":çc.m - das ,16 h r�s .-li

20 horas
Ú'l- 1." - Seiree da Engel.h ri;,

u;<- 26 _ Os Brotc.s Dlnçam - .:! s 16 h las

LO hC,IQS.

Os trabalhos da nova

Constru�ão do Estadia do

E. C. do Internacional sito

nas imediaçõcs da Materm·
rtr,de "Tcl'eza Ramos" est.1I.'J

r;.�-"" �di,8ntados e pelo que
lá ob,;ervamos será um dos
mais modernos de Santa

Cut.:\rina Opnl'tulluri.iente,
publbu-cU!os dildos conl!re

tos Sobre aquela grande ini·

(".ifl.t.iva da fa�lli!iR C010!'a·

da.

Diretor lifl "�$ino Reda'ão,

secunliario� ..

!"MB?FT�, 57ITt'd'MJb
DR. AlV!

'I 'O

,

, "lde-<;[> " visto' ou perte finonci:da. Prêço
C'5.220.o00 00.

.

Ver ó -ua. CC"nselheinJ M�fr:, 21 - sobr·,d".

11'.

·"n�ult.orin, a partir ue 1.,
Grandes festejos em r_,:;

jes foram realizados pela! 'dadr:- ," 'n""lhn.'lnl.", ..
'1,' llbril. para á ,.ua NunC9

\o{�f'hado, n. 12 (esquin,
e m à ru� Tiradentes)

à� nossas let,';]s.
PR3MIO PARA "CLARI1..J
NA SERRA" � 'Instltu'd,)

p' :,) De�artamentú de C'll
tUl'a da Municipal'clade de
São Paulo, acaba de ser .1-

trlbuldo o "Premlç Cã:ll>'-

qu:mdo estiver fardad� e �

te:mar chazinho entre os

s{'us acadêmicos pares.
(Para rr,messa de publ:

caç5es: SM Caixa P-::st:JI,
384 - Fpolis - Santa C ..

taril'):a)

101 1=""... ';49A------� ._- ,-.\

A HORA PRE3S'nPifA
mte' r Slbli';·,,!' I�_:._\ii__

1." andar sala ?.
Atende"á no� me�m('s no

rários _, isto é das 10 ày
12 e das l� hor.!'.S em dLan
te dlariàmente,

Ou<";a lodo� os dominj{)O' p�ll'l
Gal'ibaldi de Florlanój)(ús ..

A HORA PR,,��mj'i'ER!I\';i\
:;m1 nia

C"r�n Dmn�r�F ':1)
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

\ ��L��T�Ã��R�6�ACURSOS
ARTIGO 91 IGINA'SI'l EM UM ANOI

DPF-r;lNASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRMIA

• Cartazes do DiaCINEMA
"., '!JS'

,
.

às 3 e 8 hs.
Burt' Lancoster

.

Dianne Foster
,

C\iano Lynn
.

em

}\OMEM ATÉ O FIM

� II A I ., B O 5-
,�, IJ!UA

às 7 1/2 9 1/2 hOta.,
Curt Jurgens

Dorothy D.:.ndridge

peda-- Baseado nos mais modE'rnps r.rocessos
gGgicf)s.

- Diriaido pele
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novas.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS

\,
;

ao F��o d:u�:7��r��é �R�� a��a;úl ... iO Aducc.i.�· "nti
::STRtlTO cPOLlS

_______ i.

.,...YAMANGO
CinemaScope

. Censura: - até 18 anos ..

"''''rtlI6
ôs 8 hs.

CinemaSccpe . - Tecni.color

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela ,!,'aculd"r1�

Nacional de Medicin'l d"
Universidade dl" Brasli

Ex Interno pOr r0n('ur,n d'.

M�ternidfld� F,�('''!!l Sr·

vi.;o io Prof (\�ro ir RI'

dr;gue� I,jmfl' ��.,.,. ;0, ......,.

'n S"·vir'(l 'de Clrllre;la 00

HmIPilal I.A.P,T.r:. do R!/J

rlp .TRt'!plro Mi>rl'r("l do H

f1ibl ri.. Carin�de e t!'
r..� ...tr n'ri.ad(> Dr Carios
f"nrrêa.
PARTnA - OP1I!RAOOFB
DOF.NCA� nF. AF.NHOR�S
- PAR,TOA SEM DOR D� o

.

roWfnrjo psko-pr9fllati'�()
Corumltôrio, Rua João P '\.

t(l n. 10 -. das 16,00 às
horM. Atend.e Mm

Telefon;,

Gi"W�1O FJ.1 I!M AfiO
;

AQom C('lrY' Moi"res orobobilidades - Jnço o
,UQ m,;cric;õo à Rua (ir Fúlvi<' A.ducci, 748 CÚRSO

ás 5 e 8' hs.
Ging Crósby
Tue�doy Weld
Nicde Maurey em

DIZEM QuI: • AMOR
C,'neYf1a3ccpe -';·C"r de Luxo
Cl;1n::;ur�,: :- cté 5 anu.s

.A.lain D(!!.-)n Marie Laft,ret em
O SOL POR TESTEMUNHA·

Ea.�tmanColor
CensurG: até 18 '=InosCONTINENTE,

ós 8 horas.
ÔS o hs.

Herdv KrUqer
Celin G·,rdo'1 ,

ÁGUlo. FUGITIVA

Steve Reeves
J uni Me-redith em

O MATADOR DE GiGANTES,
F;.IntllScoóe - Tecnicolor

MUSICAL B:ilR
'ARA UM Bl')M PASSA TEMPO COM aUA I!!AMrLIA--- R{I'lJ..IIOEe- AOC1A.,

D.n.1o'0ÃN'I'E.f\ CUQUlTEIS - FESTAS D� ANIVERSI tUUB - CRA·

DANÇAJiTES - ETC

.lW�,TUUO l»,a,dy#,��:� T.L,·.'I. tPo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



M:ss Radar de 1962 _ Wânia..-Mo,ritz Moritz que
vai fazer. a entrega de faixo na Miss Rodar 1963

t<..€terly Becket, Garota Radar de Porto Alegre, -Zirmc
Maria Heusí Roinha do Atlântico de Santa Catarina e

'

Maria Cristina Heusi Garota R�dar de Itojai

" festa de confralerl'!ização da Sociedáde Calarinen
se amánhã no Clube "12 de Agõslo" - Luxo. Beleza,

Elegância e Graça na passarela azul.
Serão eleitas miss RADAR - Miss Simpatia - Miss

Personalidade e M:ss n;lIcura de 1963
FINALMENTE

.,'

amanhã, no. veterano e crtstocrótl-
ci Clube 12 de Açôstc, será realizodc ,J

II Festa de Confraternização da Socíeda
de Cctertnens ..� com o. desfile das Gare-
tcs Rodar de 1'962, que disputarão os ti
tutoe de Miss Radar Miss Stmpoae, Miss
Personalidade e M(ss Doçura de Santa
Catarina de 1963·

O Desfile está marcado paro Qs 2.1.
horas e o critério para o mesmo será por
sorteio· As Garotas Radar representantes
de outros estados nãp concorrerão aos ti
tu los acima mencionados.

Rainha do. Atlântico de Santo Cato
riria de 1963, Zitda Maria Heusi desfi

Iaré cpresentcndo-se à sociedade presen
te no Club�.

luiz Henrique, que tem se destaca
do com suas úi.amoa.çravccões, vai dar
"sbow" bossa nova será homencçeado

As Pctronesses entrégarão os brin
des as Garotos Rsdor ,e depois receberôo

Os seus Diplomas de Pctronesses da Fes
ta.

O Juri que vai es-colher as Misses
radar Mano�1 Gcrbetlottt

.

A decoração es.é à cargo do deco
será formado rrunutoe antes do desfile.
faltando cinco. para comptetor os nove.

Quctro membros já estão -convídodcs
As candidatos desfilarão Com pen

tecdoe do Instituto de Beleza Três-Jolie
A apresentcçõo do desfile será f;i

to por um Ou uma convidada, que cindo

hoje, deve faze-lo.
A orquestra que abrilhantará c

"501 Rt:E", será a de Cas.elõ que vai o

presentar nevoa sucessos.

A renda total da testo seró pró-con
trUçao da nova séde do Clube" 12 de A

gôsto" o que marcará a primeira em

seu beneficio,
Miss Rodar de 1962 _ Wània Mo

rttz fará a coroação, na substItuta.

-

1

OS BRINDES,
Para o Mi� Radar de. 1963 (10 co

locado) um en.�o�aJ dI'! nçivo si?- SUPER"
ENXOVAL de Blumencu- Após a sUO

Coroaçõo receberá um certificado do. sr

Claudio Cesérío; filho. do industrial Ori
vai Cesórto.

As Quatro Misses, receberão con

juntos de lingerie "Lurntére", Toreodot
e Satnt-Tropez de nyloll'l pintado er.rnõo
industria de "Casimiro Silveira . .Jo�n
ville.

.
'-

Outros prêmios: T
Rodar receberôc um vi

Colônia Aventure, da C
Farmácia Catarir'ense; um jdgo de toa

lhas da Ar.'ex 5 A. de Blumenau. Um C0

Ia de cristal' no valor de doze. mil

cruzeiros, da Buerger Mcdus de Blurne

nau; um es-tojo de porta-jóias [aponês:
de "Hermes MacE.d.)" de Blumenuu.

