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u. R. S. S. Lancaria um Terceiro Cosmonáuta
)

DIBBTOB

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

MOSCOU, 17 (OE) - A
cosmonauta Valentina Te
resskowa esteve há apenas
5 kms. de distância da cáp
sula em que há 4 dias, vía
[n em tôrno da terra o cos
monauta Valcry Bykowisk,
ao completar a primeira
volto. em tõmo do globo
terrestre. A informação 101
dada potes crentisjaa sovié
ticos. Disseram ainda os

cientistas, que pretendem
estudar os efeitos do pro
longado võo do astronauta

Bykowisk, bem como com

parar as reações dos võos
cósmicos por parte de ee
res masculinos e femininos.
Ao mesmo tempo, circulam
rumores de que um tercei
ro astronauta, seria lança
do agora ao espaço. Aindii
não se revelou quanto tem

po durará o vôo orbital de
VaJentina Teresskowa. Es

ta, 'já se acha no espaço ná
dois dias. ao passo que By
kowisk, está há 4 dias.

"
•

MOSCOU, 17 (OE) _ A

televisão soviética transmi
tiu imagens de Valentina
'rerresskova e tambem de

Valery Bykowisk. Os astro

nautas, parecem demons
trar certa fadiga. A rctrans
missão desmentiu as infor

mações de que a astronau
ta estaria em dificuldades
a bordo de sua nave a VOS·

TOK 1). As duas naves, que
ja estiveram mais prcxt
mas uma da outra, estão

agora a regular distância

lia EXPOSI'ÇAO AGROPijJJARIA DE BLUMENA!1
:;

Uma vrsta ;,·ra. e3 Importante certame que catalizou as atenções do Estado e

do País. (REI>()RTAGEM NA 8· PAGDIA)

BRASíLIA, 17 (OE) _

Em virtude' do desconten

tamentç_ q� estava. reínau-

PETEBISTAS DESCONTENTES ,COM JANGO

DESAPRO,
PRIAÇõES
Acompanhado do deputa

do João Bértolí, seguiu pa
ra Taió o dr. José Bessa,
diretor do Departamento
Nacional de Obras de Sa
neamento, no Estado de
Santa Catarina. O ÚI.ís�{�l
agente do eoverno Federal
levou a nÜssãb dé·,,o.,rttrificar
o caso das desapropriações
de imóveis. necessárias às
obras de construção da P

barragem do rio Itajai
Açu.

REPRESEN·
TANTE NO I.N.P.
O sr. Harry Kormann.

recém·designado pelo Go
vernador de Santa Catari·

na, é o representante deStF;
Esln(io na Junta Dcliberati
'va dÓ' InsLituto Nacional do

Pinh1·JI.N.P.J.

JUNTA
M[DICA DE
LA6U�A

Foram de:;illnartos
ponenles da Junta Médiea

Oficial de Laguna, pelo
prazo de seis' meses, �s

drs. João Romão do Nasci
mento, seu presidente. Pau
lo Ca.rnelro e Pedro A.
Torres de Miranda.

INFORMATIVO
DA CEme
Surgiu o primeiro núme·

ro do "BOLETIM DE NO
TtcIAS", distrlbuido peio
Departamento de Relaçõ�
PübUcas da CELESC (Cen
trais Elétricas de Santa
Catarina) e que se destina
à divulgação das ativldRd�!O
da em;Jrêsa, responlável por
J::Tfmdo'l parte do 'P'I'Ograma

d eat<l'

do no selo da bancada do
PTB fIO Senado por não ha-

����aa ��x::
reumõcs para a Iormaçâo
do novo ministério, o pre
sidente João Goulart con

vocou hoje os senadores
petebistas para uma NU

mão, na qual lhes asseve

rou, que seriam consulta
dos nc momento oportuno.
Insinuou-se na oportunída
de, que UP.i membro da bano
cada, serre indicado pam
um ministério, ocilando a

escolha entre os senhores
Nelson Maculan e Amaury

,
'

I
do PTB pa-

o TEM P O IMeteoroló9icol
(SínteSCl do Boletim Geometeorológlco, i:le
A. SEIXAS NETTO, válid:J. :I,M iI'! 2:1,18 hs. (lo

FRENTE FRIA�iaN���V��nh��s��� ATMOSFÉRt.

,
CA Mt:DIA: 1031.7; TEMPERAruRA MÉDIA: JS.8" C;
UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 89.2%; PLUVIOSI
DADE: 25 mms: Negativo _ 12,S mms: Negativo -

Nevoeiros esparsos - Tempo Médio: Estavel-Bom.

·TAC-GR�ZE4RO-D0-S"�lIli,'NIt(/�

AINDA O CASO "PROFUMO"

Govêrno Macrnillan atacado
violentamente na Câmara

dos Comuns
LONDRES,' 17 (OE) _

Atacando violentamente o

govémo de Mac Millan, o

lider lrabalhista britânico
Harold Wilson, comentou

hoje na Câmara dos Co

muns, o escândalo das liga
ções do ex-ministro da

Guerra Johnn Profano CGm

a modelo crtsuen Keeler, e o ex-ministro da Guerra
que tinha relação tarnbern afetaram a segurança do
com o adido naval sovíétí- Estado". Referindo·se ao

co em Londres, Eugene Va.- escândalo em si, o lider tra
n'ow. "O primeiro ministro balhisla observou: ,,_ Hã
brincou com a segurança algo de repugnante num
da Nação Ninguém saberá sistema em que a socíeda
nunr-... se transpirou algum de paga a uma prostituta
segrêdc, afirmou Wilson, e 25 vêzes mais do que à seu

acrescentou: U
- Os servi- primeiro ministro; 250 vê

ços de segurança. nao pu- zes mais do que à seus

deram estabelecer C0111- exs- deputados e SÔO vêzes mais

tídâo, até que ponto as re- do que à alguns de seus

lações entre Crlstian Keeler, eclesiásticos".
TERRORISTAS
PRE�OS

GAROTAS RADAR DE LAGES

Satete Chearadia e Mag
nólia Marturano. foram

eleitas Garotas Radar de
Lages, no Clube "14 de .ru

nho", numa festa que mar-

MIAMI, 17 (OE) _ A oo
Iícla revelou que 5 cubanos
e um norte-americano, ia
ram detidos no momento
em que se preparavam pa
ra iniciar um vOa de bom

bardeio, às refinarias oa

petróleo de Cuba. O apare
lho, tambem apreendído,
conduziria 7 bombas de al
to teor explosivo.

Brasil conhecerá hoje
novo Ministérioo

BRASíLIA, 17 (OE) tos visando a formação 110
novo mtntstérto. Segundo
se divulgava hoje a nOITe

em Brasília os novos mi
nistros da Educação, Minas
e Energia, Relações Exte
riores, Trabalhf) e Justiça.

Prosseguem os antendímen-

rema. O Chefe da Casa ct
vil seria o professor Darci
Ribeiro.
O ex-governador cerva-

�:�t:J�toB�'I�:a:���s�:!.�
mente será nomeado Minis
tro da fazenda.

'0& "'m.aIs ii:íe-�roS. ,10

Ministério serão conheoí

dos hoje pela manhã.

cou eutcuuco sucesso, cuja
renda foi de um milhão
duzentos e oito mil cruzei
ros, pré-hospltaj da críen
ça pobre daquela Cidade.
Aqueie acontecimento teve
a colaboração do nosso

cronista soctat Lázaro Bar

tolomeu, que permaneceu
tres dres em contacto com
a sociedade lageana.

RIO - Os senhores &';'1-
tiago Dantas, Renato Ar

oher, Lúcio Meira. e Harol
do Cavalcanti, serão conde
corados pelo governo do

Chile. A solenidade está

marcada pura amanhã as 19

horas na embaixada do
Chile.GREVE GERAL CONTRA JAGAN

GEORGETOWN (duia- do de tentar implantar o

�=/:�le�:�'r�:o(Q�ld; �:�� :gi��lêcS��l�i���mr:r G��: SALVAR O GABINETE
cía patrulham ficje as ruas meno I sua esposa ministre em consequêncla do escên-
de Georgetiwn paralizada do interior 'é se�d@r, PIO' LO!'DRES - O prérmer date em que.vse yiu,env�vi'"
por uma greve geral core vocendo repulsa geral MacMjJIan discursará hoje do o m\llistro da Guerra
tra o premier Jagan, 8CUJWl- tôda Guiana. na Câmara dos Comuns, sr. John Profumo. O sr.

------ - m,m derradeiro esfôrço 9�- Harold MacMillan, pedirá
ra salvar seu govêrno e sua voto de confiança a. seu go
carreira politica, abalados vêrno.

A mais nova da frota de lanchas médicas da organicação
(REPORTAGEl\l NA S' PAGlN,\)

FINANCISTAS AMERICANOS
fMBtt.A

BRAS1LIA, 17 (OE) _

�1)Í"lestras,
serão deba

Um �rupo de prcreseõres
.

a criação de BrasUia
de econOmia e financistas .e eua reüexos na econõ
americanos chegou hoje ':J. mia nacional, bem como

MlN1STERIAL :::Il��rl�a::e pca:���I:::CI::. ��;��:o no cenário in-

BRAS1LIA, 17 (Oi) _ (l

��,st����J
senhores Paulo de Tarso,
Oliveira Brito, Evandro
Lins e Silva, Abelardo Ju-

MACMllLAN FAR.\ HOJE
-_/

DERRADEIRO ESFORÇO PARA

ÚLEOS LUBRIFICANTES
NOVOS PREÇOS

�

de 233 a 24S cruzeiros e 1/4 OUTRA DAS Mil

noturnas

BRASíLIA, 17 (OE) _ O
Diário Oficial da União, em

sua edição de amanhã, de·
verá publicar a seguiQte ta
bela de preços nos ,-óleos
lubrificantes: óleos lubri·
ficantés de primeira linha

de galão. óleo de micro
viscozidade entre 255 e 265
cruzeiros , óleos do grut>o
2 "C", E'Qtre 235 e 230 cru·

zeiros G 1/4 de galão. t:sses
preços. entrarão em vigor a

partir de quarta· feira.

Silva, ambos

presidente João Goula-t
deverá anunciar nas prõxt
mas horas a composíção
do ministério civil. A re

rorma deverá ser total,
com .10VOS titulares e

nhum remanejamento.

CRIADA A DELEGACIA DO PLANTA0
Está funcionando desde

10 do corrente o plantão
policial noturno de Floria
nópolis.
No seattdo de melhor

atender a população FIo
rianopolitana, o Dr. Jade

Magalhães _ Digníssfmn
Secretario da Segurança
Pública, baixou portaria
criando a Delegacia de
Plantão.

O plantão policial notur
no se inicia as 19 hs. e ter
mina ás 7 horas do dia se

guinte, Cuncionando no

���d�� ;�Ii�:�egaCia Begio-
•

A �egacia. de plantão
atende pelos telefones 2038
e 2594, estando a seu car

go verificar tôdas as OC01'-

reneiais policiais
da Capital.

CASA RURAL DE JOINVlllE
Já !:'e encontra em fase

de conclusão a Casa Rural

Regional de Joinville. quP
atenderá a uma grande
área da região Norte do
Estado. Definindo suas res-

cionarão tres elementos
fundamentais de ajuda ao

produtor rural: Agência do
B.D.E" propiciando ocr§..

dito; Secretaria da Agricul
tura ou o Serviço de Ex·

30 MIL OPERAR lOS
VOLTARAM AO TRABALHO

RIO. 17 (OE) _ p..egÍes
saram hoje ao trabalho cêr·
ca de 30 mil operários dos

na categoria profissiflnf1.\.
?or outro I�O, contin'l[I
sem soluÇão. o movimento

paredista dos emprf>gados
estaleiros navais, em "Iisfa em empresas rodoviárias de
da assinatura sábado, ue Estado do Rio. e da cons·
novo contrato de trabalho trução civil em Niteroi.
----_-----_.._----------

BRASlLIA _ O embeíxa
dor Rooerto Campos com

parecerá na; ,pt;ó,dma quilio
ta-feira à Câmara dos Depu
tados, para depor na co

missão parlamentar de In

quérito, que investiga ges
tões, relacionadas com a

compra das empresas con

cessionárias de serviços pú.
blicos.

GENEBRA - A confe
rencia do dcsarmamento
em Genebr'a, resolveu sus

pender suas sessões a per
tir do dia 28 do corrente,
até 30 de julho. Nêste pe

riodo, serão concluidos os

entenriimcntos para a con

ferene:!l de Moscou.

GENEBRA - 32 nações
africanas exigiram hoje a

expul��o da Âfrica qo�IP
das N,lções Unidas. em vtr·
tude da politica racial se

g1.1ida por aQ,uele pais. A

exigêm.:ia foi formulada duo
rante :l rcunião da 7' Con·

_ ferência anual 'da Organl.
Zil'::"'O Internacional do Tra
balho.

EI.J. Rio do Pinho, distrito de Paula !'ereira, Canoinhas, rUl
construida esta, que é outra das mil

------

EM FO�A,ÇAO O NOVO
GABINETE ITALIANO

ocupar a pasta das rela
ções exteriores. Hoje. Aldo

NOVA CENTRAL TElEFONICA
DE JOINVlllEROMA, 17 (OE) - a pri·

meiro ministro italiano Al
do Moro, deverá' anunci2r'
nesta semana a formação
do novo ministério. A o qu�
se informa, o e�lcr
Amlntore Fanfannl, deverá

cução muito cooperou I)

Govêrno do sr. Celso Ra

mos, porá em funcionamen·
DESMONTE DO MORRO DA PONTE

ponsabilidades na execução tensão Rural, garantindo a

d, politica agrária delinea· Assistência técnica, prlnci·
da pell) Governo, o Plame:�, palmente no tocante à boa Vai ser desmontado I) sito públir.o. ,através da assessoria q,e aplicação 40 empréstimo morro que se locau.a pró- Mais adiante. já em te)'
Ag1'leulAJ18.. deu estruturP. levantado no B.DE. e sede xlmo à Ponte Hercftlo Lu,,-. rilórlo do Estreito, pr�.�·
às Casas Rurais, sendo a:; na

A(f'
s çiação Rul'!l.1. CO"l- .Tn tiveram inicio 011 tra- sei!ue 1\ construção do VI",·

Munklpals coordenada& e te.çm� tor de revenlln halhos, a cargo do Govêr- duto. cnios serviços foram
assistidas pelftS ais. � d& prodllçãn

.

no C1j;tanl'lf'ni':p.. A -()bl"R' �r!'i PTltrp't!TP"t li. 'ffrmtr 'Rprre ,

ne.'l.tf1.s se cOllcentf.àn o 1)" P lo('"l e cuniao aos P1'9- eS.l;?eciaL signiflcaçp� pf1.ra a l· GJ,u, I,1à:l., vel,('_edora da
mmor v,OIUI'l'1 at: reelil·�fls. autoro> ,...--...-.�. _ __.._,_ p�gem urbanistfcl.l .da ci. (·on�orrenda�· P(Whc" ...,,_

... "., ...��i!\ú(\. \;l,',- "t' • :i _ rl;1«,� I.t·l.,· �lI(ifl t;q" �bC._:"
t.i;;!!!!j;,.t.·""\"li(�IIioirl.'iIi'iillÍIIiI".I;Ã.,�,�::ut.f-.. ;�.

to, naquela cidade, mois
BOO aparêlhos. Deve·�
ressaltar os grandes esfor
('os desellVolvldos pelo sr.