"Seu Telão vale· Um Milhão" sor

tearó trinta mil cruaetros em dinheiro
dez mil cada um (3 mesas) e patrocine:
rá as flâmulas, faixas e decorcçõo cc!o

bcrando com o Ctuoe "12 de Ago�,to"· <:!

com o Cctunístc na promoção do socte

dade cetcrtneno . A cosa Beusque, ofer
tará dois cortes de tecidos Renaux. Nas

mesas s-erão ccloccdos vidrinhos de per

fumes Coty _ Coso das Bolsas, Ppolts.
Hoje apresentarei o último prcqro

ma no horôrio dos 23 05 às 23,30 he, na
Rádio Guarujá. Agorà será 000 domin

gos às 13,30 hs iniciando n.o próximo
dia dezenove no mesma ermssoro. Pa

trocinado pele Relcjocrte Revel-
\

Neide Mouro _ Garota
Rado r do Conünente

GAROTAS RADAR QUE DESFILAi
RÃO amanhã na passarela azul do Clu
be "12"

Pôrto Alegre _. Kehterly Becker
(Leopoldina vuvenil)

Guanabara -.Ana Maria do Vol
te Silvo {Clube Naval}

Curitiba - Morilene Keily (Curiti
banos) ("IÕo confirmou

Hor1anópolis - Sara Reçínc Ra·
mctho Silva

Cominente _ Neide Mouro
Arc ranqua - Zenaide de Corrêa

Rocha '

Crtclcmo _ Marilene Rollin
Tubarão _ Raquel Tonelli (nõo

conftrmoo)
Laguna - Maria da Penha Silvei-

Imbituba _ Glícia Ribeiro de Cas-

Itajai _ Maria Cristina Heusi
Blumenau _ Elincr Mirtes da SiI

. vo

....... �,KuiJ Sul __ Mo§Oli Oe-Marchi
Brusq. to: _ 'vete Appel (nõo con-

firmou)
Joínvtlta - Terezinha Santa Rítta
Lajes - Maria Batista Varela
PATAONESSES, SENHORAS'

De�embargodor. Eugênio Trompows
ky (Geny) ToulQJs,

,t.
,.

ep a) Cherem
Dr. Jouro (Nilzo) Unhares
\-,., dLt�r lúcio (Ncrr) Freitas
M,n.s!-ro Rout (lúcio) Schcéfer
Dr. Newton (Ivone) Ávila
Espí.Idíõo (Elza) Amim

'Dr. Miguel Hermínio (Terezrnha)
Doux

Dr. Colombo (Dayse) :�/ as
Dr. Ceaar (M:..ria Helenà) Gomes
Dr. Claudio (Celtoa) de Vicenz i
Dr. Cetsc (Júlio» Ramos Filho
Dr. Percy (Virgínia) Borba
Dr- rrandsco (Anita) Grillo
Dr- I'\,�reu (Mariozinha) Ramos Fi

lho
Em homenagem ao Dia das Mões

uma valsa no proqrema,
•

Sara Regina Ramalho Silva _ Garoto Radar de Floria
nópolis

\
Glic.ia Ribeiro de Castro _. Garota Radcr de�1f"r1bituba

MqgaJi' de Mal'chi _ Garota Radar do Rio do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



47 ANOS DE LABUTA �.CONSTANTE EM

.JROl OE: )ANTf' CAIARINJI. NO

-I

• SETOr. DOó ESPORTES

•

1l�J'I', HU ,tiO, �
peon!::::di:�d�i�a:�:�����i�:n��:�: I 5"0--- "m -.",1"

- ---

r- ;_ s ;,oa 5 vI r.':llm otão, para o 110SS0 país estarão voltadas as a�
.

� _ �
tenções de todo o mundo esportivo,

Ná oporunidade, haverá o desfile de

d' IV J P'��:�:,qu�dros, além de uma série de sole- OS' ogos, anamericanos
A parte esportiva do torneio terá comê- São Paulo, 9 (V.A.) -- iii Gen. Crark. do M�XICO, promessa solene diziam' Renda: ()�.- 1.053.100.00 h-ando nessa pa .. l;UJ C5

ço no dia 12 do corrente, com 8 disputa das ����::��s �a:����:�:i1� ����;r:�:':t�, d�::�rs" !lP�: de;tr�w�:c�:t;::;:�)��:Il'.�� to�O��s ;l:�,.l����, �'sA�l�� �m:é':ã����:���, �!:�3i:��
partidas elimina'érats. A série eliminatória to d-s "IV Jogos Pan-Arue dar .ordem para que v a cidade cauucjense de wtn- Oleniak, [,03.42·; Ma-tf'redí

está dividida em' três chaves, distribuídas CIU ncanos". reareaoa no .08.;:- crama olímpica, que arJ·'!;l nlpeg. ·Q'Je'ra Deus que 8€� a-s
'

48'.

• São Paulo, Cur.tiba e Belo Horizonte. As� tádio Municipal do r-oca- durante todo o -ean''. .rcs- [a centro dêàte mp.:uyu) amo BRASI.r:.� Helio: canos

embú, isto com relação�.,. se apagurla. O últlm- i"\tO bíente de paz, compreensâo . Alberto, Zf� CarIG:; e ,'Uva:-

chave�Ã�();lu���t��tados Unidos, Mt?=Í- mhf'o:,:,�"��pOe�,��nOraEuU'mg.::na,·amiS�:dl",�",,s !:���ti;�l�a�ep��lt�:c:�= �::�n:�d: �:a���:;dl���:� ��� I���t�!.�i"���}�,jl;.���l/;;
.. vc u tigtou com grande ovação. que imperaram nos "IV aos 37' do 2.,) tempo >3 0-

CO, Itália e Argentina. dão de 30 mil pessoas, quon foi o arr.amento elas ban- Jogos" � que vieram oc-
/ -BELO l:(Hr�ZONTE _ rnião Soviêti- do Os '"'IV 'Jugos" for"m detrás Olimpícas e ean- monstrar às Américas e ao

',grande Prêmio das l'H- Americana. as quais, deu- mund- 11m pouco "dn n")!:'-

tr- de quatro anos, volta- pttalidade dos brasítetros.
rão a nemuier em :o'.!jnn:-

.

E que tais fatos venhani a

pego no Canadá, [untnmen- ser repetidos, o que certa-

te com as êendetras ocs mente acontece-à".
países que competirão na

quele certame,

ca, Uruguai, Canadá e França.
CURITIBA - Pôrto Rico, Iugoslávia,

Peru e Japão.
J._

Os jogos eliminatórios serão disputados
nos dias 12, 13 e 14, enquanto que a etapa
final e decisiva, está com a pesença do qua ..

dro brasileiro, terá início no dia 16. A parte
final e decisiv�, está com a presença do qll.a ..

DO Maracanãzinho.

"ENCON�RAR-NOS-EMOS
EM WINNIPEG QUEIRA
DEUS·'

Estava conclui.la a :;o!�
nidade de ·encen·,ur.·�nto

dos "IV J ....gos Pd'l·.\1n�j:i
canos". Atlétas, ciingcntes
.e delegad,)s de mi1!� :Ie vi 1

(I países americal�ci.>: np�r
tavam as mâos. E nu;na_

Para a II Re�ata In<;",'·

nacional marcada paP'l. o

próxim- dia 26 em nr'.:·.3.

capital, o R:c Gnmde do

Sul estarâ sendo r-,:pr"�\.m.
tado por duas ngremiaçÕI;'<:.
Trata-se· do Un;ão e ("l'

Dar:oso. O Barr-S{) es': !,:'!.

parti�ipnndo com o 5".,

0uat:·o C-'m enauanto que
U'n!\ 'rttn.1'1i\".ão m', fi. <;

d �i.S �Itll]e,; CC:rlU< "' a <r. _

.•

n1;.:ão d"' Olt? G,,,.�te p3!"a
a grandit:sa provil.

Na tarde de sábado o

campeonato da cidade ti'
rá prosseguiment.o com a

oefetuação da nona rod::.
da. Estarão se defrontãJ\(to
n� estádio dr. Adolfo K .. n

der as equipes do Atlet'.'::o
e Postal ·Telegráfico, CU.i0
resultado Influirâ n::lS pc·;-
meir;;s POstos" pois "O ,. je
tricolor: do Estre·to �pn a

derrota elo Fjgueiren�e
frente ao Avai, pa[sou a

ocupar a vice liderança do
campeonato, Será a gr't'1-
de oportunidade da eqn .. -

pe postalista cre�cel·· �'ó
conceito dos torced're" ::te'

desbancar o vice lider c!a

preV!leginda pcs·c:ão. F'.):
seu turno o Atlético tucn
fará pará Que sua pO':;lçào
seja conservada par "0.";;.,.:.

tas rodadas ainda. GQt�'JO
-cujas maiores p-..s31b:lid,,
des de vitóriíl pendem P;'I
ra o elenco do quadro ,'1"1-

entado por Ari Gil, nus

surg'ndo n OD?;'} ti '$ C:·r
reios e Telégrafos am,.2-

çadoramente capacitaJo
mesmo :1. constltuir-!!.e no
autor de uma grande P�'CL
za.

Na tarde de domingu o

certame do Estado porlf'!;.t
ficar decidido s fWf\l" � )

MetJ·op-1. o. elf''1rn ã" C·is
ciuna vai recrpdonar a .•

Almirante Barr�<:.o. ·'·'I"di)
colocado· e, S� consp.g"\1ir
uma vit-Ól"a, terá Cm1'l' ''';s
tado:- o tittllo de tri.:a:n
peão por anteCipação. Se
o Barro:;:o venc 'r a "'ú,,�r,a
sOI'á adiad::l.

'

encerrados.

Dep-Is ela disputa do

çôes", prova que .dâ con

clusão ao prograrria espor
tivo dos "jog-s". sob os 8-

cordes de uma Banda .te

Fuzileiros Navais voltaram
a desfilar as 3 delegaçú€'i
participantes. ContinuandJ

as soie�jdades, foram has
teadas as bande�ras do
.Brasil e do canadá, por "to1"

uma sua cidade � Winni

peg � sede dos "V JóY,(S",
numa homenagl'm aos 0(

ganizadOl:es do it1t:mo e <lo

, �ró�m.o '·'Pan". A' segll\!.',

EUA: MANTEM A TR.'\DJ

ÇAO
A prova das N:=tçõe'; c ·:n

encerramento, umr.ingo. a

parte espOl·tlva fi·" "J,-,gos
Pan-A�ericanos". E cs

Estados Unrdos mar�tlvr
ram a tradição, t:u10· Ul11&
sua representa!"!.te C·)l110 a

granct;e vl;:1cedom: f\iI.3.c'Y
Ward Mairs, com fJ,75 p. n

tos perdid{ls. Em segundo
lugar cnegou o ,Irg�ntind
Carlos D2U'1. O braf':ilei�·o
melhor classificad, 1"1.0 lu
gar) foi Antbnio Eduardo
Simões.-

BRASIL CAMPEÃ.O DE

No Parq'.le �ão J:"lrl:{t:
Jog,.,s Pan-.-\m;;rlcanos

(finaD.
JuiZ: Olauclio Vicur,a,

Chile t.fm�ol.