Wittrcl'l Frelt:J.<;, dire 01"

I{residente da �MPHESUL.

"'.. ,

BALBINO EM
BRASIL!!

JEf'?!�'\LEM _ Fontes
autorizadas, informaram

que o atual ministro da ::'ll-
zenda sr. Lewy Skoli de a8

IsraeL

BR.\SILIA, 17 (OE)
Ao chegar na manhã. de ho- budist.as e policiais.
je à Brasilia o sr. AntOnio
Balbino não quis fazer pro
nunciamento a re�peito da.

� üunb",!"n prt::>Ll'lf COlltdS

U�1 .'>1'" uu,-..-.tu" ,.1> l l\u;,IOl.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IProl. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Lubral
,

- ProC. Puulo Lü(W - Pro�. Fernando Bastos I;E��o� "'6�1��;Jt��r��it;�"o���nD�a:: I
bens Costa - cei, Cid Go:u,aga - Major nde-

Ifonso .ruvenat - wener J..onve - Flávio Alberio
de Amorim - Arnaldo S, Thio::o - norarécío
soares

C":ronbtas Sodal:; J
Zury Machado - Lázal"o-Ba�t()lom�u

IESllnrtf'''
Gilberto Nahas - Mnury Borges - Gilberto
Puíva

c.·(lIlh.:as
Silveira de 50\17.,a -- Edson Nelson dé Ubaldo
- Raul Caldas Filho - lVlarrilio Medeiràs Filho
- .1. J. Cnldetrn Bastos - Luiz Henrique cio.
Sítveí rn

Arll''i! Literaturn
Salim Miuur-l - Itmur Carvalho - JAil Fran
cisco Hamms - Georae Alberto Peixoto . _ Lin
dolf Bel! - Rodrigo de HR.m

Coruentártos
JORO Nilo Linhnros

.

Inrorlll:lçiiu .\;:-ricola
C. Jarnnndã

Rua Contielhciro i\la(ra, 100
Tdefone 3822 - Cail:a Postal, 139
":nd�reço 'Ielegrálieo ESTAnO

DlRETOK
Rubens de Arruda Ramos

GF.UEYrE
Domingas Fernandes de Aquino

CIIF,"",; DE REO,\('�\O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

RF.OATOR·SF.CRET,mIO
Pérfcles Luiz de Medeiros Prade

nJ<:D,\TOIlES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

I'UBLICIDADE
Osmar Antônio scnundwcm

SECRETARIO C',olotF.RCJ.\1.
Dl tino Marlot

n..:rTO. m·; .-\S."iIN\Tl."n.-\S
Mr.jor Vlrgilio Dias

HFI'BESI:.:XT \:\'TE!".
RcpreS<'ntnçõp<; A, S. L.'lra LIda _ Rio (GB) R.
Senador Danta'> 40 - S' andar.
�ào Paulo - Rua Vitória, 657 - con.i. 32
I'í"irto Ale;n' PRQPAL -- R. C,..l_ n('_�·�t::, 45f.i

Uelo lJuri�(lntl' - SIP _. TI:l" ,';", ;::;u'ijós, ri'
-2amln!"
558

Agenlcs f' rorre"ponch,mll's ("In Iv<.lOS os munici
11ios de S:lr,la Catarina - Anun('ios mt?:diante

���;��T���C(1;(�u�t �r��,�.f��,g��i��NDA J
AVULSA cm: lO,OO

II
.

(.\ di�o niio Se' n·spon"abili:.,.a lU'I'ls t'''Il{'rilo);
('mili!!u); nos lIrlh:os as�iJlado"")

, Iii
CIRCHJrO NADA DE

REBITES!

Rua Santos Saraiva, 453
_ ESTRE1TO

Périclcs Pradl�

FERREInA. O "ROFEs...'iOn
Exija em seu Cltt:O

Lona de fretos "COLADAS'
- 60':0 mais no aproveI' 1-

mt.'nto da:õ L(\nas,

Antcs de mais lIada, \'iíor
}-'erreir" da Sih'a, :th�1II (iC
anligo que conhece lodo<;
os ert:p1Ís('ulos da Ilha, é
l1li1 Professor. Nãu dêil"('S
que se ('onil'nl!ulI com o

comparecimento rn{inl'lro c

burocrático ils Sidas de 4'.'
Ia. Pertpl1ee a Iinh., lIus IJrll'
ff'Ssôres acol'>tmnados COIU
o sabor do sofri.mt'uto e \JS

prolongamentos !$ulls da ano

gústia. �
Conheci Ferrciru, o Profes.
sor, em BJumcllau, naquêlc�i
tempos em que mergulha"la
nos Jiv:>os o cansaço da�
noites, ccrto de que os grau
des autores olerttem um

camp."l de saborosas colhei.
tas. Conheci o Ferreira '..i,
sem óculos, bigóde aIJaradj.
nho, tenlando cl)nqui:'1tar (,

impêrio germânico da cid.l'
dE'. Veio. "iu c "cneco? Nãr;./Recebeu tôdas as imagin3'
das injustiç:as, mas lutou, ,<\
maior decisão de sua \'hh
(oi sair de Blumenau, Itro.
cnrar em outras terras c

temp€ro de suas cspCl"an�'II"
buscar em outros iHl'S 'I

reconhccimento dto seus c,�.

(ôrços. Hoje csli ac/ui, ('n.
ire nós, seus amigos, tom

Florianõpolis, Seu Curso '[.'
DatUografia e l\IadUrt'"I:'1
"Continente", 110 Estrcito,
eaminll3 de "cntos rrn 116.
pa. Suas aulas de matemá
tica no Colégio Dias VeL'r·i
são excmplos de dedicaçio "

senso de aperfeiçoanlent",
É um hl)mem feliz êste mf'U

amigo Ferreira'? Sahc qUI'
seus pés conherqn as suU·
Iezas dos degraus qUl' con·

d..... às posições de de-st."l

que. Sabe que sua inteUl;é'l'
da IÚG se limita e qUf' li '·i.
da Dá" é somen(C um I)ralu
"bstancioso, ma" uma ,',.

"'ra onde a humanida ' .

procura ft'lIddad(' (' afirma·
ção.

CASA DOS fREIOS

SURPREENDIDOS EM FLAGRANTE
CENTENAS DE SONEGADORES DO
IMPOSTO DE RENDA IMOBIlIARIA

RIO, - O Diretor da Di
visão do Impôsto de Rendes.
Sr. Scipione Mandina, rcu
ntu a imprensa em seu ga
binete para anunciar que,
depois de vários meses ct.1!
intensas e sigilosas tnvesn
gações, os agentes neccte do

impõsto de renda coreegut
ram comprovar a existência
de umn onda de falsificação
de guias sôbre o impôsto de
lucro imobiliário nos certo
rios do Rio, onde centenas
de fraudes já foram deso»
bertas, o que sígníücn um

prejuízo de mais de 100 mt
Ihôes ele cruzeiros para o

Tesouro.

Embora tenha declarado
que diversos homens ligoo')s
ao ramo dos negócios tmo
biliários estejam envclvídos
como pessoas físicas na

Iraudc fiscal, como soneen.
dores f' falsificadores, roeu

sou-se a revetàr seus nomes,
anrrmndo que isto cabe â
Justiça, para onde o preces
so devera ser enviado, utra
vés da Procuradoria da F't·
senda.

y CQ/7/ec/;;erJtos � Sociais

.: cJ��-14 U{�:.,_�

Ilustra nossa colun fi. manequim prob;;f)
nal CI(Jdine, que víeiou onte.m pera c Rio
cleixondc agradecimentos pelClS" 90 1ntil '!'
%.Os qUe rccebeu em nossa c'idade, dur.1.n
to su:J estada. Clodin!? disse CIO cdunistl'J
bastante emocionada que le.,.' de Floria
nópc!is saudades c ôs melhores 'impre,s

.<;.:ics. do mundo sociol.

2 - Cecüfo Medeiros fel:ltejou ida
de nova na último qomingo.. Em suo re

sidência recepclqnou convidados paro
um jonrar amer�co'!.o. *

3 - ELlZETH CARDOSO comen

tou suo s;)t1sfaçõb pelo homenagem
prestada domingo último peta locutor
Roaendo Limo na Ródid Dtórlo do Ma-
nhã.

.

4 - Marcado paro o dia 18 de ju
lho, o casamento de Arlete Mendes, com
o sr. Paulo Cos;e Ramos, Estamos ln'
to-medes de que o recepção aconteceró
na séde social da AA. BB.

5 - Entrou em toco, o semana de,
"Misses". A "Sccíta" estará prestando
sua COlaboração durante toda semcnc.

na posscre!o do Moraconozinho para Q

certame qvc-üecrdtrc "Miss Bl·às"il" no

próximo sábado� * *

6 - Na tarde de domingo a exmn

senhora Ruth Hcepcke do Silvô receo-:
danou o mnrtequfrn Ciodine, para um

Chá de despedi�a * *

7 - Mario Tereza Machado, Ma
ria Luiz.a, Renaux e Arlete Rocha, no

"Samburá Bar" palestravam cam o dr' '.
Aldo Peluso. �

Em Todo o País

O Sr. Mandina

que, race ao êxito das tnves
tigaçôos no Rio pura coibir
êste novo tipo de sonesacno.
em que são ujitizadcs carun
cos e máquinas autentícado
ras ratsos, determinou que
se estendam aos outros E:r
tados U3 novas técnicas de
combate e os novos preces
sos de contróte de rraudes
fiscais. a fim de submeter a

proce3SCJ inclusive criminal,
todos os sonegadores qU(:I
empre�aram tais expedien·
teso

8 - O sr. Eduardo Rose anda as

vel'.cs com os preparativos da fec�ãa
qUE: dar se à no Hotel AlvOrada na cida
de de Araranquá dia seis próximo.

O acontecimento marca. a d:)ta do
casamento de Jane Ghizzo, e Danilo Schi
midt .

Segundo as investigaçõe'l, Acho-se em festa o lar do nosso prezada amigo
:;t���:e U�l�lZB���trib��:: ��st�I���:�alAI:x�;��: :��g;'��Ô:i����u�� ����
::::r�sa�f��a�c����e c�:'r� des Fullgrof: cam o advento ,de um robusto menino

imobiliário, mas falsas, com Que na pio batismal recebera o nome de
"

ROGt:RIO.
numeres de protocolos fal- " OcorridO: na maternida�e Dr. Carlos Corre0, Bnf>eor.

sos, carimbos falsos e assl- , tem,
naturas falsas do visto da

repartição da Fazenda, as·

sim como máquinas auten·
ticadoras Bo pagamento, {\p

origem ainda desconhecida.
ta de 3{l0?,� sôbre o impOsto

12 - Realmente aconteceu bas
tante tnpvfmentado o "Show" no amplo
Ginaslo Charles Moritz, sábodo, ofereci
do aos operários da Fábrica Carlos HOep-
cke SIA, com o *carí�ora*Elizeth CardosO.

SP.JD cu�1 fi>< ,,!a"lla�h; d� ,ua e,.,p';-S3, raJ:<rIC�. Ou 1011, ",� ... j� ceclo
oe ti" ... a M�q",r.a S"..-C'ughs Te" Key um '"'�'um"nl" <lu " ..od'no
,ndISI'l'�""."

S(.md�. s"bt'açoes e m�lt'pllcaç"es �..o Meluada� ma,s r�p,d3_
�1Cn!e e com lotal·e.at'dã" pela$ m;,qll,na& Burroughs Ten K ..y.

A Ten Key e ,"conõmlca: AI"", da poupai' :f'ml'(I d� "�I:oaih",
pode 5er adq'''',on at� em TO pngantento5: � .,

• 1
�j Burro\Jgns Ten Key a unlca m�qumil dp. �On1,,,, 100�\o 1)<� .. lel·ra

•
_

"_ .Burroughs do Brasil S.A • .,..
CONCESSIONÁRIOS
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA ... �

R. TRAJANO 23 - FLOR(ANóPOLlS I L': .k'b>.,*.rl:j, •• � �.
�'=""'b..aw� �,�· .ii",· .

" ,:�r.tii'll':�"L'-'."""",-__"""dL_.:J�!U:�""'�5õOi.';'::;"""-__...L...L-,-��,-",i,-,-","",,,,-...........i"'"�'.

9 - Procedente de Caixas do Sul,
J - O Clube Doze de Agôsto ;�- o casal sr. e sra. Fernando Faria.

cept"i, nau na ncite d", sábado em seus

SOIÔ('L o mundo social elegante par3.'."l 10 - Via.jou paro o Rio, Bahia, o

esperada f€st":l "Rençjas em Desfile"\ advOgado do DENR dr. T,�odoro Lelis.
que teve o alta patrocínio de Silvio Hoe� doe Oliveira Leite.
pck,� da Silvl.l. Dumnra Plnto Marisa
�amC's Noemi Regina Silva, Maria St�
Jg ROf'a, Suzana MQclesto,. MQria Luiz..i
Rcnaux' Helen'ito Miranda R,)mos Yara
B. Kasting e Silvia H, do Silva, foram as

manequins da mOvimentado parada de
elegância que orientados- pela Mane
quim profissional Clodine, enviada c!a
"Sacilo.', tão bem souberam dor com suo

beleza e graça realce aos lindos mode
los confecciona�jos em cambraia rend�
e fustão bordado. Walter Souza, através 13 - Cum�rjmentamos> a sra. dr.
do Rádio Guarujá apresentou o desfile Sergio Alberto Nobrega (Tereza pelo

:�n�t� :Z�l�� b�s��;:�t��o9��domef;!� seu "niver", fes�eja�do ..sexta-feira',
fes:a, teve o "shaw de ELlZETH CAR- 14. _ O casal dr. RudI AlfOnso.
DOSO" a Primeira Dama do Canção Bauer (�uth., bastante preocupados c:::mh
�i:��,i,�elfo. que foi OvaCionada pelo; "so-

l
a visita l�a cegonha.