-S�.

JI,�l
COLABORADOI\JS ESPECIAIS

MAURY BORGES. GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

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

COELHO - MANGONA

ton.

ARGENTIN!\ Miguelucci
(cejas- a03 2'3' do 2 n tem

po); Barale, víeí-ez e Ca

noas; Sarvr-t '.� ::'".:mwl)l'tUi
Pueblas, �;l1.ltl'�ti, n\et)18'k
Manfredi, Ai�:,wllett; (Fer-

NOTICIAR lO ESPORTIVO DE UJIPAMA
Ibirama, 9 (por Abela::

do Souda) _ Aproveitando")
Q feriado do d1a 1''. joga
ram no gramado da S, Uni
ão. nesta cidade, as rep!'e
sentaçfies do S. C, Pall'lei
ras de Blumen:au p da �
D. União. no qual foI re�
gist..ado a vitória do time
blumenauense pelo esc'J::e
de 5 tent".'s -", 2. Venc�'.l e

convenceu. O União r.ao

repetid" aquela perform�.'.)
ce que teve contra a equi
peI' da casa Hoepcke ele
B1llmenau e Que foi anUl'
cbda anui. até com faix::ts.
como send,., uma selenãQ ·t!c

Blumenau. O união jogou
dpsta vez sem ardor, sem
d'sposir.ão sem vontade.
Gerd

. Duwe ê Guido, qUE',
haV1am brilhado contra o ou
tro time de blumenau mc,,

tTavam-se llJ)9ra sem p��:_
nas, sem anuela "elá". Os
outros m�straram oue ll>iO
tem tamb4m n"'"n!l,'n fi.,>i
co. a noite a f!llta de p,'c·
paro físico não 'faz ta.,·na
hlta como de dia e cerro
sol. Enquanto isso o Pf'.!
meiras mostrou muita r.!.lS
se, multa harm-:-nfa. t'i:l
sua.:; llnh�s. O" tMal� f�.
f"1Im marcados na se'luill�
toe ordem: �t'(1 Duwe abt'iu
a contagem para o Unho,

aos 12 mir!U·tos. Dinho em

pat�u aos 23 e Waldem,n·

aos·33. aume'"!Lou para 2
e Dinho aos 33 voltou d

marcar para o Palmeir;'!.,>.
LázarO contra aos 44, m-
m�'nta pnra 2, a favor 00
time local.
Assim terminou a la. r."

ze: 3 para o PlameirllS f; :),
para União
No 20. tempo, Walclemar

aumentou parQ 4 e L,' "lI

compJ,etou o nJacard. Fi� .... l:
S. c. Palme;�as de Blu."'l"

nau, 5 x S. D. União l'o,),t1,
-2

Juiz foi .... Si'. Frederl'êo

Capela, ela Liga. B. ele Fut.,_
bojo com fraca atuação. PIe
judicou o União no 2u >';1):'1
do Palmeiras e and":u ap;
tando faltais inexistentes
inclusive 3 escrmtelos CC.ll�
tra o Palme\ras: Só (Ol�
viu. OS' quad!'�s: O Patme!
ras com: Juca. depois Joel;
Ivo, Lázar,.,. Sapata, depois
Arão; Gordinho e Jair; Na
nico. depois Cid. Lea!, Di.
nho. depois C"Cli\on, Clo'-1,,
aldo e Waldem�l'
O União com: Saik't

. �hico, Ari, Rnnre-lli, deJY)i.�
Knepsel c Schalfer; Sa
guir .e Gerd Duwe: G1.licti."
Krausp. �ilo c Gllidioll.

��:r�.�:s:�r,���}UC(�� -:���:��t
por 59 x 4:! obtendo 1�·<'1::1

forma o tetra;:a11lj)'�;}n:,�êl
de basketball reunmno

Com o resuttad- ae.n:n as

braanerr.i- roro.n as vj�("

campeã".

encerramento

EBTADl.;;::i ux.rx.s

Betw (13). :--n:,i'·J. r}J/ni:..
(5). Nortn z 1::'1 D·'!·i:; Rc

gers r t t i . ·.1.")J!' Crawi1l"d

(22), Laur i c nH:ê

BRASIL _ N'urtr. !A:!l".rt

Helena (\.II Hr:,p'�;nl�". 141

Anget'nc .21. Ni)�t!

Ncrminha '.'1:. Nl'tl("�·,
Marlene an c .9<'I(".\'.

Juizes:

"P1nduca�r conquista o "Troleu
"Associação"

--

par adver,;;ârio '� onze aI:)

Ornkraff. at'..versã,!1o qu·� A Associação dos Veleiros 7" lugar: barco ARABUTÃ,
1:Ip. torna perigoso· quando da Classe Sharpie do Esta60 com U,30 pontos, tri9ularlo
a· ua em seus domlnics. de Santa Catarina, em pro- por Edmar Nunes Pires e

._ '- seguimento à disputa do Roberto Soàres Dias
É Empataado em tloi� g':als

pC�lajlOg;:!�;râ:=a��8t>��. ;!R�:ali�ar, ���i�A;���� N!�:�a��m bt�� p:;o�- com a Ar?e.ltina, n equ'-

tendeu-se com o tre�na ..i<Jr maio, mais duas. regatas. tripulado por Pedro Gomes :n�:u�u����t��=,ú,�rii:<t:t���
�I��e�s in; :a:::�n�� '1 r:= ::t;Sa r:�::����: :e::� ����i!S e Osvaldo Fernandes

máximo :los .'Jog�c; P�n-

f!T''? qUE' s6rnrnte vol�.ani· dos barcos concorrentes, 9" lugar: 'barco PTRAT.\, �:�e��:�1�oS��h�10m�t·'�f.I���, "est!!· a. cal"l"isa do ch!- computados os pontos das com 1.305 pontos,. tripulado
n:- campo ';0 Cbri!·tiap--: Ob� do ra':l, quando o trei- três melhores colocações: por Alfredo .Heilmann e An-
reSUlmo �éctlico :i:t p'Irtidan"'.drJr de;xar suas a.tuai..� 1" lugar: barco PINDUCA, tOnio Carlos Campos

funções. com 3.229 pQntos, tripulado 10" lugar: b·arco PIONEI- que deu ao Brfl.;,il J·1

por Joaquim de Albuquer· RO, com i.277 pontos, t.ri_ e à Argenti.la o v!ce· P. o

que BeBo e Tadeu Carioni pulado por Walmor Gom!:':> seguinte}
2" lugar: barco KONTIKI, Soares e Afonso Zilli

com 3.053 pontos, tripulado 11" lugar:· bareo BRUMA BRASIL. 2 ARGE:NTIN,\ 2

por Osvaldo Pedro Nunes com 1.020 pontos, tripula I
e Cottlieb Gerlack do por Leonel Silva Filho e

3° lugar: barco CIC!.ONE, Luiz Carlos de Melo
com 2.530 psntos. tripulado 12" lugar: 'barco TAUBA
por José Carlos Chierighlni Tl!":, com 822 pomos, tripu
e Nelson Chierig�lni lado por Roberto

.
Cúneo e

4° lugar: barco AUDAZ, Claudionor Pamplona
com 2.132 pontos, tripula· 13" lugar: barco OLINDA,
do por Niwaldo Hubener e com 513 pontos, tripulado

,

O jogador �ermes, que �
a

José Ca.rlos Martins por Humberto Beirão e

pareceu em diversas opor-
5° lugar: barco ITAGIBA. Nelson Silva.

tunidades na equ'p-e p:in-
com,1.81O pontos, tripulado Com êsses resultf'..dos, o·

cipal do Avai Futebd Clu- por Fausto Pamplona e Lu.!z barco PINDUCA de Joaquim
be. mudou de c111he. inllTi'.ii-

H. Napoleão de Albuquerque Belo fez

sando no Paula Ramos Es.
6° lugar: barco VENDA- jús 110 "Trofeu .Associa.

VAL, com 1.606 pontos, trio ção", suplantando por pe_
pulado por Adernar Nunes quena margem de p ....otos !)

Pires Jr, e Valdir Lopes, seu mais renhido adversá·
pes rio o KONTIKI.

Também c lateral WCI:
mor· veterano de vt!.ri?s
jornadas em defesa de clu
bes da ilha. falando ao nos
sO redator, teve a Op<lrtl:
njdade de esclarecer que
não existe ambiente para
êIe 11:: g�mio posÚlJ.lsta e

Sf'gulrã o Caminho de spu

col�a Itamar, a�ndonail
do a equipe postalista.

porte C!ube. H:.!rmes d�n
rá e"trear na eqUipe pau
li'lina na partjda Cont':"3 ,�

Fi?"1tei,rense. em mais 11m
cláflsico da cidáde, dehrllli
nado rwh tabela pal'd a
10a. rodada. Como loram dislribuidas as medalhas

do Panamericano

renr-: aos l'i' rto 2.") teJ:�' decisão pelo titulo de b:1S- ambos COi:l 1:;0.);1. a -uacào.

por. ketball feminino. Enm�)J ns

OCORRENC�AS: :r.1:gue- .---- .;�-- r'···-- ---J'-�--:_--�--;.'--
���:u,��:�:"�,,,��m::. \.�: 16UarUJa E O Eslado farao amistoso

�;��i:�� l��nl�:'él��;l���,�'� na manhã de Dom;ngo
�:�:���t��'�·��::;:�lll::��E�:� I A emissora Rádio Guarujá e o jOrlld
Jair e Helio sai'·an €-m·1 "O Estado" festejam seus aniversários, re5-

defesa do companhcir .... , es-; pectivamente a 13 e 14 docorrente mês. Pos
tabelec.endo cntã,l uma! suindo arribas agremiações de futebol, reso.t
��·!!a V�;io:U::em?:tl;�!e"i��� i veram os paredros dos mesmos, como acon-

dois quadros, log·) sel"e::a-I tece todos os anos, comemorar as datas corl
da pelo :POl!ciamel�r.:), i um prélio. de futebol reunindo o pessoal.dos
BRA�TL CAMPEAú I dois órgãos informativos, pr�lio êsse que se-
DE VOLLEY