_ U
�==. E

.

A ASSOCiação Catarinense de Engenheiros diri- RUA TOBIAS BARRE-TO _ ESTREITO _ Confortá�
gJU um. c�nvit: á� d��ols Entidades que congregam vel Caso de material perto do prai.�>
os prOflsslonol9 liberais de níy.el Universitário poro
uma Reunião entre os Presidentes dos l'eferid�s Or
gãOs de Classe com o objetIvo de d:;boterem assuntc
otine:nte á co��retização. de _um edifício que abrigasse
as Sedes SOOOlS dessas Entidades e Serviços> COmu:"l!
ás mesmas como, Auditório, Bar-Restaurante Etc.

A ReuniãO teve lugar na Séde da AS�iaÇ"ão
Catarinense de Engenh-e"iros nO dia 10 próximo posso
do, contando com a presença dos Presidentes ou Re
presentantes legais da AssOciação de Medicina; Or· RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Cosa de madei":
dcm dos Advogados; Associação dos Agrônomos Qui· ro pagamentO porte â vista resto o combinar,
micos e VeterinariOS; Associação de OdrmtolÕgia ..
SindicatO! dos Economistas. TERRENOS. "";l"Após amplos debates relativos ao empreendi" AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
menta objetivado, ficou constituído uma comissão po· Branca. Terreno de 296,40 m2 por preço de er$
1'a a escolha de local adequado à implantação ('Ç J .300.000,00 a vista· Apenas estaró a vendo nesres
edifíciO. 30 dias.

Debateu-se também a possibilicfode de vil' o ser' i
implantado. no referido Edifício, conjunto!; para escri· COQUEIROS _ Rua Juca ao LOlde, lote bem situado.
tório e consultórios, que seriam vendidos aos profissio- �
nais d3.s mesmos classes· RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto 00

Dentro !em pouco, nova Reunião será realizadc. Hospital Nereu Ramos terrena próprio porà ser lotea
para a tomada dos medidas> que fizerem necessárla� do, area de 10.000 m2. - Preço convidativo.
00 prosseguimento do programo estabeleôdo.

Florianópolis 12 de Junho de 1963.

"Eng.' AYUO CAMPOS
..".

Presidente

Multa c Prisão
A fr'l.ude ..inha sendo e

xecutada em vários tabelio-

�OTA A IMPRENSA E RÁDIO DA
CAPITAL EDIFICIO DAS PROFISSÕES

LIBERAIS

Dra. IARA ODllA MOCETI AMMON
CIRURGIÁ DENTISTA

natos ha vãrtos meses, e ain

da não foi apurado se exis

tem funcionários do Min:,;,·
tério da. Fazenda envolvidos

nas operações. Os contrtbu

intes que utilizaram o pro
cesso «e sonegação desce

berro, além de serem obriga
dos agora a paiV uma mut

devido pela lei, responderia
também na Justiça comum

a processão criminal, de a-

côrdo com as sanções pre
vistas no Código Penal,
Por outro lado, anunciou

° Sr. E!cipione Mandina que,
para reprimir daqui por
diante as fraudes, o preces
so de pagamento do tributa
foi submetido a completa re

modelação, de forma a loto
nar a fiscalização mais eü
ciente c rigorosa.

FAZEM ANOS HOJE

anunciou

- sr, Johnson Sentas-
- sr Feris Boabaêd
- .!>r: Rodolfo Basco.
- sr. Germano Bona
- sr- Osnr Neves
- sr. Moisés Leandro da Silvo
- sr. Eduardo, Luz Pereiro
- sr, Nelson Rosa Brasil
- SI'. Jeão Demétrio Serratine
- dr. Mório José Bastos
- srto Hedi Rosa
_ vvo Ccncetçôo Guimarães· Grijó
- src. Hrldo Pereira D'Ecc
- sra Elsa Barbosa
- sr. Olga Araújo da Silveira
- sra. Joana Borba
- sra- Ernestina Donner Neves
- sra. Coralino Ferreiro Souto
- �m. Judi.e Oliveira
- sro Leantina de Almeida Jorge
- sra. Durcina Pereira
_ srtc. Tânia Francalacci Schembeck
- menino Marilene Gom�s

NASCIMENTO

CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·' 26
Vende' Se em único oportunidade no centro da Cidade
construido, em terreno de 22 metros de fren.e por 40
da fundOs. Con:endo na parte te.rrea - amplo hall de
entrada - 2 salas - escritório - qUartO - copo -

cozinha - dispe:lsa - quarto de empregada e- res

pectivo banheiro, Em cimo 5 dormi�ófios - banheij"Q
social e amplo terraço. Fora garagem e depósito.

,
RUA TI RADENTES esquina com o Av H. Luz - 3
qualtos demais dependências.

.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109
e 11 J. ótima Oportun1dade.

COQUEIROS - Ruo São Cristovão 3.0 lado da Igreja
Casa de 4 quar�os - 3 salas - cOzinha - terreno

de J J·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 -.tstre·ito saida da ponte
quem segue para Coqueiros. C;lSO e terreno cam

782 m2.

i
RUA ESTEVES JUNIOR - Magnifico lote paro r�si:
dência de padrãO fino.

i
JARDIM ATLANTlCO - 1 magnífico late bem perto
do asfalto.

RUA MOURA - 3 lotes,

RUA EOUARDO DIAS (MAYKOT) - 1 10'e·

A HORA PRESB,.,ANA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



!�r�i�����·��i��=�=����·fi�i�u�nai��n�.5�._�'
Apreciando. na sessão rtil co-pus impetrado pelos Pirajá Martins, em favor testo da defesa, que, incon- O ' importanteSI' de O r Manoel Correia formada, requereu Habeas (Iquarta feira última. Hnbe-.s Drs. João Batista e y VIO acusa�:Sde ser o autor d�: Corpu-s, visando o Julga-

,morte de Judio Pereira, Q- menta imediato do reu.

corrida no ano passado na A questão suscitada, sem

e oLagoa da Conceição, o Tr procedentes na juríspru-
bunal de .rusuce de Santa dência. do nosso Tribunal,
Catarina, determinou rosse foi decidida de acôrdo com'
imediatamente reconvocado o voto do eminente nese».

o 'rrtbunat do J"'1 da C,,· bargadcr édão Bernardes.

MElO AMAR'GOi��al, para julgar o paclen- ��:nil��;:�: ��ns�����l:; '_
Êste julgamento só de- pleno. Pelo venerando á-

veria uer realizado na pré- córdãc. foi acolhida a tese

xtma sessão pertodícn. de dos crnnantes advogado'.
julho, por õeterminecno do cnturínenses, segundo a

Dr. Juiz de Direito Prasi- qual v juiz não está obriga
dente do Tribunal do Jú"i, do a. r-andar intimar o as

deferindo requerimento fei ststente, quando seu edvo

to, na sessão de 30 de mato gado, por atos inequívocos,
findo, pelo Promotor P i· abandona a causa.

blico, Dr. Hélio Sacilotti d,� Fez a defesa oral do Ha

Oliveira, no sentido de trens oeas Corpus, junto ao );;.

Iert-Ia. em face da ausênoí.i grégto Tribunal, o conheor
do advogado do asststenre do crimínebsta Sylvio l:

de acusação, isto, sob pro- duardo Pirajá Martins.

BABADO SEM SOL Ouvi sempre dizer: "Não há cama

som lençol, nem sábado sem sol" ..
(l sábado de 15 do corrente, desmentiu o antigo refrão.

Foi ChUV3 de manhã li noite.
Lestada dunssíma.
Chuva, multa chuva.
Osverredores não víeram varrer.

A Cidade, cheia de cascas de laranjas, de pinhões etc., n-

-( . ���a��;na��";:::i��X��arCadOS) a sujeira
E assim, nesse estado conservou-se todo o domingo, cm

bora domingo já não chovesse, pois dia e noite se apre

sentassem nublados. meio ameaçadores.
Ontem, tudo mudou. Veio um noroeste frio, veio o

sol e vieram as vassouras.

Então é que se viu bem como estava a Cidade sujinha
a valer.

Agora, além das cascas, voltaram os papeluchos das tats

"figurinhas" para coleções e respecrívas trocas.

Elas voltaram.
.

Os incautos compram, gaslam seus ricos e embora escas.

ses cruzeirinhos, abrem os envelopes. na rua, jogam-nos
sôbre os passeios, jardins e ao redor de toda a Praça 1",
não ligando nem a calçada de Palácio.

�:��aiue não se repete aquela ordem de proibiçã_O�
Deve vir como vieram as previdências sôbre as bombinhas

e ""bombonas de cabeça de negro"

�u�::�S�ef::e�Vi:e�:��::Íta�lu�t�ef:n��é\:�!���:. Municipal.

PLOUGH, INC., estabelecida em Memphis, Tennessee, pro

prietária dos produtos :"lt.:JOI. c iUl�TOL, licenciados '_)e·

lo Serviço Nacional de Fiscallzação da Medicina esarmacta

sob ns 487.de 1934 deB8, de 1926 respectivamente, comum

co ao público em geral e às farmácias em particular que a

COI\1PANIIIA INDUSTH1AI., F'ARi\tACEUTICA,

com sede na cícace do Rio de Janeiro e filiai�em S'iJ

Paulo, Pôrto Alegre, Recife e Salvador, é fi única Emprê
..

sa, no Brasil, autorizada a fabricar e vender os referidos

urodutos .. N UJOJ." c ;\HSTOL·'.

R[lIIll HEMOIIRIIIIHS mI OPf]I;\(:�O
,\O\!O JIIUI\\I[\'I'O mz nSS!\H 1\

IR811 Ielo [ ,\1.1\1\ ,\ 1I08!
Nova York (E�r('("lal) _ Final·
mente � ci�nci:l encontrou U111�

5uhstSnciacicatrizJnteColll.lr\:
iracrdindria propriedade de per
mitira ,"CJu;3.odashenlorróidas
� (J pronto alivIo do dor � sem

número dêstcs paciente! eram

portadores de casos crônico:<;. ai

puns de 10 a 10 anos.

Tudo isso, sem o uso de naeco
ricos, anestésicos Ou �dnring<.""me,
de qu�lqller esphie. O segrêdo
esdnlltnanov:imhsd.ncbcic",ri·
Z�lltellatllral-[·Rr-rccentemrllle
des.:obertJ por uma insmniçâo
depesq\l;s�smllndialmellteloIl1O
$:I. O "RP já �,t,í sendo iar;;a.
mente empregado como ciç�trl'
1.allt� dos tec:ido, em qU:llql'�'
parte do corpo.

."f;or� esta nova substânCia CtC�

trizantc <."" apresentada ('111 »Cma
de e supositórios .-ob o nome d
I'r.·,"-tr'''/''II.
1111 tôdas � hrmjc'a� peçam
l'r"I"'Tf"/o" I'",""od" m

I
(u!>o:. com �pliC:1d"r ,sr-r-..:;al nu

__ :'.;,,''";�':,�;o:I,,:,,:-:�'':';;:(.�;:�mb"j" a, mcli,·;du�ltn,·",�.

operlllção.

Em caso apôs caso, foi con.tar.lda
e comprovada uma 1l1elh()r;a�lIr
pl"et·ndenrt'. A der foi aliviada de

pronto,1Icrif'<;.3ndo-!óCao mesmo

tempo verdadeira redução 011 ,.�

colhimento das hemorróidas.

.....-6 mai, $llfrrcenct,·nte. pcrun. c

que esta melhora 5C nt,In(C1II:eltl

casos em que a. ,)b�·r".lções me_

dicas se prolongaram por 1\1uitos

De fito, os multados 101":1.111 t�o
m�rCan[e5 quc os p�cicntc� f"'C

!":ltll e:o;prcssõcs corno <:>1.1: "As
hemorró.das jJ o.io �:;o nt�i, pro...

bl,01�'" -":o!�_\(' Que cnn,le

AVISO AOS INTERESSADOS
o sOrteio de lJtn automóvel VOLKSWAGEN :Jr!.

acabamento da Matriz NOSSA SENHORA DA BOA
VIAGEM e SERViÇO de Assi's-têncio Social do SacL
das Limões - Flo.rianópolis - por motivos de forc?
'maior, fica transferido impreterivelmente paro o últ;C
mo semana de Dezembro de 1963.

Pelo Comissão Organizadora
Pe. Francisco de Saloes Bianch'ini

EXPRESSO JOINVllENSE LT9A
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS 129S
FONES N°s 2431 e 2432"
FILIAL' FLORIANóPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N' 3677

.

"Comunica ao comércio, industria e 00 públiu
em geral que os seus sorviços de transportes de cm"

gos, mudanças, bagagens e encomendas entre Join
viJe e FlerionópfJHs e vice-verso eS.á s�ndo fei�l
com a regularIdade de três a quotru viagens sema

nais, em caminhões próprios.
Comunica outr-O:;sim que montem linha req'I

lar para o Estado do Paraná, Sõo paulo Guanaba;·(.,
Estado do Rio e Rio Grande do Sul e que trab"ll'D
em conexão cOm Emprêsa de alto conceito poro tô.-.:lm
os praças do Nordeste Brasileiro.

Aceita oind o tron Olte de mudanças e ba-
gagens par;:i ;.tod�o· territô(lo brasi.leiro. e o' faz t::lO

caminhões próprf''' .f91'l:l ronoCpl"lO blindado
..

:.;t�:�, ,:_
'

..