• i r� fevado a efeito na manM de domingo,
.vinte e qu�tro l:.oras. [l-I no estádio da F. C. F., gentilmente cedido pe

��:a aeq:�:u�:t�i:i�1.:�títu(�: lo presidente da entidade, sr. Osní Mello.
vol1eYball, os ratn7.!.�'! '.io A partida, que vem sendo aguardada com

Bras'l l'epetlram:) feit�· .entusiasmo e interêsse desusados pelo públI-
ao abater o co:.'.jllnt·· .!o;
Fst.ado� Unidos por' 3 x 1. CO, será em disputa de um trofeu o-ferecicl0
p'uciais de 15 r 13, 4 x 1'1 pelo dir�tor de "O ESTADO". dr Rubens de

�a��, : l�imceOl�eê��ll:.�.��l:� Arruda Ramos. Após o enco�tro, haverá u·

masculin- do B-asil l�va>] ma cervej�da de confraternização c!erecid<
tou invicto o .cer�ante tle pela direção da Rádio Guarujá.
sua cate'!"oria dos "IV ::0-
gos P"n-Amerlcanvs"
O Bra�il UtiliZ')l1 Un jô

g" com 'lS Esta1rJ'i Unidos
os seguintes joga.i,)�es:.Pe_
dro, Roq'.l,e, Fétodll, Nõ' ... ·-

dono Vitor. Fáoici, Dêcio..l A competição remlsk:a ta que participarão !3a P.e-

��:coR;:��io, ;l�::�as e�� �=I�::::��� �� �:��:a ��= gata In!ernacional

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

tua rem rias dernaus l�t'.-::i

das do t···;·neio

AME.RtcANAS SÃO
TETF,./\ EM 8c\ekL!;T

Tudo -quilo que fcoi CtlDS

truido sexta-re.rn :'t n ntr ,

com a vtt.lrta rta.. Ü::>,�I;,�l'
ras sõc-e as n)!'t�·<.,llleL·-
canas na par+ída (lê! bns
ketball feminino, rui.t c-m

ptetemeneo a noite rtc ...il

bado, quando do matcn-
Pa dif Ia (U:l'>.,O,j, (� Er-

nest- Aiv.v-cz

A Regala Inlernacional �e Sanla
Calarina em loco

.

tarina, continua marca.da

para o próximo dia 26 11:.t

raia olímpica da baia sul de

Florianópolis. A .testa náu

tica do r€l'I:t0 barriga verde
e brasileiro, Crmo se .õab.e
será organidadll e patl'O
cinada pelo Clube de Reg,:

��2�!dO Luz· ;' exemplo de,
o sr. Eurico Hosterno aI

to prócel" do clube aldist:.t·
em c("nversa com a. rep.lr
tagem, informou qu� �
clubes da Argentina não
estarão present,)s à II R:>

gata Internacional per
mot!vos dos mais divers,).�,
enquanto que os uruguaios·
ficaram de confirmar Sll"

participação na regata. Os
diretores aldistas. ent,'c'

tanto, aCl"E'ditam qu.e pelo
menos no barCO de Oi,,).
com patrão, a guarnicão

�l'uguaia esteja prese'1'c.

O Flamengo, do Rio '.Ie
Janeiro. será êste ano

representante do Estado
da Guanabara na II Re.; l
ta Internacional a s.el· (_

fetllada na baia sul da 111e

trópa)e c:\tar:nensc no )Jl·j
xlmo dia 26. Os flamenll\�)S
tas se Inscreverão nos f'C

te páreos, reallzaneln alq-�I
mas dobras. tendd'!Já cerf
firmado n. diretoria <")idi.�-

�l1quClnto i:;so, o -\ld,)
Luz vai .:>e dedicando ans

trelnamen�os visando

quelas disputas que te'.rl'J

repercussão nacional. Di:,
se o sr. EuriCO Ho�tenlo

ao rep�rter que os aldis!·l'>

l"I�aparecerào com guarni ....

<; es bem treinadas que po

derão surpreender aos 'lI:l

is otimistns ·clos torcedor�s.

O Aldo Luz arm::;.n um.quf!
tro sem e um quat.ro eo,n

dos mais fortes e afé a da

ta ela competição esp�r;t

que ·estejam rendendo ü

máximo de suas possibi-
lidade.,>. .'

Entretanto as_ a'.en('Ó).�",

maior.es :iOs aldisLas <:;;t;;.)
cdncentra.das no Oito Gi

gante, A guarnição do AI

du Luz, que PI'I" longo teIi,

p:l manteve a hegemçnh
do remo catarinense e mes

mo nacional. perdeu êS12
prevllégio para o Marti·

nelll c, no moment", lam;·)
se com tôdas as suas fõr

ças na tentativa de ar:·f.

batal· dos atuais Vice-Cam

pt'Õe>i_ das Trés Américas o

pomposo titulo (le campe,
ões brasileiro.,; e o de Vl.:e

Campeã(l dos IV Jogos P:1-

. A sonegação é

cr:me liscal,'
bife-ai

Sela !!m horn

Encerrados os IV ,Jogos
geral Qe distribuição de

Pan·americanos, o quadre
medalhas é o seguinte: I

...� .,
PAfSES OUro Prata Brome Total

brasileiro

um bom

contribuinte

EUA 212 119 59 371
6·/ 66 '34 157
14 57 52 123

CANADA. 28 5. 3. 118
�VT�,., 17 54 ,.
vr:'�TW:ZUELA 23 18 14
(:Tm" ".

":I
2! • I' ..

r.UTT."W: '" .... .... ..... 2 38 41
lTD.nnna.y .... " 11 IS 27
poll'.'T'O"RICO ••.• ..... .... 13 IS

.TAMA:CA •••• .... .... .... 6
TPTNOAD . . .. .... .... ..

....

Am"Tt.HAS HOLANDESAS
""",U .... .... .... .... .. 1

pAM4,"IIK.( ....

"i"
. .. 2

It.l"·p:.I'N"I';; ....

GUATEMAt..A" .

sendo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'COLABORE (OM O SEU PAIS DECLARANDO "HOXÉ"ThMfNU'OS' SEUS RENDIMENWS -- AJlmE A emmp.UlR A GRANDEZA ECONÔMICO mUt�r,
�.liUJll,mj'O S PRAZOS MARCA0 O SW IMPtmo DE RENDA.

=---------�----��--

Integração da Inglaterra na C.E.E.; tãu depre3sa como
Pelo Primeiro r..:i:lhlstro tas tarefas Ouso afirmar II

I
Sena aínda mais perigoso missão da CEE, quaIIUh\1!l 8'\ <:11�" ......ti.,r!as realizações,

Br Franz MEYERS ate mesmo que desde II. !U:1

puSSIVe
Ignorar os miCOS envolvidos de excessivamente cI ri 1 mas também as suas expe-

dação da Umão Aduenerra na conjuntura, até agora dever-se-à por outro).;\ rtcncios de uma economia

DK DUESSELDORF _ A Alemã ha mais de cem anos amda positiva A conjunte tornai muito a sério 21 re livre de mercado Estas ex-

nenênt \ do Norte vestté ,1., � uma obra de mtegrncao ra favorável encobre posei neecêc dos prtnciptos d-s pertênctes resultam de qum-

um uo-, estudos dn RepübJi. da Alemanha de extrema grama de desençolvtmonto vetmente na etemenna OCI� Tratados de Roma que. '10 ze anos de atividade coroa-

��u���el��: re��iiO ��m��:� ����;�:n�::�;esosn;:�:ec,�: �:�:U:�l[!n:��::t::: à�r�:_ ::;�!s::o��e7eer�amqU;e eS: ���tle� �O����crv�(�o p,;� ��sdeSi�:it�� ����ee�;���:
c do Ruhr, é li mnts impor. rem perante nenhuma ta- gtõee margtnals da zona in- oarar mais nttídnmente cte- economta livre do mcrcar'c corem uma influênc,la alta

jante ureu or-onórrrícn da. rere tsc oectsrve co,no fi dustrítd, um pouco descu- vida à, evotuçâo do Mercado na área europela. A econ l_ mente ruvoruvet sobre a co-

Repúhllcn j'oderar. no r.!JS() ar ual integrnçâc na CEB. rectas. Não se trata apenas comum. mio. da Ri:!j)lihlien Fudernl operação entre as empresas

de se tomar p.or ernérto u Depende da disposição de du R'9r,-HiO do Ruhr prõpría- de. A!eml\nhn tmz tOH:O dos diferentes estados filia

estrutura • economíca l:' a abril' <J caminho â economia mente dita. E' evidente que As·, rcaltdedes justificam o contrtbutrüo tI CEE nüc RÓ dos 11<\ CEE,

pnr tictpacão no produto so- eurooeta e de integrar ao se espera da economia que desejo que a Inglaterra
-

Beja

clal. O grau da vlnculacãn mesmo tempo as empresns
não conte apenas com am.;- admitida à CEE quanto an

deste região BI) Mercado neste quadro mais amplo, lias mas que desenvolva teso No que diz respeito à

Comum Eu rüpeu permitirA, P,,','nPp'o',anqdUO,'n','o a,aD,u.m,e:tmru� �o�ted::!��d����:nt���a�: ���:p�!�:� ��v:��:� ;��
por íuso, reconhecer CI)1 que •

medida n ecoaorrna nlerrd tura interna, cara essa in- munidade da estrutura eco, energicamente passivei do LONDRES .-1;;:48) - t.m que eleva as tectea das n-»

se totczre na CET1', qunís tegracêo, de q�e_'maneira se nomíca de todos os paises :,arigu ce tendências d.rí- protótipo aa "M:u<;il(rlt "., t3S deseja e, llbertando '\

possibilidades c dlfir.uldadas resolverá a grande tarera portrctpantes. Em vista dos- gistas. Se, porém, na eccnc- 0'.1 máquina de escrev

surgem e qual ° ritmo m...ts da Europa. !!: apreciável o ta evolução, nenhuma em- ...."" a,t:;aud se nzerem ouvir 51'-'1\, dl'<:"nhnd.a por ;\<i.';I

conventente. De 'uma manei- que se realizou pratícamen- prr-sa pode entregar-se :1 nos ultimas anos. de vez em Lll,\' p: vev .I.,vf";� ind': l

ra geral, deve-se atrrbutr te até agora. nrcece-o-se ilusão que possa continua!' quando, certas preocupa

grand� ímportüncta aQ8 err' análises de estrutura há já a trabalhar CaNO até agora çõos O!'i�nadas por uu.a

precn-tedores na solucão des- alguns anos. Um amplo pro- sem correr qualquer perigo. politica econômica. da Co-

.