Silveira de Souza I

ANALISE E LOmCA

Para os que estudam matemática, o filósofo Bertrand
Russel é conhecido apenas como Russel. Dizem que B;'I·

trand Russel é dtscutlvel como filésofo, dada a nctcvct
versatilidade de sua obra, que investiga os mais variados

campos do saber. Na matemática, todavia, hã autores que
o destacam entre os grandes expoentes responsáveis pelo
pelo nôvo sentido que, a partir de 1900, tomou essa ctên
era. Impressionado com trabalhos de matemáticos a!f'

mães, notadamente Dedekind, weierstrass, Cantor e Ft""

gu - sendo êste ultimo uma "descoberta" do própria
Russel - todo o seu estôrco se concentrou "na volta ao

passado", isto é, no retrocesso ao estudo dos números e

fundamentos da aritmética, para uma possível rerormura.

cão teórica. Essa reformulação surgiu, constituindo sért .•

contribuição ao alicerce do que se conhece hoje por Ló

g-ica Matemática (que vem historicamente desde Leibrilz )
e da qual os estudântes Interessados podem ter uma idé::l.
na "Introdução à Filosofia da Matemática", de Russel,
recentemente traduzida para a nossa língua r zahar Edt
tóres j .

"Um livro de Russel, Thc pril1cipIes of mathcmatks.
r.903, concorreu talvez mais que nenhuma outra- obra ano

terior, com a posslvel exceção da "Critica da Razão Pura",
de Kant, para interessar, aos filósofos nas maternéttcas",
escreveu E, T. BeJJ 00 seu "Tha; .DEwalopment._ of Mat��
matícs". E também continua Bell, irritou a alguns, arran
canec-os de suas meditações filosóficas com manifesta
ções tão diretas como esta (de Russel): "A Filosofia das
matemáticas tem sido até agora tão proprta para contro

vérsia, tão obscura e realizado tão }lOUCOS progressos co
mo os demais ramos da filosofia". As idéias Iundamentars
aos Principies vêm mais tarde exaustivamente desenvol
vidas no "Principia Mathematica", em colaboração CO"l

Alfred Nortb Whitehead, considerada a obra máxima de
Russel. De como nasceu essa colaboração com wntteneeo,
póde saber-se consultando-se o livro "Retratos de Mem(;'
ria", publicado pela Companhia Er.lit6ra Nacional. N.)
"Principia", Russel constrói a teoria das classes, a teoria
dos predicados e a teoria das relações, e, partindo daí, a

noção de número cardinal, que é definido como classe dI'!
todas as classes semelhantes. E formaliza as matemáti
cas, "ligando-as a noções puramente lógicas", corno diz
Oaston Granger.

Mas já vão longe estas notas para. uma simples crôni
ca. 'Hoje, no Brasil, constata-se o esfôrço de muitos pro
tessôres, que procuram introduzir na escola secundárla
os resultados obtidos nos trabalhos de Peano, Dedekind,
wetertrass e Russel. Em meio à barafunda dos nossos pi 'l

. gramas oficiais, sobrecarregados de, tantas coisas desne
cessárias, podemos encontrar autores (F. Lacaz Neto e

Francis Mumhagan. para citar dois €xemplos) que tentam
encaminhar os alunos para um aprendizadO racional e

ordenado, transmitindo--Ihes os conceitos fundamentais
da Análise e da Lógica Matemática.

Só assim, libertando o aluno secundário das opera
cões mecânicas e familiarizando--o com as definições e di
visões dos campos numéricos, parece ser possível dar·s]
uma ídéia menos pavorosa do que êle entende por matp.
mâtica ..

AGRADECIMENTO
A FAMILlA DE
OTILIA FARIA COSTA

(D. BOLA)
Ainda profundamente consternado com o perda

irreRará",�1 de seu ente!' querIdo vem pOr meio dêste
agrodecer, emocionado, tôdos 'as m�nifestações de
confôrto l'f!cebidos por ocasião de sua enfermidade- e

e da Seu fal·ecimento.
Torno público seu mais pr"fundo agradecimento

00 abneqodo medico dr. Huri Gomes Mendonça pda
dedicação e desvêlo. Com que sempre atenoou; �o dr.
Clóvis de Limo, pelo atenção qUe lhe dispensOU; a

. Mat(!rnidadc "Dr Carlos Corrêo" Em espeôâ\ à rcv
mo. irmã I\lonilde, pela dedicação' com Que o tratou
durante sua permanência no referido estabelecim�l'tc
à srta. Flérida Cdrdoso pelos inequivOcas provas de
carinho e devotamento com que sempre o cercou; 0::10;
re\lmOs· srs. Messias Anoçleto Rosa e John poe pasto
I1êS dos igrejas Presbiteriana Independente e Bofi<;�n
desta Capital, pelo confôrto espiritual que lhe dispen
saram.

Enfim a todos Os que o visitaram, compareçerom
aOs funerais enviaram flôres, co1'oos e telegramas o

suo imorredoura palavra de groti�.
_..

Florianópolis, junho de 1963.

......

I

•

NlfSTLÊ jaz o melhor chocolate do mundo •

FOGOS:.
VENOA PROIBIDA

A MENORES

CINEMA · Cartaz do dia
Cille UH 10SF. -BAIlIOS-

CINE GlóRIAO Bel Odor.ico Durieux.
Delegndo Regional de Poli·
cia avisa aos senhores co·

merci::mtes que está termi·

nantemente proibido a nw·

da a n:enóres, de fogos (le

artifícios de qualquer natu

reza, bem como está proi]);·
do a fazer fogueiras ou quei·
mar fOil"oS de artifícios nos

logradoras públicos ou de

janelas ou pórtas que d�i·

tem pr.ra os mesmos, bei:}

como labricar, exp6r á ven

da, peças pirotécnicas vul·

garmente denominadas "BA

LOES DE FOGO", '·BUSCA·

PÉS.", etc.

às 3 e 8 hora"

O üRANDE MOTIM à9 8 horc.s

PanaVJsion - Tecnicolol'
- Censuro: até 10 anos -

Trey Donohue
Claudette Celbért /

-!em-

�iJl·IIn
NO VALE DAS GRANDES BATALHAS

às 5 2 8 horas
Tecnicolor

-Censuro; rlté 14 :lnOiJ .,.....-Jock Palonce
Guy Madison
Eleonora Rossi Drago Cift_ (If'I1�m

à9 8 horas
John Wayne

Richal'd Wtdark
Lindo Cristal

-em-

--,
A ESPADA DO CONQUISTADOR

.

_ Cinem3Scope - EostmonColor -

-Censuro; até 14 anO� -

Tal medida prende·se ao

fato d� dar-se cumprimen10
a portl1l"ia 03/63 do senho-:

Alcidf'5 Bastos de Araújo -

Diretor de S('rviço de Ar

mas e Munições.
Os infratores serão puni·

dos com as penalidades pre
v!stasemlei.

-em -

Á L A M O
CinemoSCOpe - TocniCo\or
-Censuro: flté 14 anO� -ClJ)e EOXT

às 8 horas (lHE RAJ'�
Nino MonfrccJi
Moriso Allas1"

às 8 horas
Jackie Wilson -�e Jorgens

.1, C A �, E,\. � I_,�, H?:, o,' NO' �, O
1

AgQ. GOm Morores probobiHd;1d�S - F::tça o \,

Eua ios:�ifçõo.à, Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO r-.
CONT'I"!,!'NTE," ,

't '.

GINA'SIO EM UM ANO
SUZANA ToDA BÓA

-em"""
NA O"_DA 110 TWIST
- Mus"lC;:olor -

_ Cen'3ul'il-: até S qnos - I
--�li

1,) � - �

,

-Censuro: até 14.anos -

.����.; .. ,�;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Píorianopolls - lílj6jlflt;:1)

DE PRIESTLEY E PELO TUSC "O TEMPO E OS CONWA YS" NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO. DI.4S 15 E 16 DE JUNHO.

RENDAS E BORDADOS HOEPCKE

COMEMOROU JUBilEU DE OURO - LUCIA MARIA

ANTONIOlll FESTEJOU "NIVER"

LIVRO RADAR NA SOCIEDADE
de junho. Requerimento do Deputado Ar

O LONG-PLAY mando Calil, Discursaram, Deputados:
"ALL-STAR FESTIVAL", um disco fe\. Nereu Ghizoni (PSD) Evilósio Coon (PT

tá para o auxílio dos refugiados rnundt- I) Antonio Pichete {PRP) Ademor Ghi
ais, numa promoçãQ.da comissão dos No si (UDN) Paulo Wright (PSD), Nereu do
ções Unidos paro Refugiados- Gravada Vale Pereira (PDC), ,.

com Os maiores cantores do Rádio TV e

Cloemc - Internacional: Louis Armr. OS RECEM
tronq Maurice Chevalier Nat "Ktn' Co casados Certos Hugo (Marlene) de Sou
le, Bing Grosby, Doris Dây, Ellc Fitzge-: za regressaram de uma ótimo viagem!:
rold Manalia Jackson Mano' Mouskdu- por São Paulo e Rio de Janeiro.
ri Pottí Page, LOuis Afberto Dei Perene,
Edith Piaf, Anne Shetton e Coterine Va- O GOVERNADOR
lente. A renda total do venda do referido Celso Ramos esteve em Blumenau J

disco. sere convertida em beneficie dos naugurando a t:xposição Açro-Pecucrtc
refugiados. e Jotnvíüe, o Termoeletrrca. O Comem-

O Salão Rscord esta vendendo Cr$ dante do 50 D. Naval - Almirante Mu-
2.60p,00. frilo do Valle Silvo, participou das Ceri-

A FÁBRICA � manias.

de Rendas Hoepcke, comemorou o seu NO MUSICAL
Jubilieu de Ouro com uma Soírée e des
file de Renda,s e bordados, no Clube "12 Bar _ O Sr. Sra. Dr Ccnaçé (Berta)
de Agosto". no sábado que pcssou. Elize- Coito acompanhado. do dr- Jorge Che-:
th Cardoso o consagrado artista do Ró-; rem 'participaram de uma bôa noítcda
dia e TV. Nacinal, abrtlhcntcu a noitada no domingo.
com �Iausos, FOI
r'

--

ONT� . Homenageado cem uma cburrcscoda,
em Blumenau, na A.A.B.B., o Dr. Os-

no. Touring Clube do Brasil, o Cronista mar Cunha Presidente do Assoctaçôo
Social- lbrahirn Sued foi homencqee- Broeileira dos Ml.!Jnicípios.
do com um jantar, em "Bteck-Tfe': por
onze entidades ecctcrs do Estado. da'Guo DENTRO
nabara. O casal Roberto Marinho, convi
dado de honra, De pouco tempo teremos nos livra rbs

, do Parcnó. São Pcuto, Rio de Janerto,
VERA LUCIA'

�
Rio Grance do Su!'·e -Santo Catarina e

,

.. ,. '", .: , .' .0utra,\Estados do Federa�,õo.'__ o espera
�o fju�1 � jp liw.!:'T Rado�de, Que a-

GuõnãSõ'ta· A,nt:;-a�eu u mpü:"� presehtatã um docu;M t rio do soçiedo
te com Miss Rlechuêlo Vera Lucia Moia de catartnensa duranhe três cnos de pro-
e Dentse Rocha, Miss Brostüo serõo elas-

. moções deste Colunista

�stfíccdas entres os três primeiras no pro
ximo sabado no Maracanõzinho· AnO' OUTRAS NOTAS:
tem ..

·
�

I
Ellane Pires, comemorou Quinze prl-

PARA rncveras. Ano Maria do Valle Silvo
circulando acompanhado de Carlos Sch

a cobertura [cmcãsticc do Concurso rrjidt. O Capro Clube reuniu-se no Sam-
I ����,.B�a:��:r�d:���uet�:a�e���c��J:�, t���� ����aB;����i�l�a:�i ��i::s:���,

ciado'Pelo Jornal "A NoçãO". tada (Telefone) ]
LUCIA MARIA MISS SUETER �
filho do ccso! Comente Paulo (Margo Entrará em órbita próximo mês de

rida) Antoníoltí recebeu c_onvidadOs em julho. no "Elortocep": no ano. pp. fOl e
suo residencio na CapitãnIa do.s Portos leito o sr:a Virginia Marques numa pre
festejando "niver" com festa junina. J� moçõo desta Coluna,

.

vens "society" aconteceram naquele a-

cOnk:cimento. O BAILE

MARCARAM do PERFUME, que vai aco.nflecer dia
21 de setembro próx"imo no Harmonia

e.ncontrO no altar da Capela do Divino Lira, de Joinville. contará com a preSen
Esplrito Santo, Sandra Oliveira Fernan- ça de debutantes de diversos Cidades -:lo
des e Morto Parucker. dia 27 de julho. Estado, incluindo Cur"itiba e Pôrto A:e
O.!i convidados serão recepcionados no grE que s-erão apresen:ados por êste
mcderno Restaurante e Jardin de Inver- Col�nisto.
no do Royal Ho,tel,

A GAROTA
FOI

RADAR SaJete Chearodia, de Lages
. muito comentada a siqníficat1va ko no I:sta das "DEBS" do Bôile do

pertu:�menagem que a Assembleia LegWativo me do. Harmcnia LIra de JoinvílJe. Sirle
do Es,ado '.' Santa Catarina prestou 03 ne Bestas da mesma Cidade, também

, _,n,,:s.�'I �aTI"�o de Guerro, ";0 di� ,:�z� na listo.
.

1VIUS1CAL
"RA UM a"M PA!':l" .... l'I!lI\.1P0 COM 6U ... F<\M;LIA - RP'U.HOEf MCJ�

,_} .... /ovA!IITI!:.C> (:.l(,)llTTF.Tf'. n',Q�"'1- rn 'Nf\'1!;RR' ""QlõI CR.-
DA NCANTP.,." #'J'(

..

tão brasileiro
quanfo Brasília 1

�ONT. UI\. 80 PAG.
<.::i·!!dii.) agr-ícola devem an-
dar de mãos dadas e éu
bH-l cessa .orma um dos
",anta,:; altos do meu GOVêl'
nJ quo} é o Banco de De.
senvclvímento do Estado,
presente nesta exposição,
suporte financeiro de tôda
a mjnha .pohtlea agrária"
'Fifta'Hz!ndo 'l1C"enttlott o O()
vernador Celso Ramos:
"Sinto-me recompensado,
nesta hora, pela cotaboru,
ção que ° meu Govêmc
pOde prestar, através do

_

Projeto de Gado Leiteiro,
para o sucesso deste cer
tame, e transmito fi A::;.

::!a� B����n:u, \:�ef�� �

meus cumprimentos, os
aplausos do Govémo no
Estado". Desenlaçou, logo
após. a fita simbólica e
deu por instalada a II E�
posição Agro-Pecuária.

II· E.<'OSIÇÃO
AGROPECUÁRIA DE

BLUMENAU

trnstitulU
êxno ...

o CERTAME
O Governádor Celso Ra

mos, comitiva e autorJcI.a
des, ?ercorreram demora.
damente o local da exposi,
ção, podendo apreciar us

belos exemplarE'S de bOVi.
nos, suinos e outros an:
mais, além de produtos
pertencentes a indústrias
catarine,?-ses expostos na

oportunidade. A chuva in
ternitente não conseguiu
diminuir o brilhantiS:!1o da
notâval exposição.

RECEPÇAO AO GOVER,
NADOR

Dando continuidade ao

programa estabelecido, o
Governador Celso Ramos e

sua comitiva, foram homli'
nageados com uma chw.
rascada no clube Caça e Ti
ro. Discursaram, no local,
diversos oradores, tod.-,s
�naltccendo a grande Ex·
posJção e abordando 0\1'

tros >ispectos rurais. saciai_;
e politicos. Inicialmentf!
r�lou. o Sr. Guilherme Ie�
se, Presidente do Dirfltõ.
rln Municioal do PSD :!

após "3 Sr, Augusto Réiche:.
Pre<;idente da Associação
Hma!, Dr. Smith Braz. ré

present<lnte do Ministro d,\
Agrit'ultura; Secretário Lu!z
Gabril'l, Dr. Nelson Abreu,
agradeçendo a homenagem
prflstada ao Dr. João Df"
m;lria Cavalazzi. Diretor do
Projeto Gado Leiteiro; Dr.
Glauc;) Olinger e por ulti·
mo o Governador Celso Ra·
mos.

Fo! dêste modo êxito a1)·
�f)luto a inauguração da. II
Rxoosíção Agro-Pecuária, di)

lumenau,_ cerbl.me-- que de-'-'
ve servir de exemplo a 0'1,

tras empreendimentos da

m,es.�m, .�,l.�ture�:. �;_,,, '_�

• t �. ,�"':;.
.

�;

B.Ll,R E RE'fJ\IIRANH p� '{)!�IVlj U
POr motivo de doença de um dos propnetôrtos

vende-se ótimo Bar e Restaurante. Movimento mer

sol c-s 1 200 000,00 a CrS 1.5000.000 00. Preçc
Cr$ 5.006000 00 oceitcndc-se Automóvel ou Jeep
até Cr$ 1·200.000.00. Ver e trator: BGr Alvorado --

ruo do Prmcipe em Joinville.

IUX-MUCAS f OATENTH
Ag�nle Olicial da Propriedade Industrial
�e!u,"lr(, /1." marcas . .oatel1te.' de Invenc40. nome, co
�,I)rcttltli fftftlOR ';e estabeTecll"l.ento, Insfçn1n,. Iro..�e/l d.

• rlTOpafla7l(l.a, e maTCa.- d� exporfàç40

1{�8 1'p.n.m�Pl;;;'"-�Mn�Af -

�A, � 8 _ f.\LT-'S DA CASA NAIR _ FlORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 - FONE 3912.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA,

FABRICADA NO BRASil PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. "LETRO QUiMICA FLUMINENSE

Embalogem Industrial:
socos muhjfolhO$ (Popel e Pl6stko) de 50 Quilo.

Embologem Doméstico:
Coi)cQ� de popelõo con! 24 pocolu pI6$li=, de 1 1/2 ;b

Represllnlontes poro os

fslodos de Sonto Coloflno e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
J' • Brumenou • Curitibo

-�- ---------

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSOES DOS INDUSfRIARIOS

EDITAL
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE C"RGOS E�

INSTITUiÇõES DE PREVIDENCIA E
ASSISTlNCIA SOCIAL

NOS TEMOS
�.

APE(A III
de que você precisaI
No qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
zocê encontrará - com certeza • a

peço ou o acessório que procuro, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pejo mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôbre o seu lntemoflonol, tere

mos o máximo prazer em atendê-lo.

Representante IÕI nesla cidade
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

G· SOCAS S/A

FÚVIO ADUCCI. 721 - ESTREITO

Um terça a visto e o resto em J 2 .�'orestacôes [uros de apenas 1 %

INSTITUTO DE APOSENTMORIA E

PENSOES DOS INDUSTRIARIOS
DfLfGAGA EM SANTA CATARINA

CONCURSOS PARA O SERViÇOPÚBLICO FEDERAL

,
Faço público qua se encontrem abertas

PE:ltldos e Jccais 'indicados, insc�içães para preenChHT1Iênto de cargos para o Serviço Público Federa

. INSC_R.IÇõES A SEREM FEITAS PELO I.B.G.Ealua Joõo Pinto, das 11 às 17 30 horasFISCAL DE PRfvlDENCIA ._ C s:i9
Abertura: 17/6/63 encerramênto: 28/6/6':1

Vencimentos: c-s 46�200 00' às 17 horcs
�

Taxa de tnscrtçõo: Cr$ 600,00
INSCRiÇõES A SEREM FEITAS PELO I·A P I

- Ed. JPASE 20 andar dos 8,00 às 11 haras
..

CONTADOR - C. 531
Abertura: 17/6/63 encerramento: 28t6l62

.. às 17 horas
Venclrnentos: Crs 46.200 00
Taxa de Inscrtçõc- Cr$ 600,00

_.�INSCRiÇõES A SEREM FEITAS PELA DELE
�ACIA DO I.A,P,C. - Praça Pereira Otíverre _

sede - térreo - das 8 00 às 11 horas
DATILÓGRAFO _. C. 533
Abertura: 17/6/63 encerramento: 28/6/6J

às 17 horas
VencimentOs: Cr$ 21.000,00
Taxa de inscrição: Cr$ 200,00
ESCREVENTE OATILõGRAFO _ C· 536
Abertura: 17/6/63 encerramento: 28/6/63

às 17 horas
Vencimentos; Cr$ 21.00000
Taxa de inscrição: Cr$ 200,00
,OFICIAL OE ADMINISTRAÇÃO _ C. S47
Abertura: 17/6/63 encerramento: 28/6/63

às 17 horas
Vencimentos: Cr$ 29·40000
Taxa de ins-crição: Cr$ 4ÔO,00

INSCRiÇõES A SEREM FEITAS PELO INSTI·
TUTO DO PINHO - ó Rua Jerônimo Coelho _

325 laia 3, dos 1400 às' 17 hr.ros
AUXILIAR RU�AL _ C. S24
Abertura: 17/6/63 encerramento: 28/6/63

às 17 horas
Vencimentos: Cr$ 21.000,00
Taxa de �nscrição: Cr$ 200,00

O 'eoeb,nwn·.o do,
. ta.", de inscriçõo 'e'·ó

'

feito diári?l'l1ente na DeJegocié) da I.A.P.I Edificic
IPASE - 20 'l.ndar, dos 8 00 às 11 horas" de 2Q ('
60 fp.ira.

'

Os candidates do interior podem inscrever-�f"
por procurc:cão, que d"verá ser cCOmpanhada de
t('x:-> de inscrição e de 2 fotografias 3x.d, para cad;:
COncurso. titulo de eleitor e para o� candidatos de
sexo màsculino documento qUe comprove estorerr
em dto cOm o,Serviço Militar.

Florianópolis, 11 de junho de 1-963

AMAURY CABRAL NEVES
DELEGADO DO IAPI

Faço público que se encontro afixadO nest;:. ---------------

Delegccia, o' resultado do conCUrso ATENDENTE de
Previdência Social,

Os aprovados terão qUe apresentar drentro dE
15 dias atestado de conduto e de bons anteceder.·
tes, pera a provo de Invesfigação Social.

Esclareço outrossim qt.ne não serão da,das in'
formações par telefone·'

FJo.rianápolis. 10 de junho de 1962 ..

#",
AMAURY; CA'BRAI,. NEVES

': .,' DELEGADO �O IAPI "

�����'�; .. !ii��:��\�'·:,
.

�'.,I

TERRENOS E CASA
Vende-se em Barreiros (prato) à rua H�ribertc

Hülse, um-a caso com um terreno. de 46 metros dE
frente ou lotes' Tratar no mesmo ruo, n. 79.

2lj6-63.

� 13�,maao ���� �:C�liir�a�Hên�s r�:tb:�r;;::ar �i�l���Oa�
Getulio Vargas n· 1 nesta· ::) ,�

" ;;,'���_���éJii'::'i!iN'::_ii1Ci:.....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FIOl'ianópolis - 18/6/1963

Adventistas

Hospital Matogrossense do Pênfigo

EXPRESSSO JOINVlllENSE' lTDA.
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1.295
}'ONES, N° 2431 e 2432

Fh...1AL: FLORIANóPOLIS
RUA A.LVAUO DE CARVALHO, 12

FONE N43677

comunica ao comércio, Indústria e ao Público em ;�&

raí. que faz os serviços de transportes de merceccnas,
mudanças bagagens e enoomêndas, ue Florianópolis para

as iocatídedes abaixo relacionadas,
ABELARDO LUZ - AGRONóMICA - AGUAS DO CHA

l-'..,.CO - AL.EGRE MARCO - ALTO DA SERRA - ALTO

mu 00 SUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA -

ARAQUARI - ARAUCARIA - ASCURAS - ATALANTA
_ bi!..NU..Ii:IRANTES - BARRA BONITA - BARRA DO

TROMBUDO - BARRA VELHA - BARRACAO - BE

NBiJITO NOVO - BELA VISTA DO TOLDO - BITURU

NA - BLUMENAU - BOA VISTA - BOM JESUS -

BRAÇO DO TROMBUDO - CANOINHAS - CAIBI ._

CAUt.V - CALMOlVl - CAMBORIú - CAr-.1PO ALEGRr.:
- -CAMPO ER:€ - CAMPO LARGO - CASCAVEL - CA

XAI:V!Bú - CEDRO - CÉU AZUL - CHAPECó - CLE;.

VELANDIA - CORDILHEIRA - C0RONÉL FREITAS -

DO - CUNHA PORA - CURITIBA - DESCANSO
C:OÉWNtL MARTINS - CRISTO REI - CRUZ MACH.\·

DIONIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO - F:\·

XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE·

LIPE SCHMIDT - FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
_ FÓZ 00 IGUAÇU - GALVAO - GARCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

GOIO-EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUARA·

TUBA - GUARUJA DO SUL - GUATAMBÚ - CUSTAVO

RICHARD - ILHOTA ::- IMBUIA - INDAIAL - IPIAÇU
- lPORA - IRACEMINHA - IRAPUTA - IRIENóPQ,
LIS - ITABERABA - ITAJAf - ITAIÓ - ITAIóPOLIS
_ ITAPlRANGA - ITAPOCú - ITOUPAVA - ITUPO

RANGA - JARÀGUA DO SUL - JOINVILLE - JOS_r::
BOITEUX - JUPIA - LAGOA DOS PORCOS - LAJEA

DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL -

LUIZ ALVEZ - LONTRAS - MAFRA - MAJOR VIEIRA
_ MANGUEIRINHA - MARAVILHA - MARECHAL

BORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS - MASSA.

RANDUBA _ MARIÓPOLIS - MATELANDIA - MATA

DOR - MATO PR:€TO - MATOS COSTA - MEDIANEI·

RA - MIRADOR - MOD:€LO - MONDA! - MONTE

CASTELO - MORRETES' - NOVO HORIZONTE - OU·

RO VERDE - PALMA SOLA - PAL.I\r1AS - PALMITOS

PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUA .....: PASSARI

NHO .:... PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN -

PATO BRANCO - PAULA FERREIRA - PENHA - PE

RIMBó - PESQUEIRO DE CIMA - PESQUEIRO DO

MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS - PINHALZINHO
_ PINHEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇQ
PRETO - PORTO UNIAO - POUSO REDONDO -

PRAIA DO CAMBORIú - PRESIDENTE GETúLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUILOMBO
__ RIO DO CAMPO .:.... RIO NEGRINHO - RIO DtOESTE
_ RIO PRETO DO SUL - RIO DO SUL RIO VERMELHO
_ RIO MARTINS - RIO NEGRO - RIQUEZA - RO

DEIO - ROMELANDIA -r- SAí - SANTA CRUZ DO

TIMBó _ SANTA HELENA - SANTA LÚCIA - SAN·

TA TEREZINHA - SANTO ANToNIO SCHOROEDER
_ SAO BENTO DO SUL - SAO CARWS - SAO DO

MINGOS - SAO FRANCISCO 00 SUL - SAO JOAO
_ SAO JOSÉ 00 CEDRO - SAO JOSÉ DO ITAPIRAN·
GA - SAO JOSÉ DOS PINHAIS ,- SAO LOURENÇO
D'OESTE - SAO MIGUEL DO OESTE - SAO MIGUEL

00 IGUAÇU - SEDE FIGUEIRA - SEPARAÇAO .

SERRA DOS BURACOS - TAIó - TIMBÓ - TR:€S BAR

RAS _ TROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL ,_

UNrA.o DA VITóRIA - VALOES - VARGEAO - VIDAL

RA.."f\t!OS - VILA MOD!:LO - XANXER:€ - XAXIM -

,

WITMARSUM - ZANTA.

Vasta tem sido a obra de

assistência s'oeial realizada

pelos adventistas em favor

de milhares de pessoas que

nas maís diversas regiões
do pais, esperam pela nosso

auxílio, ,a fim de que os a

judemos a livrarem-se dos

tentáculos mortíferos do 00

vo da miséria, da doencn.
do anaífabetísmc, que os n

meaça a destruir.
Nos mais diversos setores

atuais a Igreja Adventista,
particularmente, naqueles
em que mais se faz neces

sária a presença da mão au

xíhadora da assistência mé
dtco-socíal.