_ ,_._�.l_ �'-' ,"" ...",.1" cantará

p:tra se\;, fãs, di::! 14 no Tc!;tru Alv1ro de Carvalho I�O

hcrcrio de 18,30 e 20 30 horos, A Promocõo é da Pie

n�íra, <I Rod:o Guorujó Que nésto doto cr;mp!etará 2')
,

ano� ,'i.� fundocôa

M:ssa de falpcimentu
Vv. KirHilU Demctrio Lucas, Antonio Apostolo e Fami

li<\, Dfm'(; 1"io Kl,t:{iu,; c Família, Theodocio Jor[l:e Atheri:\O

e L,jl!iJi:t, !eononllls f,lh"t'ino e FumUia, agradecem, se.l

::;ilJililla(I,)� �,s '1TI:1-:tiresllv;bes de pesar recebidas por OCU·

siHQ do I'ft!{,('jn'l nto de .c:u:\ r,uerida mãe, sogra e avó

M,mIA ./r)RC,E ATHERINO

(lo' li1.lfluln; o umi!-,:os p<tra f�ssL.,tirem à míSS,l

r d1(t J2, dflmin�o, i:� !J.:lO horas, na IgIe·
J: S;o Nkolan' ['"[':,, si!n'jruJ.

PI,' 1-; i I f' 'II') de, tl'lilriiio t). nmizade, not.ei"iplld.'l·
Inent,,: r,der m

m�MA
A milagrosa Sto, Rito de Ccssia agradeço

graça aicünçadw
.

RUTE R, MELLO

PARTICIPAÇAO
.

FRNAN! BENTO tem o prazer de particIpar ces

phP_'ntf' e 'g <',�u contrato c!e.ca"ament:> com Q>

srta Katlt !J

ERNANI E KATIA
NOIVOS

Fjt:rianó�clis. 5 de maio de, 1963.
--- ----------------

Deparlemenlo Nacional de
Eslfildas de Rodagem

16.6 Dl1lr:lo RodovriÍi!g Federal
EDITAL

Levamos ao runhecimento da8 emorêsas de trans

porte rodoviário de carga e dos veículos autônomos 1e'

carga que Dor forca do decreto n" 51.7:!7 de 20 de Fev�

reiro de '!tr,:) dc\"e� os mesmos fa'!,erem a seu registro
no D('ptlrhmpnto Nacional de Estrada's de' Rodagem.

O. p,'[l"o para a ('fefivação desse registro !';ão 0<;

se�uimt's'
1 ) Para tI<: emprÍ'<;as de' transporte<; dJ? ("'I!_r�a até ')

dia 20 ,h !\1aio do C'orrf'nte ano.

2 ) PI LI os prop"ll'1'írioS elO!; V,li-ulm; autônomos até
c di� 'l') de Agosto do e()rn"1te ano.

-

lJl"T<"Lt (lI'" c Ílllc:'minh,uTIt,n1o tin (1r�("lmentação po
dc'iio s. 1'I'nl 01,1 i('a'� nns !l{ ';Sf"1« C'''('1'i1.ól'i0S nos seguintes
.endel·cç(!o;:

Tksidéril iq do U.r\.K!�. Araranguu
Escritório �lr Piscalização ao D.N.E,R, Tubarão
F.:'icrilÓrio dI> Fiscalização do D.N.E.R. Itajaí
Escritório de F'iscalização do D,N,E.R, JoinvUle
Eserit6rw do Fiscalização do D,N.E.R. Joaçaba
R!'l'ritnrlo rll' Fj,ealizrú�fi.o do D.:!'l.E.R. Lages

1.nurlval Torrenl!l Malschtzky
, C'fil�")': "RF.

l�',l�lO ;1>11 .ii':;aIllJJamento elD

�iauo pur todos os que

compareceram ao parquu
Santo Hilário, na capitsl
gaucha, O primei'o lugar

�:����fl!, lI:�a���.s�at���hl\� I, )�' :��:-"--" -',

,;"nho E,'ado oon,o",u Erradicação da Malária A �;:r'r " .

com mais de 100 patrulh?of. Gt'AYAQutL _ A campa. area em que existe maior n_ftl\�
representativas dos diverso'� nha contra a malária no índice de recrudescência rta �

�e��iC!���;a �\H�,����' �a q�l� Equ'\dor está se desenvol- malária - os casos de pa· V�i
gunda classificação abtiJ�l

veildo com extraordináriO ludismo estão declinando..��
pelos catllrir,enses do Gm �);:!�'Çf;ra�:�'aa� �;�:res!� :�n�el���:s ::����� ;e�: 'b�:�
po E':i(;oteim Herc.ilio Lu?, As estatíslicas referentes ao fermidade estão dando bons

de Flor:anóooiis,..-cuja patl',l m�s de rnarç0, período em resultados, antevendo·se pa
lha fOl cÇlmanrlada �e'.o que hi maior propagação ra breve pr�o a total >:!Ii·

C����,G(;r�l,. 51'. Otacll1')
�da enf�d.Ild6. JllCISt.r.ara... ..r.1J.�a.ção-da_.mIllá-J'i_es.tá e.

&::lA e�!�::tará abcrt.::..
uma redução de cérca de cargo (la Serviço NaclOnal

50 por cento no diagnósti- de Erradicação da Malária,

�a;��:t��ã�áb�O, ���I;�Opr(� co positivo da febre malá· ::::e�o��:c�ra�!� ::ta���
x!mo Ea Praça XV dI' Nf')- �c::êse�e �:��r��ü�962com Unidos, sob a égide da Ali-

vembro Até m,esmo em Santo Do- ança para o Progresso.
-------

Jovem InglêS'; i.wen:a
�,�áou:n1 de notar Música

tecia nd"'l\\!'.da, consegue
um I s ,I�"ÚO de 20 elevações

ce Cn :'';lL.l�·wen, Lo llN 8, hi

exíbídc n� E')t\$irii.() rntc-.

dif€"P.'11e.. P'" retaeão II. pau
ta ou a outra bitola mate-

Spurs a 11m D9S�� dª Tara de cam.J�õ 13 da Europ�
LONDRES rENS) _ '.) quis!'!. au .TaGII (1e C:ll'n' 1" após te-lo Já v{'n(:tdo, n:1 namem.e cont.undld,'" (lo

�������\h�nhri�������nl�ll,r,:� ���):�n,6a :���,�pa,r.��1;:�ce,1; ��;����:Jel��l;a, 2M a�ai�:t�� :����h: ���.�za��n:7,;er���.
IW11ilt:mi, pR,WI para a CO! 0,1'.1(. Oe Be!�rado, por 3 a �il���COe�:�:��� ;:l�rafin�� ����t���diC��, C�:�()���,���.
-----.---------�-�--- pm Rottcrdnm, l1a semBo:) f"i'n+e ao O.F'K. no J.J!!;O ,'\TI

próxl,no Londres.

O m�dio-t)&qu(!rdo Da-d Macl{sy colocou l) SilU!"'>

lIIac!tay, el'guld:1 à categ(l- na frente do marcarior :,cs

ria de capitt\o do esquadr&o 23 minut.os, quando :':0n";,,

esc()�I'I., no inicio do. sema· nau belíssimo tento. Oi (1(' .

na, descnvolv�u um belo mais "goals" brttãnicr,;; fo

jógo como me.io-esquerd<A ram feitos por Bob� Smith

em substituiçiio a Jummy e CliEf Jones, Skobar foi o

Greves, que se havia s('· autor do tento iugoslavo,

Exp ,jSi�ão d 1S ESCiJI�it�S
O Grupo Escoteiro "Her· {;J,_..:, ....\1;.J t;__;e ...teir'-' mop·

cllio Lo.IZ', no,; ,pmx:m"
dias 11 e 12, iard rcaliLf r

uma. t'xposição de mate��'J.1
escoteiro e de fotografia_;;
sôbre o VI Acampr.meI1t<l
Intel",n:::lonal de Patrulhas

müttcc. Isso permite tam

bu, d!VCiSUS conbtnecões
'a "\�cas, de modo que a

Bruxelas, mãquína posse S{'l' utilizada

A dlr�Ha eh m!l.f]'-llr,a co e,:t 0;Jtro5 a�sunlos com l

contra.se u;" tA.11l1)or rol ,l_ n..,-.,t .. il\ e üe.rf'r:téres dta·

tlvo rl.c multa, tlrlt�s - (111' gramr<lco�. gráfiCOS e m!<o

trn invcnçilo de M.'s' PC'ifey, pas, lícgU'l, ideogrâficas et.,�

que .'"eprodu.ll fl,"11 'pimeme Mi ... ., Pevev �e"r. n jr\rlill. rt(,

9:J not,es due c<;ti"lQ sendl) I'nn.,ti-!.ir um'l máquina p",-

('IatilmlTefadas. o cartão Que ra notflr música em 1950.

H' enrqntra nu frente inc" Há dois unos um subsidlll

ca n (l",ve· d'l l":1\ir.kn. �l'l """n_dq_l':ao Gulbenkifl.1'1

Ao ('''I,�,.'i''io dr;s Jl1ãqu, ,�,,-,...,' '" "-"1" ° Instituto dI)

n�s 7t': e'!{'-0' cr ('omlms, a P"!,·,..,,;,,o<; n.e Sfl'1.r\C., Piar!'!.

"Musjkrl�er" nila se limttd p"" n .....}ri"'1. nert"llitiu que o

<I i11'nri...,:i.r de·.ermim�d"" Instituto de Pesquisas nd

C""Q"'�0re'< hfl�;7,"'ot .. iS e ,'��. Sondes Plaee, em Dorkinv"

ticias num ângulo fLxo. !o.llf$ Inglaterra, produzisse o pro

Pevey desenhou um mel''.l.- tópipo, ora em exibição cm

nismo automático eompac!o Bruxelas.

nnckmnl dI) !1'lVP010!'f':'\, re-.

lh::ada reren-e'nente �;,1

r�aJjzacto em Porto Alegl"�,
com o cOll1parecimeuto dos

E."cotf>iros de todo o mun

do,
Convém lembrar que n

patrulha do ("rupo Hel't.!Íli.J

LuZ cnnquisl.ou naquela 0(;(,'

sitio um brilhante seguml)
lugar entre 172 patrulha',
entre as quais jJu1.nllhas
do Cnnadú, lngllltorra, Ar

gentina, P�l'li. Chile, Uru

gtuli, Colol11oi:.l, Bolí.,'ta, F�

tados UnidOS e de tliversos

Estad'1s do nosso Pnis,

Foi um feito excepcional
dos meninos c� larinense<.;,

que deram um \('1'dadei'\J

mingo Qucvedo - a unil�a

.._LUGO S_'\LA :'110 CENTRO - DE PREFER�NCrA
CO:\-í TEr.. FF()�E - 'rHATAR I'ELO 1'ELEFONE --aO,!'?,
f(hmh, das t:í horas.

A
BURROUGHS
9·10:01
SOMA
ATÉ

999�99�t999,9
No!! serviços de sua contabilidade, a somadora

Burroughs 9-10-01 ê indispens:l\"el pela grande ea·

llal'idaJ(' de soma e subtração. Absolutamente pre.

����_�lc�ma Ir���\����a�!�:,:!:r"o������':u�I�������
rã rapidamente peln eco;:l!Jmia que representa para

a rapidez e exatidão em !IHa contabilidade.

� Bur:oughS do Brasil 5, A,

Concessionários
LOJAS PERtRA OUVEIRA

R. Trajano. Z3 - FLOR!l1NO'POLlS

REX-MARU$ [ PATENTES

Agule Olicial da Propriedade Induslrial

'teyl8tTo ae marca�. patentes _
de Invenç4o', nomea coo

..,_",,(:talll, ntuw8 �,e tl"Lal.Jelt:t;í)'u;,,'U, m.s:yrUUi1, frasea tt.

JJ'UPll.!,rtlldllJ t: llt(l.rr.;(U! dI:: tl-"jJVfLuçaú

AULAS DE HATHA VOGA
Saúde perfeito atrovés de êxetcíc:o� aproprIados'
para homens, senhcras e senhoritos.
Trotar pJo fone 29-32

RUa 1chClhl: :iilvella. Z9 - l° andar -
SALA 8 _ IAL rv� DA CASA NAIR - FLORIANO',

Cu'tura Franco ..Brasileirc
Aliance française

Estão em r:::t'no funcianaIT<�nto os aulas da Cul
tura France�o com classes nos períodos do manhã tar

de e à nDite. obedecendo ao �eguin!e horário: 20s, 303
4Ds, Sas, Feiras: 8,30 'o 19,00 heras.

2Gs. e 6a�. Feiras. , . 16,00 horas
Sendo que os aulas da tarc1= COnstam ur,icomen

te de conversação prática.
HE'verá reL;nião da Assembléia Geral (sócios e

a!uro,,) S,,:xto·feira IOde Maio às 20 horQO\ na sÉdt! ri...,
Es�ola rua Marechal Guilherme n. I

E�tào convidados todes aqueles qL", qUE.iram par
ticipar da" ativid.:.des intelectuais do Asg("::iacôo·

A DIREÇÃO

MiSSA· DE 90.0 DIA
A familia de

SEEGIO MEDEIROS D1!: ARAÚJO
convida os parentes e amigos j)nra :Jssistirem a missa d.l

90 dias que fará celebrar dia 11, sábado, às 7,30 horas, na

Capela do Divino Espirita Santo. Por mais êste ato de iê

cristã e amizade, antecipadamente ,)gradece.

INSTITUTO DE IDIOMAS YA 'ZIGI
O INSTITUTO DF IDIOMAS YAZ!GI comunicG

a todos os intp�ess�dos Que iá e!';tãa obe�tos o, ma

trículas para <J CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
INGLtS paro Quaisque. dô três EstógtoS. ofereceon":o
horÓrin:o. odequodos nos perí-odos da monhõ tarde e

-ii ndte
.

Outrot;sim, comunica aos alunos vigentes que o

reinício dos aulas seró no semana em curso, obede>
cendo oos horórios jó estabelecidoS.

Melhores informações r.? Secretaria d., Institu·
to r"I .... �orárif) dos 9 às 11 hora!! e dns 15 à� 2C 45
""r:r('lS rl", fI..,'llndo à sexto fei�� e ooS sóbados da"
Q às 10,30 horoc;

.-

.

Florian6pols, 4- dI!"' fevereiro de 1963

,A D.I�WÃO
'; �,;�.

, Curso de Nutrição
hortas escolares e para n.

educação maternal na pro

teção à criança. Tais pro

gramas se executam no:;

rermos da Aliança para o

ProgroÕ'sso, um de cujos ob

jetivos é melhorar a allmen

tfl'7ão z por conseguinte as

condiçóes .sanitárias do po-

CIDADE DO PANAMÁ -

Cérca de 480 professores das

províncias centrais d.o Pa

namá moLricull!ram·se num

curso de nulrkão fI,plicada,
o qunJ serü ministrado n:'os

CS(;:)LJ,; clUl'!!nlc o próximo
an.) c3t'Qlar.
As o.ulús cbmnreendern

métorlos p<.rn o culti'JO de

CAMINHOS SEM FiM
comn.l de um Ilrimo que ;�_ u.e mostrou um buraco pell�'mhas rolavam doicla· (

H. S . l.EVl cuba (le chegar da Balivíu; grand(l, hem abaixo de nils mente no córrego, na frente

sl'fvia na F;mbnlxada lá, e dfnlro dele eu vi as pe- da gente,. e eram qual'-

Tive uma "\"I'Htura inohi- _ Como ,"ocê �al,c? dras rosas, azuis, verdes.. bos, pequeninos; desgarra.-
dá"t'l, 1'.:.I mais um nCi�rinllO _ -Sullhei, !'!ó. parecido CODl tecnicolor de dos, faiscantes e promete-

parecido com (I A1.l'itona- _ Bohav,�m cinema, tudo faiscando e dores segundo meus inclpi·
e tive·:! a }JrcciSal1l1'llle A:< 'J(llC húras do mesmo crescendo para mim.,. ai êntes estudos de mineralo-

quamhl mais l'ln rrll ,'llll' dia [(fybi um telegrama c acabou,' gia,
'

SI'nt:U1I':I (.:,lm 1)1('<1'1 1l1'lha· antecipei ao comunicante o Sozinho ele loi ao dito Acabrunhei·me uns mêses

mente)« (/1' "nrie,li' num !"is- kr1l' da noticia. Espantou- local: achou a velhinha, a metido na lama e no mato,

car li.' I'nc;f!Jl'l'o;. SI.': escarpatla, e viu acordadas até que veio o dia.,. e que

Otími .. ta (' ingênio, sem- _ Quem te disse? Ele te· as pedrinhas a�uis e de ou· dia aquele!
.

Ilrp CI'í l\lUito um sonho com legrafou? tras cores. O negrinho chegou-se a

('smal'e de profecias, incluo _ Não, s�ei_ Qllert�ia. cu ir com ele? mim com dois olhos redon·

sinl Jlorque tive alguns que _ Besteira",homem, Hesitei. Deu-me a examinar dos, fustigados de medo,

se perfilharam antes li red.· E vindo o negrinho con· uma pt..dr(nIH� trazida lia recolhido e ressabiado e

lidade no tiro e (lUl."lIa, sem ta-me o sonho com tantos mina. Fui: vi a dita velhi- largou-se:
Ulll til sequer. p0r.enores sôbre uma mi- nha, Il dita escarpada, não - Sabe, faz tempo que

Ilustrativo e aconteeirlo, na de pedras preciosas, aI· ví a dita mma, na versão nos támos aqui, e é bom

foi. aquele em que me vi a terei·me e num misticismo do negrinho totabnente en· que cu diga que mmca tive

correr dese§peradamenie sem igual, partí, vivíssimo, coberta por de�moronalllen· sônho nenhum ... cismei, ví

atráz de um avião da FAD, ao encontro do meu SIMCA. to recente, fato que consb- caçar aqui um dia, achei

e acenando eufôdco par;!. tel, e alui. \ aquela pedrinha, vÍ dona

um primo nele viajando, - Cave-se! Cavemos! O Maria, cncasquitei á cisma

Pela janelinha o }Jrimo jeito ê êsse, cavemo!> qlIe da mina, falei com ela e [iz

sorrht c cS[liava eufi'irico mina lIão é fantasma, se então o son110,.

também. estava ai, aimla têm fllle Foi um palpite.. não deu

Na ocasião cu estava cm estar. certo, mas podia ter dado.

Blumcnau, e llulundo' da col· Cavamos, espern.It(ia. ele ó sr. não acha?

11]·5
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O Eng. CCISO Ramos r'l

lho, Secretário de vtecao e

Obras suoucas, aprovou
tmpo.tante nreno de re

vestimento das eatracus a"

Santa Oaturma, cuja �r:,-�

cuçã- já teve inicio iô j

tes últimos dias, após m"

nucíosos estudes da acua

situação das -ceovres ca

tarmenses. efetuadas pe«,

Deoartamt>nto de Estr,i'�as

de' nccaaeni. O:; númerj-s

aponüHam que 75% dss

ndovias do atA d') E3tH�

do est?-'/am ainDa por st>·

rem reve-:3tidas...o p'l;:S:l

que as .:lema:s !f·giões .-;.

sul, norte, vale do Ita�.1:,
centro e lltoral. apresen!,,�
vam proporção justamen-'
te inver�a: cêrca de 20'"v

est::Lva par

�r
rtllestld:l e

macadamiza 3., De oa_�S(

dêstes núme s, Coue à Vil
'

me:ru vista são ilssuSti:'.l

res pois �',ão rea�men�e v"

lumosos, a Secretaria

DER colocn,ram e:n (lX�'::1J

ção o seu piano.