Na cidade de Campo Gran

de, sul do Mato Grosso, er

gue-se o Hospital do Pênflg r

qu� atende às pessoas ata

cadas do temível "fogo sel

vagem". 85% das pessoas

que anualmente são trata

das nesse nosocômío têm

recuperada a saúde. Avulta
da soma é dispendida para
manter os doentes que aj.Í

permanecem, durante Iongos
meses, em tratamento.
Esta organização em di

versos rios nacionais, um

serviço de assistência, a

través de lanchas que te

vam a bordo completo ma

terial que torna possível
díagnnsttcar as doenças, e

algumas eeies., melhor equi
padee permitem o transpc'
te de doentes para os tios

pítais, onde se faz o trata

menta necessário para de

belar J. doença, Outrossim,
levam grande quantidade .i l

medicamentos para dístrt

buição gratuita aos habitan

tes que povoam estas re

giões tac necessitadas:
No rio Amazonas há pre

sentemente 8 lanchas; no rio

São Francisco 2; no rio A

raguah 1; no rio Ribeira 1;
desde 24 de maio do ano

em curso, uma nova lancha

ambulatório, está servindo

a extensa baia de Pararia

guâ.

�' .... �q,uL' euucacronat vaso

tI.> numero uc e:;,COIa.::>, noca

uuu.en re CiO curso prrman»,
sao manncas. Em Santa ca

LRima na cuversas espalha
UIo.::; per toco o estado e ...

nuas recenre esta Iunclonan

do em jmbítuba, no litoral

::; ..u. l�u.lH!:i::; cestas escolas
são ccnsícerades de utílída

de publica, pejo trabalho

que prestam a coletividade.

Que:-emos destacar sobre

maneira a obra de vasto "I·

c.mce realizada pelas Socíe

dades Beneticíentes de S�

nnoras, desta mesma entida
ae, que em diversos lugares
semanalmente, destribuem a

umeutos, roupas, remédios,
etc" a todos quantos às prc,
curam.

A seguir transcrevemos

um quadro dernonstrarívc
do trabalho realizado peros
adventistas no ano de IJ"J:

Países em que trabalha •

organização 415.

Instituições educativas
4,tj,SÔ_ 'I'

...... "Itui�ões médicas 219.
Sociedades Benenctenre..

de Senhoras 7.023.

Peças de roupas distrib l'

das, mais de 6.500.0UO
Pessoas éocorrrces, mais

de 7.400.000,
'

Milhares ainda poderJ. ')
ser atingidos. Sabemos que
existe r-ma grande rnulttd- -,

que espera ser socorrida

que pcnerá ser alcançada
na próxima oportunidade.
De todos os lados chegam
apelos para socorrer um nú
mero cada vez maior de de
samparados, e é nesse sen

tido que anualmente se pr
cura ampliar o raio de ação
na expectativa de poder ati
gir a estes que ainda espe
ram por auxilio,

Prezado amigo, esta entt
dade conta com você neste
cruzada de 'reconstrução
moral e social, e o Senhor

que tucro vê te recompensa
rá!

Um dos .In ....""!! casos traWldos pela lJUra de assistência
Social Adventista.

.

PARTICIPAÇAO
Jose Mendes e espôsa Gilberto Albuquerque e espôsa

participam o noivado de seus filhos

ELISABETH e SAULO

Anito Ganbaldí 67
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UCE AGRADECE AO GOVERNO DO ESTADO
2 - lnetclcçôes sénítértes
3, - lnstelcções elétricas-
.;.4 - Retelhamento do. prédio
5 - Forramento do 20 andar
6. - Calçamento> da entrada do RU
r - Ladrilhamento. da calçado dO

frente do prédio do UCE·
:.Ao díretcc da DOP e a, seus denoda

dos funcionários, os agradecimentos
dos Universitários Cctcrtnenses.

A UCE através de sua dlretoríc
exetutívc." vem publicamente trazer
seu açradenmento ao govêrno do Esta
do de Santa Catarina que na' pessoa
do Exmo Dr, Paulo Wendausen mui
digno diretor da DOP (DiretOria' de O
bras Públicas), tem contribuído de ma

neírc notáável nos trabalhos de remo

delação de nossa sede soclcl-
Entre ós trabalhos realizados pela

DOP destuccmos:
,

1 - Complementação dos obras de
água e esqôto

GILBERTO MICHELS
2o, vice presidente de relações púbJi
co.

-------,----

A melhor parte dessa preparação na espírita, com essa mentalidade bem a afirmativa de Santos Moraes, em suo

consciente consiste em difundir, nos expressivo dando cumprimentO aos de- coluna "Gazetüho Literória" do jornal
meios soÔàis que ainda posso frequen- veres que decorrem da minha qual ida- do Ccrnmerc!o de 6 do corrente, apre-

Devo humildemente confessar que a tal' no velhice, os admiráveis princípios -oe de membro de 'tales associações. cu 1- sen.cndo-rn- comei um dos pretendentes
amargura por mim experimentada com do Espiritismo que veio a seu devido turats quer Se trate do Sociedade B1'a- à vaga de Rlbeíro Couto.
a tremendo iodiferença dos conterrô- tempo confirmando as prorressos de sitetrc 0.3 Filosofia OU do Sociedade Bra Perdoem-ma os, caros- leitores do. "O

neos pelo obra de educação e de ccltu- Jesus,'ajudar os hcmens da Religieio na sitetrc de Geografia, ouer se trote do Estado", que me distinguem com a lei-
ra a que me consagrei sempre na ter- sua obro, oltamente regeneradora de l-'!:.N Clult� do- Brasil ou do Federação tUI'O destas "cartas do Guanabara" o

roo notai, cbro qUe devia culmInar cam encaminhar as almas paro o ret'erido das Academias de Letras do Brasil Q lhes estar ocupando o- precioso tempo
a monutençõo ,da pequena imprensa em Reino de Deus, poIs que essa obra tem cUJo Quadro pertenço atualmente cama cOm estas- alusões à minha obscura per
São Francisco e Que.me vi forçado por de ser executado extreme de superM'ta- membro vital1do, nela exercendo as fun ,sonalidade, Como acabam de ';ler pelo
essa indiferença e pór outras circuns- ções- que lhe dlesfiguram. desde que 9ra- ções de delegado do Academia· Catttri- conteúdo excepcional desta missivo,
tân�los aniquiladoras da minha b09 d,i� vados de interêsses materiais, a essên- nense de Letras. E se por duas vêzes esta minha explicação Se fazia absolu-

pOsição paro o luto, na dolorosa cOntm- cio crística tôda revestIda de idealismo, '.tentei entrar poro a, Academia Brasilej- tamente necessára· Os homens que se

gêncio de interromper definitivamete; conforme se acha nos Evangelhos. ra de Letras fui 'a isso levado nõo DOr rlaspeitam devem identificar-se sem

devo COinfEssar que essa amargura so- Sablem todos, por isso nas ·sociedo- vaidade, que'úm Verdadeiro espírito não a(l1bqges, -pelO' que pensÇI'm e, pelo que
mente é- agora compensada pelo cons- des culturais- a que pertênço, que, por pode nutrir mas por amor àqueles objetivam no meio sociá� em que vivem.
cIente esfôrço, a qUe me consagro do minha canta e risco sem Invocar jo- irmãos. ali congregados para uma obro No, cumprimento, po� do' meu de-

preparação para a t(lorte, que é 'recl- mais o responsabilidàde de qualquer das de alta cultura $ItJe, bafejada pelos au- ver coma, dalegado, da Acodema Cata-
mentle o melhor coisa o coisa maissé-- organizaçães espírita!:! ex'istentles no ras superiores do Espiritismo melhor rinênse de 'Let,ra's' à F ALB.; nos mol-
ria Que temOs o ía1l:er' nêste vale de lá- Brasil e qUe nunca me delegaram pode- fruto sóem sempre mais aCertàdomente des sempre, da mihho ,far,mação mental

grimas, quando se dispõe de uma con- res para êsse fim organizações a que produzir, E talvez seja êsse o motivo por es:.,ille. .ontem pn;sente, à reunião S!,ema:
vicção racional e inabalável nos lumi- apenas pertenço por fazer parte de dois que os !lmigos certos cOm Que tlenho a nal da ilustre,corporaçãO que reune de-

noSQ.'! des�inos da alma humana desH- pequenos centros espírItas a elas filio- honro de cantor no "Petit Trianon", na- legados de Úidas, as a,,?�emias- do país,
nas Que sle não completam nêste' ex1guo dos - o. "CARIDADE DE JESUS", de da· tenham podido fazer pela minha parai leva; a mir:tha solldari!e<lade ao vc-

,quadro do existência à superfície da São Francisca do Sul e o "BEZERRA DE admissão naquele cenáculo das letras to de lOUVOr e de saudade que eu sabia
Terra, muito pelo contrário, ampliam- MENEZES", do Rio dé Janeiro. procuro. nacionais_ , , . haveria de ser prop6sto, 'por urr, dqs
se pelo. infinito ao espaço e pela eter- com a espontaneidade próprio da nOsso 'Desisti portont-o, de novas inves1idos' acadêmicos em�omenagem amem&-
nid;.de do" tempo, abrangendo o ômbit{) Organizoçao m"enta1 que só os deg'oene- por mim -nao mais se:<ei eandidato,:.l ria de jOao'XXIII, o popa qjJe SP- afir-

U mflntto do Vléla 'ia Imorlalldade qUI!, rodos e 01' loucOs conseguem adulterar, qualquer vogo que se verifiqup no Ara· mau Pelo seu ónimo frnterno ecumêni-

i'l�:;'!..��_��#!���;�� .. v ....... ,.._.. �...

sei um I!dlmo represcrtUntc (lo Dou I! demio o que vem de molrle ii rflnj'�,<:jn, comente, eri�l(imentc '.'sIBn..!i,10 i.J ,0";(....:

���.�'�-�.. �.�,,:�.,�-�,-�:;.:.==:��::t:::-:=:
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Os homens COmo é bem da essência re-

ligio.sa.
•

De modo que, à proposto nesse sen

tido apresentddn por Aop6nio Nobre
ga. "representante 'da Pcrcibo, dei a mi
nhe inteira solidariedade para o que
procedi à I.eitura da "carta da Gua,na
boro" de 4 do car'ientle na Qual, pres
tando homenagem a Joao XXllI, refi
re-me, também jubilosamente à Igreja
do Cristo Cientista existente em 86s
ton, carta AUe mereceu aplausos dos
acodêmlc0s e yma referência tôda eS

peciaT_ qu� muito me ComOveu, do nosso

embaixado:r no Haiti ,esc,r.itor Nelson
Tabajora, \!onvidado 'pero�presiden� Dr
�'osé �l:Igu�to paro ocupar '-I'ug�r à mesa

e �ue nOp enca,ntou com Oi relato que fez
das recentes ocurrências naquela Repú
blica da Çaribe. onae representa o Bra�
sil
.. _. ,,",�\
Na mesma sessõo o poeta Félix Aires,

premiado Pela Academia
-

Cotarinense,
deu ·nflrrativas dos desafiOs à viola' dos

,

cabo�los pordestinos e a poetisa Àdol
> 9isa BHtenc<?urt ��lomou preciosos

, t,rov�s �e sua qutorla.,.Como &emprê a

Feãe�a�'ã�, esteve. à altUrá 8ê! ,seys po

:::��,ços 'destinos, e dos ·fie�s g�ít,�'\ de-
.lRIIALI.,JI.., �, 11-'ji:Au.v

CARTAS DA GUANABARA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PE;JRO PAU60 MA,.HA&ü

4P .,NOS De LABUTA CONSTANTE EM CULA80RADORES ESPECIAiS
MAURY BORGE!, , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVAuI: �ANTA CATARINA NO

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

')0' ESPORTES

é

a Captt. I ,{

ferir o Ú'T.

próximos. C r

São p- I

m$!'cfc!c ,�

ciubes a ,n.

Escreve S. K. no "Correio
da Manhã"; - "Analisando
as performances produzi
das pelos euetés brasileiros
nos esportes coletivos e í-i

dtvíduaís dos IV Jogos Pau

americanos, "chegamos à
conclusão de que será mui
to difícii aos atletas brast
leiros nivelarem-se aos am.. ·

ricanos no primeiro plano
do esporte internacional.
Com eteítc, se a atuação

dos atlétas nacionais foi das
mais 'brilhantes nos esportes
de equipe, onde a nossa re

presentação conquistou ;'1.

medalha de ouro no pólo, a
quático, futebol, voleibol
rnasouuno e feminino, e a

medalha de prata no bes
quetebcl masculino e remt

nino, o mesmo não ocorreu

nos esportes Individuais,' on
de o número de vitórias o-a

sneíres não foi de molde P.

causar as mesmas espernn

ças, tendo os nossos atlétas
triunfado em três provas '..te

�::'s: "p;�va�u!� :o:�
duas cetegones no iatismo.
enquanto os atlétes ameno

prtncípat da supremacia
flagrante dos atlétas norte

americanos com relação aos

brasileiros, é o estado de
-total dedicação à prática es

. pcrtiva, sem se preocupar
com fatos estranhos ao es·

porte. Os atletas, nos Esta
dos . Unidos, peitencem na

sua quase totalidade às Uni
. versldades, local em que o

te�pÇJ destinado ao esporte
é resoeítado e levado em

grande consideração, por rc

presentar considerável ron

te de propaganda.
Além das Universidades,

asFõr�.us Armadas consc
tuem outro centro Importa-r
tísstmo para a formação dos

atrétas americanos, por po
derem os militares dispor
de tempo integral" para a

prática esportdva.
.

Enquanto isto acontece

no centro esportivo mais a

vançaclo, no BrasH, a rente

principal para o esporte con

tinua a ser o clube, onde 0

atléta tem que praticar u

esporte nas horas vagas ou,
como acontece em alguns
casos, ficar ii. disposição dos

SANTA. CATARINA NO �:�o:�!ec:c;�:�ç�oda;e��:� :���::d�;. troca de algun ,

JUVENIL DE BASQUETEBOl �!��:sn �:a:�l:��::::,adep�.�: ca���el�:m:�t�t�:ad:;����'
sente Catarina está com ram .;l:JliJ�ão para o C3"0 f�la� somente nos dois pnn· ::,Z,e.;::ã �:�ft�r��f�ci��cB::;

sur pr !senca asse'nlrada em junto co Conselho "Regro- ii �mru.s e�nortes oJ[moic.os.

qB.iS um camoe'lnsto brasi· de Desporto.s. Assim 'send '� ;;;:�a�l:::sãOa!:��:nr:.:a'lia =�7.::�� �:r"!�c�:�:ad:�
����OO 7J:�::���t���� c;���; ����: ��ta������l1rc�:t':;;; Deixando de lado o fator �:��g:�OpCr��:e:;,:m v�����
flS desnesas da dele�a'!1'io na�io(lal de l)as"ue�ebol jll ��:··'·::L:�(l�::t:Ú:ldr:.z�� <II") ass mto.
vl.TJ.ha 11rel"}('unando os mell' venil a ser efetnado em j:.l'

_

tnl'es da Fed.era�ão Atlética lho, em Brasilia.

A "diretoria do Metropol
está aguardando lima solu
ção do Santos quanto a

compra do seu atacante Níl-

clísttca Volta ao Morro a

quinta que serarealtaada em

nossa capital, deverá contar
com grandes nomes do pe
dai catarínense, paulista,
gaucbc e paranaense. A pro
va está marcada para o pro
ximo mês em nossa capital.

caberá exclusivamente ao

treinador Nelsorl. Garcia que
escalará o elenco sampau
uno esta manhã.

P�ol, o retõrno assegure
do de Góia o duo ce.pon
tas de lança do São Paulo

para- ? compromisso diante

do Aval poderá Ser torme

do por Góia e Pit.óla, sendo
') ataque completado por

Vado pela direita e dsmar
nela canhota.

, OR CLARK NÔVO
,O:,í031rST!CO Se o jogador deixar o clu

be de Criciuma, a diretoria
do alví-verde vai contratar

Idésio do Marcílio Dias. O

negócio está engatilhado.

Do lado do Avaí também
o desejo de permaneder no

põsto é dos fiãiores. contt
nuando assim a fase invicta
que atrevesse, encerrando
seus compromissos do tu:',
no sem qualquer ponto per
dido.

LONDRES ram carros Ford com moto-
cor-ee --, res Lotus.
Clark, ao partícípar de sua Entretanto, a vitória rte

quartil co: Clark deveu-se, em grande
bnístrca parte, &.0 fato de ter saído
oito días, da corvída Roy Salvadori,
se oito Mil ';l<� !'J veterano corredor do crts-
réco-dc de tal Palace. justamente quan
volta pa- "'10"�8S do dominava dots-têrcos da
de rcen " prova.

ganhar [I. (' Satvedort estêve na ponta
lhas, ses durante 26 voltas, dirigindo

um coooer Mónaco de dois
de Londres. litros �'GO cc deixando etréz

Manoel virá para o

Figueirense
João Lima retorna a são

PauloExiste ainda posstbíhda
des de ser lançado o mela

médio Oládio que apesar
de ainda não se encontrar
na sua melhor fase. vem co,'

-esoorvsendc nos treinos ao

treinador.

O lateral esquerdo Manoel,
ex-campeão do Estado pelo
Paula Ramos, está com seu

contrato prestes a terminar

com o Almirante Barroso. O
atlétn r.ajestrou com os men

•

tores bar-resistas e estes
concordaram em deixar o

atléta retornar" ao. futebol
da ilha, Ingressando no Fi

gueirense F. C.

Apenas pequenos detalhe-s

separam Manoel e o Figuer
rense para! a assinatura de

contrato.

O treinador João Lima

que deu ao Esporte Clube
Metropol o titulo de TriCaII1

peão Catarinense de Fu�a·

boI, deixou o clube catai-i

nense, rumando para sêo
Paulo onde deverá voltar a

dirigir uma equipe do rute

boI paulista.

Para. o treinador lavaiano,
apenas um problema se lhe
aoresenta. O lateral Bínha
ainda não está totalmente
curado da torsão oue sofreu
no tornozelo .em dias da se

mana passada. podendo �,,".

der seu lunar a Bonze. Nos
demais DO�t.OS não deverá
h?ve1' �ll;e1'�'I'''ões. atínhwndo
o Aval com sua força mãxí
ma.

AcÁ.:-:io: Binha CBon�);
"Ge"si.nl). Nerv e Mi,.inho: Ro
gP,"d0 e OS('·�r: l;'f'll1<! Mord·

li, Vadinho e Perereca.

Em vista disso o treinador

Nelson Garcia, poderá mnn

dar para campo o seguinte
onze onra enfrentar o Av<'-Í

sueeoot Clube.
Tatú: Carlos. Jurícv. KIi P.

F.dmi1'· ()lprli'l e Antel: Va·

do. Góis. Pitóla e rjsmer.

��""' dúvida uma ótima e·

quípe.
Todavia a palavra ünal

O Se"111.l"""" aos FJrd·Lotus menores.

Jim Clark perdeu, por 34
se-und ')S. a corrida de In

,H�n6"'l1js na Ser-rana pas
-nda.

res r-cu'

1'1'''''''+0 -

wí-h e �

V Volta ao Morro em Julho
_,

_

A já tradicional prova �i·

A NOVA DIRETORIA. DO
"AVANTE FUTEBOL CLUBE

o" 0,

Após a realização desta 1'0

dada rícou sendo a seguín
) t\ r- te a Classificação:

t- IU3"ar e Aimoré com O
o p.p.

2' Iugar: Grêmio. Pelotas
e li'ar.,.,nilha com 1 p.p.

3" !l!r;ar: Brasil. Juventu·
1 de RII) Grande e Florhno

C01""1 2 p.p.
4· 1u38r: FlamenJo e Gu.:I.·

r:-ny ·...om 4 p.p.

por
da na

Em Assembléia Geral, rea
lizada no dia 2 do corrente

foi eleita :} nova diretorín
do Avante Futebo 1 Clube,
estando assim constttuíün:
Prec;idente de Honra, V-:L'

lecl Nunes

Presidente, João de Deus
Sartor&.to

1" Vice, Altino Cabral
2' V�ce, 'Heitor P. da Rosa
3" Vice, Abllio Andrade
Secretário Geral, Gilber�o

Luz
1° Secretário, Jorge Wag·

ner

2" Secretário, Osnildo �.
chado

3" -Secretãno, Mauri suva
Tesoureiro Geral, Edev��·

do Lisbôa
1" Tesoureiro, Jair Costa
2 Tesoreiro, Nascimento

Cunha
3" Tesoureiro, Ivo Carde!·

Ve

jogos:

G'
A>.r

P"'T�
Conselho Fiscal

Pre�idente, Djalma CO:1-

ceição - -Agostinho Cunha
- Apolinaro Rocha
Diretor Esportivo, Osma·

rino 'Àmha

Orador, Murilo Vieim

NO EXTERIOR: PEROEII O VA�CO
E VENrEU O FUlMIN�NSE

rf:����� .

�
&,. $ _r.JfV'

!\II (OHW;:O.'ll om.C�:llil'O
J � II! m.'"

•

mente bem, perdeu para o

seu anh\!lonlsta pela cont(\·
gemde3x2.
Enq'.lanto isso o Fluminen

se deixava os campos d.:!.
União Soviética invicto, ao

dobra!' a equipe do Spárta·
co, peja contagem de 5 x 4.

No" setor internacional a

grande atração de domingo
foi o match que teve como

protagonistas os elencos do
Vasco da Gama do Brasil e

o Mônaco. O quadro do Bra
sil embora atuasse razoável·

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZlGI
O INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunico.

::r todos os jntp�essadol! que já estõo abertos o" ma
trículas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E,'-A
INGLES paro quaisquer do três Estóglos, �ferecen..:o
horórios adequados nos períodos da manhõ. tarde e
-:l neli'te.

•

tt
Outrollsim, comunica aos alunos vige�tes que o

reinício aos aulas será na semana em curso, obede
cendo aos horários já estabelecidoS,

Melh.,res informações np ,Secretaria do Institu
to, n...- horório dos 9 às 11 horas e das 15 às 20,45
horas, de Ilegundo à sexta feira e aos sábados du�
9 às 10,30 horas.

•

Florianópols, 4 de tevereiro de 1963
A DIREÇÃO

PAhLlSTA DE

FUTEBOL \$ 1'1l0·U::"
Fi:
EN, r

• CO�� S

CALENDARIO
UPORTlVO
BRITANICO

O Campeonato Paulista de
Futebol prosseguiu na tarde
de anteontem com a reall.
zação da sua sexta rodada.
que compreendeu oinco jo.
gos.
Nos préUos prtncipais o

São Paulo que fazia sua �s-.
treia no certame, conseguiu
vencer com relativa facilid;l'
de ao elenco do Noroeste
de Bauru pela contagem de
4 x O.

Enquanto isso o Corin·
tians perdia um precioso
pontinho ao empatar com o

Jabaquara pela contagem
de 1 x 1. Nos outros jogos
a contagem foi à seguinte:
Juventus 1 x Prudenting 1
Comercial O x São Bento 1
XV de Noxembro 2 x Fer·

roviária 1

O zaguelro central Maltl-,
pertencente ao América, de
Joinville, viajou para Curi.
tiba, acompanhado do trei·
nadar Rubens Fmhas. r.'Io.
la est,i sendo pretendido pe
lo Coritiba e pelo Ferrovjj.
rio, já tendo treinado
primeiro.

Joinville: �
Poucos temas têm a capa· O jovem arqueiro Ra1l1

cidade de varar fronteirr.s Bósse, pertencente ao Ame·

e diferenças nacionais q_u!:;.'l rica de Joinville, retornou

to os acontecimentos esp0r· de POrto Alegre, onde fõrs.

Uvas. O Serviço Brasilei. ') realizar testes no Grêmio.

da BBC, atendendo ao in • .-'· Raul l30sse não aceitou a

rêsse internacional que se proposta oferecida pelo clu

focali"a sóbre acontecimen· be gaucho, razão pela qual
tos do calendário esporM"o retorncu a Joinville, deve:1-

britânico, mantêm em S1.1.1. do assinar n.ôvo compr,· ltajaí:
programação uma página a" ,misso com o América. O Barroso de Itajaí esta
esportes permane{lte, apre· interessado no jogador Pé·
senta,la todos os sábado., Brusque: pe, peitencente ao Caxias,
às 2055, hora de BrasHi!l'. Os dirigentes do América de Joinvile. Nos primeiros
E, além diss(J, acontecimf'l)· de Joinville mostram in:e· entendimentos havidos en.

tos de destaque recebem a resse na contratação <lo tre as diretorias dos doi.,

tenção especial, seja nas ponteiro Nilton Schátz, vil1 clubes, o Barroso tomou
págim.s da REVISTA DO culado ao Carlos Renaux, conhecimento que o alvine
AR - irra.dladas às segur. de Brusque. gro j ')invilense �eseja um

das, luartas, e sextas·feira milhão· de cruzeiros pelo n·

- �':l'a através de bolet�,m. Joinville: testad·") liberatório de Pepe.
extra�rdinárlos. Dêstes d�s- -----------------

taoam", po, "".,pl0, 0' CORRIDA CICLISTlCA vonAque\del'em cobertura ao .lô,

��r=:Si;in:llng�:te��a ed: AO MORRO
Europa, ambos em malO

passado no' estádio londri·
no de Wembley. (B. N. S.\

'ISYWOO\'J.lJACd�Y'IOii"

lU!:" � .... ..tf1I,d8dE: no melho
preço

�n I .Jlldur aoto 701 Fone �..9.
.

----------

FiNALIZOU' O
CERTAME
CAPIOCA DE
JUVENIS

C r ,.t' rio Continente ..

CUI r:U".iS
f:'f-I n�f5

L GRA'FiA
CONCURSOS

SiC, EM Ufo" A.NOl
I';SÁO Dl. 'RI\N1E O ANO

em virtude de vários fatore:;

que concorreram para q'le
assim ficasse "-'--"elecido.VOOdaii��:�:sr:ret�

tâ �e Ir .'<>i .....entando no a·

fã de organizar a V. Volta
ao Morro, prova ciclistl0a
anualm.ente di�putada em

noss'l. capital, contando com

dezenas de corredores da
todo o Estado, além dos
paranaenses, gauchos e pn:.t·
listas, que dão a prova C:l·

ráter !!",terestadual. Este u·

no. conforme .Iá tivemos Q.

nortunlà.1!pe de ,rePistrar a

prova foi transfer.ida do
mês de .Junho para JUlll0,

o campeonato carioca de
juvenlc; chegou ao seu tér·
mino :'.la tarde de anteontem
com a p.teruacão de sua ú:·
tima "I")d"lda. CI"lT'l o "Rotare·
go sagrandMle tricampeíio
Eis os re.ru}t,sdns:
América 2 x Bonsueesso 2
P'lumJnense 3 x 810 Cris-

t6v1o 1
Otarfa 2 x PortultUêsa 1

:Rangi! 3 x Vueo da Gama
t
Botafogo 6 P1amengc;, o.

Dr. (�NI'II)O
MASURENtfA Snois modernos I.:-rocessos pedo-

CIRUROYAO DENTIST.IJ
E!II"-Estn�lár'n do Ho!!pl·

tal Naval em Cir'Jl'2"ia e Clt·
nlc9. de h·jca. Mncl/lrníssim�
"()n�'lltt)rl(") futurQma _

Cac!p!ra eufórica _ Alta f 0-
':'II"'i'j':l.

n�l�; �;���l���" 3�*;a Pae!l,

CHACARA DO E$PANH.\

FERREIRA DA SILVA
.âQuJna� novos

�os e NOTURNOS
'<u O, F\JI"i0 Aducei
1. anda"

Hor�

<'.POLIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_____ ��__

,: ""'i,i�;7". t;;Q(;��'","I�����Jt"",AA,","';p;e'!!!tt (H"'V�',"'" "J','::' t'!):: ti YA&,!">tft::r;��
bilhões de marcos (CrS 11 612 trilhões

"

ALEMANHA �'o�Up�r��g�l�li,�� Ut�: curoen: 1 ele NJo peço caridadç-, qyero apenas ser corno VO(('. Desejo estudar, trabalhar, ser útil.
-

NÚMEROS li 'ATOS
ar" """,,, .. , COI1l J :IJlid:l 'lliC me .dcr.in: :i Sei dar aJgynUJssos, aprendi a ler c escrever. Mas ainda

Receita de Anúncio, pOSSO melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape-
prof. Dr. Hermann M. Glergen n(li� d':��:���t�ooc����::���:m���: nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

Salário Invisível: os estações de Rádio em 1962, recebe"

De 100 marcos (Cr$ 16-000 00) de se- rom, a titulo de pg9àpl�nto de counctcr

lórios efetivamente pagos cclculcm-se e propaganda comercial. no televisão, �

37,5 morcos (CrS 6.00000) de despesa! somo de 312 milhões de marcos (Cr$ 49

invisíveis quer dizer, pagamentos qUE 92 bühões)-

o ernpreçcdo nõo recebe dtretcmenre A receite em taxai de telespectedcre
Este- é o resultudo de uma pesquiso de (qsairta.trras mensais no valor de 5 mar

Deportcmento de Estatistrcc da Repú- cos (Cr$ 800,00). par unidade, cttno'r

btícc Federal da Alemanha, Pora o or-r 223.1 milhões de marcos (Cr$ 35. 69{
1960. Quase o metade dêsses 37 5 mal" 00 serviço crreccdoe dOS ccrre'os, e o no'

ccs é pago em consequência de prescr!- bilhões), descontcdos a parte que cab

ções lC!go"is; o outro rnctace, na bcse dê va cadeia de televisão. a Segunda Tele

convênios sindicais ou mesmo espo.nta visôo Alemõ, 1"'0 valor de 63 7 rntlbõe

neos. Os 37,5 marcos díst-tbueeo-ee entre rncrccs (Cr$ 10. 192 bilhões).