OEHTE E VALE DO RIO

DO PEIXi!;

In!cialmeI".te, r"fer;_l':;i'",

se a e"sns ,It:as rF-J: -,e�, :�.

c1arNI o Secr2lt.rj').
Feito I-m eS�lI(10 j1

m!n�.r do eqUt.::gnlent')·,J
f"" c' r fi'J tambf{'.

{.(!': ':1. nt, ql'(' "j,

p;�_nc, '.';a�a!'
/J, ad , :0 V'lic (1(\ R:

Pr- :_'" e � Srl'(a 'wnde c'·

t�,<1Cj '" ,,' an\1'; de �(J(::

g:lr. L "Im,

pcS ".'" c':\"� l"!)' ;j:li

tr.\ba'lI� na e�t '"f':.I (!,Il1,

pC_-; Novo,; - Cu iL h

ve n (x:>cutandn uma mI..'

(�ia de I Km por dia, CrH... ·

fo!'me informi.lções rece'):

das atra"é- do b, let�m ,'ie

ora me c-hcg:l. Q,s ma··;;.

Pretendemos, aL� o fina)

do mandato do r-tual r;-:o.

vêrno, r:!ntl'egar as esl,m

das catnrinensc;; tôdas r�

vestidas, i'ito é com trá

l'ego pcrmanent� garan��·
d� !lara hQsSQ ES1,ulo., r,a·

turalmentc, e, úm "'I ,tr,

disso, uma situarão �;l'

gC!1l?ris". na Fc" 'r:l"�"

porque qu�ro crer qUf' I':
vez· apen'lS São Paulo '.11:-1-

ponha df.l"�a slLuação",

AS OUTRAS REorr:ES

DO ESTADO

"Na vi·ila q'1f' fhl".'i1h)�
ao '-f'�'f' aram!, nhou-;,.)
o Dirdor -elo LER, f n�,

TarCI"lo Sch;'cU '!' e

os en"",.,h('iros r,"'·!d"n�.�"
obSf>r"3l":'j os tr.�b \Ih')<

���d�,s ;l����: �;��q',�;;,,�
ce�tos de q1J{'o f' nrogrr,,1r!
che_::a' á H b'1r.1 ·t �""l1'), J:),
I, T'l"" r:u·'tn :>."'1 'H'� : ra

baihanl[ r�l ..,' f",' 1 ''.-:

legl(.es: n primelr:}, nH e�·

re ilnoà�f�";k'�h
o ln ri r Obras de em el

u era "';:_r.:!)OS Novos
Cur+t'b-n-s '

a -enundu. de
cunucan S a ,,-,::rfira; a

terceira, de Onapecó a 3�,ú
canos e a última de �,'r"

burgo a Videira, 'rucc .s

to. dentro do cri teria ,);';f)
rttàno que orientou o pro

gra. Ta. Os tr-abalhos ui
Ic.urn In ,�i:i.·'("s F :11,'11o'J1

cm -tcno andamento e,

possv .•. e: urar. o pro

grama j;l tem seu êrn,o

garantid:)".

AS OBR� NA CAPITA!,

"O ;I�,�a: governo tere

d,c:ü: ld um carinho t(·dn

e::;pec:al aos p:oblemas da

caoi'al do EstHdc. E<:te Cf

ri�ho tem se convertido 811'.

obra.s que aí est&o palp\l.
veis, à ,j�ta de l' dos,
vando "'ste interê.<;se

eo;pecial ql�,e tem o Gr')"r�'
no para cOm :floriann;J)
lis",

Ass�m ,,;e expressou o

tular da Viação e 'Obi3.e
Públicas 0.0. iniciar ,>l�<'.S

consi(.!e:-aç6es sóbre' o 'lJ;..:l

se tem ft'lto na ca-:it:ll,
pe;o Go\'eln� -do E;��u'J.
a'r,,"€5 da ,secretnr;a 1J�ia

Q::a: ') r��r)Jmávei.
'A ('�ença do Sen �t.l-

�:'-l ;.'t- V;"çá.:l e Obras Fú

a �:' p.m fc'to n-:OTl1_"

t -I ",:,< setoip.� ,\lI

p!os�eguem Ja
�,:C:cs, '\ Aven da .\{a�!rJ

nr,-_!'fl" t�fá sc:}uo tut.:ü-
1.,;'. I _.:..:� com p n'"

j'clf';ip.(t.o, I..rlr.o t.amb(�rn

,;ryi1l.!o exccu'.3.doS f,S

sen i"os d�' e-lllaliza<;:;,o
das águas plu"iais do M ,!

ro da Cmz .. já em anda·
nwnt::::. ',C' en;.o _agora �:;_'r

revig()(ado� p:tra sua pr,;::·
ta conchl:õão. Pai iniciado
hã poucos dias o cal��
mcnto da Aven.da que ni

desde o l'alàcio da Ag:'f'
nómlca até o C':!tr.:têrío cia3
Três Pcntes. Alem disso,
destaca-'�e ainda o tl'a:m
lho da 3ecret�ria 1li;1 C'lIlS�

t ução de dois magnL�,{'Us
�;rupos es('()lares de grande
,("�anee s-::cinl. o da ['l',�i
nha e o � Capoeil'as. Ha
também a construção <ia

Hospital Infantil· Já. cou-

cluillo e entregue ;t Sc,,:l" �

tarl" da &aúde, O rrrandi?-
S0 iI�SiJ;Lal d"s ,3t'l'viaor,'!'I
Pübl C<JS �em S."'IS ti'1m.�
li11:; CI r:1;íUIOS a mi'lha

St'c.c!08./ria e h.lvcmos de
Lermlrui,-lo ante� qu.e IJ OI"

tupI a�"ê'1flo e:l-tregue Sl'U

n,an{!nt As cbras do VI,)
Guio ';;:!'"!rão se�' inir:�d[!;
bre"'�',:f;n'p Tan'bém ;-/,>n·
tr" d!' b�e"rs ,di' 'i VümIJ5

ln!ci�_r a rnnstru,,_ão d' ,
<cu'da E:.oira M3.r Nnrl.
i!e�:l,,", o lard:n; F;à'l I i� 7-

em ':iij'cção â. Prntl' I·!?,·,
r::if) r�U':l p3.ralclamf'n'� a
Rl,1ã F1oc=l!uva. O reve�ti·
r::ll'nt:;) II� estrada da L:-.-

gôa já. eSla canr.1uictl '

<,Inda outras ol)"as, '::0:11 c

a t_!F:trnc[',Q d" l-"b.:;rató
r', rl' D�r... n'1 ��nrr" "'I

.0eraiio . ..n Hru,o.:_t a,;S.
lida jI�:I:L�r i�� ";1'Ln' rlt'
c"nc!U3à, �dcrn da rc�'!I�-

dias estaduais e grupos es- Com o que aci.na rei ex- cões do secretanc Celso rtrícar o quanto tem feito
colares". 44. pôsto, I!��forme d':!!Õll!',l- Ramos fõ'llho· POdl!ffiOS \'e- a Secretaria de Viação 'e co da capital.

vidara de que a solução da

problema de água e luz pa- A IMPORTANCIA DA

ra Florianópolis, que ele CQDEC
tanto consagra, foi resolvi- Como tem feito por todas
do pelo então Governador as regiões do Estado, o Oo
Aderbal Ramos da Silva, vernador Celso Ramos tem

RB inicia O Ciclo de Estudos no

Grêmio Cultural "José Brazulcio"
O Grêmio Cultural José que no nosso mundo cuuu

Brasitícío, orgão dos se- rei. Como primeiro convi

cundartstas do Instituto de dano, o Professor 'Renato

Educação, ín.cíou, na noite Barbosa discorreu sObre o

de ente-õutem. na séde do tema "Humanização da His-

rereruto educandário, umn torta", abordando aspectos
série de palestras, conna- tnteressenusstmos do pro
das a eicmcct . de desta- blema, nu. sua linguagem

brilhante e com sua reco

nhecída verve.

O amplo salão do rnsu
tuto estava repleto· de es·

��d�nt��sir:rOjf��t:�S�st::::
"ter, historiador e [omalis
ta sido saudado e apresen
tado ao auditório pelo pre
sídente da entidade estu

dnnte Sergio Boabaid, que

proferiu feliz improviso,
Alem de grande numere

de proressõres. comparece.r
a ê;;:!>e "encontro da alvora·

da com o poente", como <J

classifico).! o orador, O P:o·

fessor Dr. José Salum, um

dos diretores do prestigio
so estabelecimento·padrão
de ensino secundário.

--------------------------__-----.

Subscriç�o de AçQes
PETRóLEO BRA�ILElRO S/A, - "PE'fROBRAS" -

a-,oisa que, a partir �c la de Maio até 30 de junho vindouro,
efetuará. nes� cidade, por intermédio do Banco Indústri.:l

e Comêrcio de Sta. Cataf:na S/A., a !,.tllwJCl'�ção pj,büca de

suas ações preferenciais. '

A refeJ.'Ída sui>scrição ê facultada a todos os interes

sados, desde que se observem as condições estabelecidas

U.J artigo 18 da Lei n" 2,004, de 3 de ;}utubro de 1953.

O valor das ações subscritas dc\'erá ser integralmente
rcal�dc. no ato d� sutJsciição, e.•l dinheiro ou em obri·

g-açõb a.J p31·"ulor com os cupons de juros de nrs. 17 e

seguintes.

;ul'icici:izàdQ O crfame

Agro-Pecuária de Blumail1lU
o G()v�rno do i::."."u_-, ",e Junho. No mesmo d!'!·

vem de oficialhar a 2" F.;. ereto, O Sr. Cel$o Ram ,s

posiçã'1' Agro·Pecuária, a aprovou o Regulamento do

ro'\liz!t".se, in cid::tde de certame.

JOUIIA dofS1A10
DE SANTA CATARINA �

Dep. Waldemar Sales:Oposição aplica técnica do avestru
Pânico da UDN obstrui discursos sôbre obras di) Govêrn

Contl!1:lfindJ, disse ,

cesslU,J,l<� .. ,,1 Ul.1U j.>1' •• dca
cão, de técnicos qUI .squí
1>.,.n ,�'rea!iaado tlc.)n·'
trem a.s sojuções n.ars upro
»1'1,1(1as para os prcblem..s
com que 'um governo se ve
a braços, Citou o PlUn'J

Trienal, que se encontra nas

mesmas condições

O FANICO DO SR. uno
ALTE".13liRG FAZ 1.)t·,SM(J.

RALIZAR O COLONO

n.eleL'�u·se o orador no

pãulc.... do deputado Uao
A!temburg, pois o mesmo

vem sentindo o que o Go·
vernallol' Celso l"(amos rea·

liza no Vale do ltajaí: 'ex
te.:.su,J de linho.s de tran:;·
111,:.3.1; de lllula a Rio do
:"'1.<" �,,<':,Jlas, dizendo do
",.,r._.)rezo ,e da d�sQ1oraUz".
.Ç'\o que o representan�
udenista fazia com relação
ao coiono e seu lilho, pOiS
tachava as salas de aula
do Hano de Emerg{:ncia d�

gaiolas,
Citou o pug'l.mento, de

parte do GOl'erllalor Celso
.1:""'.".... ..;, do pa:,;J.mento da
divida do ex·governador
Heriberto HUlse, aludindo
u__' <>,'ande numero de obrrs
q.te e.'üãó surgindo em

':.1�."I, (,'?t:.H'in:l.. tI.Js CO,l,O

'�C;Jtp "ii.') 'Ijl.e ·l!bl: ....h:;,
"xk ;ii!.:) a0

" Pkriatlórmil:S,
.1...1 ao A(:ro�Jol't.,

G__ ::;::;,:;")'i:l:es d!! Ca·
pneirad e ,'rainha, términ')

Líder
Governls!a
Atende
Apêlo

De POrto Uniüo o '

do Di:) Chen-m I'e

seguinte tele[;'ram�
do pelo dirigente
PSD:

D ESJ7AD
,.. ,O MAIS ANl!CO OIARIO DE SAHU tAlASI", �

se interessado pelo pr"" sio de Orleães, Urussanga,
grosso da "capital, criando três grupos em Tubarão,
recentemente a oodec. o�., gínãaío da Laguna, além de

gariismo que promoverá o haver adiantado dinheiro
desenvolvimento da capital. �--.,..,,... .........,,,,,,�....=,,,,,,....
O orador, a seguir, aludtu
a visita do sr. Celso Ramos
ao 'sul, onde inaugurará
uma escola normal com I rn

alunas, o ghásio de Crif'l')'

ma, a esc<;>la normar e gin í·
Plorla�lÓpo:.;" (Sexta-Feira), 10 ce M!:Vo cc HlG3

Dirigentes Sindicais com o
Secretário do Trabalho

Teve ror�'" re�r('ljs�\i'3
em Rio do Oeste o lan<:'l.'
mento, pelo Partido Social

Ocupando a tribuna da Democrático, da candidaL'.l·
Câmara dos Deputados, o ra do Sr. Abílio Eleutéri0
Sr. Orlando Bértoli, (;a Gonçalves, à Prefeitura da

bancada de Santa Catarina, quela cidad�. O pronuncia·
daquela Casa, teceu comen· menta, pela unanimidade
tários sôbre a situação do de que se revestiu,
ensino no BrasiL O parla: --------------------- _

mental' pessedista afirrpou
que a educnçao é o proble,
ma número um,

Já o deputaclo Osny n.ó·

:��iCit��lm::;id6���:�in;�� mo
a instalação dos trilllOs, no

tn.;('ho ferroviário Lages·
Santa Cecília.

O dr. Roberto Maltar, 30'
cretárío do Trabalho, ret-o

beu em seu gauinet,c dirl

,gentes de sindicatos de
Joínvíüe, e que lhe vieram

expôr suas reivindicações
junto àquela Pasta.

Jnte.rado de todos 'JS

problemas que afligiam os

1.;..·.<1...0:5 nde.cs síndícahs.

tas, o dr. Roberto Muttar
colocou·se â disposição dos
mesmos, fazcndo s:ontir qne,
dentrJ das possibilidad i
da SBcretaria do Trabalh!
atenderia os reclamos q! I

lhe foram feitos, atra\'é·\
dos porta·vÓzes sindicais.
A comitiva de represe:.

tantes sindicalistas era com

posta do sr, João Ferreira,
presidente do Sindicato dos

Metalurgicos; Pascoal Fer·
reira da Costa, secretMio

da Federação dos Traba·

Calarinens6s
Na Câmara
Federal

Prorrogação de
Prazo para
Rela!ólio dii$
Bolsas

Inacrores na Indústria; An
tania Pereira, presidente do
Stndicatc dos Mcoàntoos,
.roüo L,ti:.; Costa presidente
do Slndtcuto do Trig-o; nn
tania Wi1ly Junior, presí
dente do Sindicato ela Cons-

to- do; Metalúru-icos;
rnuth Lodowlg, presidente
do Si[)(li':l!.tlJ da Fi;H;:1o ,
Tecelagem, tódas entidades
sediadas em Jcínvâtc, e v

reador Marcos Martins, d
trução Civil; Osvctdíno LI)- quc,« lH,MIJt:,

OUTRA DAS Mil

l'Ilunicipio" Lontras - Outra das l'llil

Criação de Novas Escolas e

Curso Especializado
Pelo Che�e (t'3 E;,:c:;.utivo, de;';f(,uu, (;,'e determina n

f'1rnm assinados os :lt.os de criai;ão dn CUi":;o E';�ifl'
criação dàs escolas isohid s l:i3ad:J para EX"ó�i:)n"'is,
de Rl:) das Pl'I.rdos, e'Tl Pô:-· na Cirlnde de lI'r>r.<: n'",-.\
i,O Uniâo e Boa V'. .'lt!t, em funcionamento 'a- partir drl
C'l.,.,jph � Por ou:ro lade', corrente ano,
o SI'. C'JI$o Ramos b,l.ixQlI
_�---_._-

POIÚB M'�r:i(',:ca!: L�flnn�'l'O r:a
,Cé.1nd1dr tura AbWo Gonçalves à

pr'\fl'1-rr'1 r0 R;� f'!"'1 f)"'�f,�
rI) <;:-·",n"""ii<J, como prov�
de vitalidade partidário :J

da grande aceitação do ne>

me que disputará a pref&
rência' do eleitorado loC'.aI.
em outubro do corrcilte
ano, A eloquente manife,,;.

tação verificou·se no dia 1
de Maio.

'i!,mij
f�R!ANÓIIOC!!}
CaJR!TlBA' •
R!IlóoJIINE!1IIJ

dll CCIIl.,UU,)iJ· do In:otitut J
de E�.ucJ.çilo, instalação do nlUlr�cnG.u, :16 prj"':'mo mê_' _

gi-"l:í.!::io iildustr!al do '11:::1' ?-�.-
- --'-

.

;�:O', ú;��:�c:��;:nt� c,;i� �'1!S5A DE 1.0 AI�IVERSARIO
da suhdistri'to d'� I.:! it:.l A flu 1_'''''''''. dO sempre l�ff'brado
Na opo:'tunidado, o 61'.

.

NESTOR VIEIRA DA COSTA,
,

Waider:ar Salk." o:Jb:::rV(lU ainda constrangida com seu desaparecimento, coml'lctl>. seus

que o Helcr udcnista se oi. parent('s e pessoas amigas para assistirem à missa de 1�

aniversârilJ que .será rezada hoje, às 7 horas. na Catedral

Metropolitana·altar de Nossa' Senhora,

Antecipa agradecimentos.

O «cputedo wnldemar
sanes. na sessão de 7 do

corrente, respondendo rã

pldamente ao discurso elo

-teputadn Fernamlo vieras,
dtsse que o pêmco está
rrassenco nas fileiras uo
udcntsmo catortnense.
isto se verifica concreta-
; lente no compor remonto

de 'ma bancada na Assem
bléia Legislativa, cujo trdor
afirma ser tabú Calar nos

passados governos udeni-..

tas, especialmente quando
os parlamentares gcvcrní-s
tas cornuntcem as obras d'l.
atual edrnnusrrcçêo esta,
dual. tcossn ocasião, obs

t-oem todos os cusc �'w,
('om receio dos nú- .. 1 '5, .

dJS alvartsrnos e das 1'1"l1S

que fazem o Estado L O'

vo progredirem,

.. Solicitamos in·
terceder UOtltO, laul'r)

Olinrt"'r . fim ins êsse
mU"lÍ(:lpio um ( :'itórl,l
Técnico dt: Ex-t'_'(l ...0 Rural'
- ACARESC. COld'�lm�n·
te, Wally Caril

JUl}k, Presidenll' Diretório
PSD",

A;:ó'i os enl"nd,mcnto3
con o D!re.or da ACA·

R-;;;-:;C, ('\ li{�:" .. responde n<JS

se,u;n'p-s tf.!·mos: "InCor·
HlO j' 'Istrc amJgo mantive
cnt,cndimen!u.<; rir. Ghl'l''tl'
O'in,!.,-, "f'I1titb instai':'",)'
T"j'.:lit.6rio AC.1P.-ESC POr�él
União, ACARBSC realiza e:;,

f�m,�O extraordinário afim.
ete,:d{!r meu pedido. Breve

;:�ir��:,c���,r�n���iÇ�;�e�':i�\�. 1.? I

caie, Opr. !I udaqões

naerico
PARTIDAS EM DIAS
ÚTEIS ÀS �oo hs

TAe·CRUlfi�� ria SUL
r;f�f!'�f U;:{1i Eall lilI/CEM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