Institutos de Apcsentcdorta Seguro So

dai. em r·�ral Seguro de "Dcenço, Fé Um Novo ��VW"?
rios Gratttlcoções, Feriados pagos, Pc Per ccosrõo de Uma entrevisto, no im

qcmentcs em casos de doença. Abor-r prensa, o Diretor Geral da VOLKSWG-::N

Fcrníucr, Seguro de Acidente, etc. Professor Nordhoff. comunicou que r

/ prcduçõo da VW participa com 47.2% :
lmpostos. (no ano anterior 44,7%) na .ota! do prc I

I
O total. dos impostos recebidos pela Fe" duçõo dts automóveis da Alemanha Oct

deroçõo. Es.ados e MunicípiOs, em 1962 dentcl. !
ctir.qiu no Alemanha Octdenral 865' Em 1862. 57%, ou sejam, 627.613
bilhões de marcos (Cr$ 13846 triihõeg) se a VW pretende tcnccr um outro tlp<
Ist-o quer dizer: 7 82 bilhões (Cr$ 1,2� veicules foram exportados. Interrogado
ou 9 9% a mais À receito federal par- de corro por exemplo cem 1,7 ou 1,8
trilhões) o mors 'do. qUI? em·1961, ou 'Se litros, Nô,rdhoff respondeu que "nõo'.
ticipou com 52.6% (53% em 196)) A pergunto se os modelos presen.es se'

enquanto os Estados oumentcram cr riam modificados obteve o resposta
sues receitas de 31 2% para 32%, nc "Mostraremos e ckmcnstraremOs na sa

toro! dos receitas.
'

ião de Automóveis. em Frankfurt, o for'
ma como fcbnctremcs futuramente o,

I

ENVIE SUA CONTBJBUI�I0.J!1IA A CA�PA!HA PRO'CRIl�CA DEFEITUOSA, l ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:

Associação de Assistência à Criança Deteitupsa-A.A,C.O.-Av.ProC. Associação Pernambucana de Assistfncia à Crianç:!. Defeituosa -

Asc:codino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo. llua do Espiobeiro. 730 - Recife.
.

Associação Casa da Esperança-Rua Impdarriz Leopoldina, 9-Santos. AnociaçJo Sanatório lntantil Cruz Vt"rde-Av.Jandira, l002-São Paulo

Associação Noss:!. Senhora de Lourdes, anexa à Sra. Casa de Miseri- Assnciação SaDta Catarina de Rt"abilitaçlo- Rúa Gal. Birtenceurr, 102 -

c6rdia - Av. Clâcdio Ruis Costa, 50 _ Santos. F1orian6polis .

.Associação Mineira de Reabilitação _ A. M. R. _ Avenida. Afonso �:t�(�a�:�a:: de Filiottrapia e R.cum::.rologia - Av. Getúlio Vargas,

I
Pena, 2698 - Relo Horizcare.

�
Sociedade Campinc:irade Rccupuaçio da Criança Parallrica c- Rua Lusitana,

. �

REiforma-nos, Senhõr! :,:o":::;::::::J':::�:�:�:
P R -R Igu"",811-Cu,i,ib_,. ló9

__-_c._m_pi_,,_', _

Ir��:��� ������r::o��:III��e s��� mã�:,f�a7� q�:�he% 1�9��n��lê��I�ad�� Jf P P a.u 'O pt r ,,: .3; � l r s 1 aç2to d � Go /3r 11 i..
nho tombem pedir-te uma reforma

•
CUIdem dos tesouros que lhes de;te., '-..I'

Uma reforme de base de estru.urc, SEUS filhos para que mois tarde êlee CONT DA 80 PÁG· te !l:> ces�e, nU .. 1 t�c3i.e c :ev� . ..;.:nento d:lS jazid:l3 administração Celso R�· trabalho que realizará

de.omor e de �rdade!
•

não seiom'juizes sever09 das próprias camente, com mecamzaçã.J, 25 he�ttres, nlln:a t:lédia .l", �l� ��cárc.) de J.ajes, já em mos está apta, através oe Departamento Estadual (.,�

Não te peço Senhor, uma reforma genitoros; da� ���:�:i�� r:��:!�s. o

25 hectares por título, COe1· ;���\ �'3�5e��1:�a;t��a d�n���. �:�:�sc��mp:t�7!�SN;:i��'�� �:::�iza�ã�,ane:���tOterZ�;

�i;����::i:��:��::l:::n::::r:: :::;;��::E�:�:':n�r:��:;::.:0?o ��:'����!,"isC:IS�it��:�� ��;;::;i��:;�:j���;;:dS�: t6p01',. ::,t�:;urob!����a .� r�; :��d��:� j�d��:��: s�
de nada valem, nado �epresentom se público esplEtóculos gratuitOs onde rei,' :m:�n��vêr!:° r::n��: :r�e�ne:��odOv�:���,pe:��;� de���,:�e�aul: ;;::,r, s� mem do campo. �:�pe�:�C:It:VeeIPa::las!,
não hOuver o reformo a que me .reflro. no a falto de respei�o e o pouca moral; à Assembléia regulamen. estruturação agrária d'", bre a importância da apre. Analisando a parte per· ta Catarina. Referido De

for'!:,ua Si���isS:����Ç�u�I��:aest:IC;; Da��:�r�:ra ���he��I�r:�;�c:sn�i�pr�=; tando o uso da terra, e que ponto de vista municipal, c var,.:ão, peia Cns:l, da lei qt.:e tinente ao crédito agricob, partamento se encarregará

çará vitória e resolverá o situação hu· gCldos e lhes pogtJ::m o salário devIdo e ;�sa;�;f����o �;;���tii:� ��:!�::�te;�;:mse�s a :U�� �s!:��, q�e�::ttr!gr� ::ed:u;96�té!1 �c�eze;� �:g::r�:ib�����: eno;reC::.-
mano fru:o do afostamE!nto de Ti. nõo salário. mesquinho e vergonhoso; ou antieconómico. Esta lei cipios não dispõem oe Secretaria da Agricultura Desem'olvlmento do Est:I- gem de terrenos vagos, co-

co�S�i��J���' Senhor, o reforma das tro�����;�r�s:e����"a�e ���s%���am d��. ���e t:�er:f�e:;ão d:mCO��: ::��:. para o empreendi. ���� ��b:��!�se ::C:� :m =�,ri:�nC::nd�s�,� :�e���o.importante de re-

Reformo, Senhor, a. consciência de ri- servico e lesem seus patrões'; tituiçáo destinando-se o imo terminadas épocas do ano ditos .. pequenos agriculto·

cos poro qUe sejam menos gananciosos Refo·rmo Senhor, a consciência de põsto territorial aos muni- Citou, com confirmaç'i.d para 3. corrora de repro- res, em número superior a

e repartam cOm seus irmãos necessita- cristõos póra que se amem no teu amor cípios, escapando ao Esm- do sr. Dib Cherem, do in dutores e 5cmentes, e "poc cem, no total de Cr$ .

dos; e vivam' cOm sinceridade o suo religião do a d(>terminarão a que se terêsse do govêrno no com· meio de pr:)jetos de roman- 21.531.947,20, e que até o

Rieformo Senhor a consciência de ie não neguem com -o exemplo. aqüilc propunha, pleto aparelhamento do La· to animal e vegetal, atende momento o Banco deve ter

políticos, para que 'ponham aclma dos flue afirmam com os lábios, poro que A propósito dhparte dI) boratório Qulmico Agricu' a vários set'lres do Esta.- operado com uma cifra co

interêsses pessC'.,is e partidários o bem Tu, SenhOr, nõo tenhas que repetir o deputado Francisco DaU' la Industrial dn Trindade, d'J. ao me�""10 tempo que redor de cem milhõ(ls ('�

estar do povo que os elegeu; Tua queixo: Igna do PI'B de Brusque, já pr3stando relevantes b.:!- rr"'nd� se'!,; técni.cos a cen· cruzeiros, atingindo a 'Ia'

Reforma, 5enhor, a cdnsciênc10 des "_ Este poVo me louvo com a bôca citou o caso das terns nefícios, atendendCJ ani.'.· tr"S de p.�t··1"'s com') Cnm, rios t!entenas de agriculto-

Chefes dos partidos democráticos para e me nego com o coração'; férteeis do Vale do Rio T'I' ses de tip'!s ds terms c'J:n pl,..",> e Pe1'1tas n"� SO'! 1'eS. O crédito é orientado

que se un'Qm contra a �erceiro fôrça to· Reformo. Senhor. a consciência de' barão, agricultada -primiti. a adequação da cultura n:r'i'3rt'ei�oay"("J'Tl no projete. e felto com a �olaboraciio

talitári:J qUe assola o. nosso país. em cu- :eUs ministros, o fim de que não. esquew' vamente pelo fato de que mnis aproDriada, e em HYl de gaçio leUeiro, de corte, da Acaresc, e veterinários e

jos consequências funestos. êles terão çam o prudêncio e tenham vida interior cada proprietário dispõ�" foram realizadas 1617 vel)' cultura da soja, 8.lTÕZ e agrônomos da Secretaria

suo aronde parcelo de culpa; intenso, paro melhor comunicar-Te às às vêzes, de 30 metros de ficações de sementes, de mandioca. da Agricultura, e "vai re·

Raeforma Senhor ti. conscIência de ovelhàs e conduzHos 00 T.eu aprlSL"l; frente por dois m,U de fun· calorias e fosfatos, 100 pa
Com re'n;-fto à revend.J.

volucionar, em grande J)'lr-

,�r���:s�rf� �:oT�Üj� ��� �f�be�ãOdo= �,ê���·rd:i��e��:o�éd:e:�;�ar�fc:�� :�·d:tlf:�d�:. frente por 2

;q.içã�::�ep��:�;:esdd.:,�Iu:;b��". �: �:�;en��:St��Ü SAt:e a'1�
te, a pequena produção".

querem possuir; absorve�a para que jornais possa querer
IRASC (X)NCEDE 'I'M'ULOS l'rO�;deu'" o La;oratór� ao

resultado d� 150 mil Cl'.l�'
A I=���AS

Reforma, Senno.r, a consciência de oquilo qUe nõo queiras e para qUe pos'" reconhecimento das jazidfls
108 de milho, 79 mil quilo6

estudantes para que llevem a sério. OS so entender aquêles que não o enten-
M"�'P,!'ltou o n1"ll.dor on8 de calcáreo de CamSori(l de a.rrOz das melhores

estudos e não dispersem preCioso tem" dem; o Ul'A.o:"-IC �nn."f!rtp,r" ,.....11 ti. Vldal Ramos, BrusIlu9, qualidsdes, 42 mil quilos de

po em ossunt09 ex'.ra-eseolares e. oma- Faze, Senhor, estas refo.rmos e en-
tuJo 1", terras, especiaJmen. Taló, efetuou a prospeçúo soja, 18 mil quilos de

nhã possam ser cidadõo pr'e5tontes 8 tão quando OS homens se acercarem de amendoim, 6 mil quilos de

DeuS e a pátrio, e nõo <lemogoqos
.

ou, Ti Com Sinceridade, auando sentirem aveia e transporte de 6.500

quicá, ropinonte.1o dos cofres públicos; com o. coração Que � Tu és o verdodel· feixes de rama de mandio-

Reforma Senhor a consciência de ro Caminho quando ocei�arem Q truz

mediCaS. pàro que cobrem com just"íça de cada dia', quand'l 09 riquezas terre

dos que têm e sirvam pOr teu amor 00.9 nas deixa�m de ofuscar os raz&!I hu

que n�a têm, porque Tu, Senhor, os manClS, ouando vlrem que nada de ma

enriquecerós de graças; ferial restará dêles após a morte. hcve--

Reformo. Senfior. a consciência de ró !'lo mundo o paz desejada, a justiça;::
advogadas e juí.zes pàro que a justiça social vivida na Integro. porque o

ver-I�-errena se baseie no dIvina 18 se firme dadeira caridade res!de em Te amor

no amor;
. plenamente e'Ôtravés de Ti, amar a-

Reformo, Senhor,. conlClfndo de auêles a Quem fheste à Tua imaoem

e�cosodot, paro que ..,..., EelOSOS d. NU semelhança. poIs OI criarte para O T.eu

e tadõ e sfrvam de exemplo para seus ReYno e nõo paro o oerdicóo.

filho,;· MARIA BARREIROS ti

Crescin-ento dos Poupanças: nossos VW".
Está crescendo vertlotncscmeote a '<C ,

mo das poupanças depOSitadas pelos ale VIDA CIENTIFLCA:

mães nos Bancos e nos Caixas Económl- A importância dos Ciências Don

caso Nos dois primeiros mes-es de 1962 a vida moderna resuLa da estettsttcc

soma aument0l{ de 2, 8 bilhões de mor' que d!� resp-tto � aumFn!o do núm�r(
COSI (CrS 448 bllhões) alcançando 72, 7 de revistas cienttftccs no mundo. Inteiro

Existiame: 11885�O rr:/m 11.�rev;s' �?s e publi;,ações Ôentí�!cas.
em 1900" 10.000
em 1960 " 100.'000

o Ministro de cesqutzce Cientlfi' O numero dos Prêmtcs Nobel deu en

���.,od�ú�:r:an:;n���d.e��� oC��cu�� �:���:�� t�:ntrfic�ses�� A�i���t:oO:�
2.000 até 1 milhõo. de revistas e cutrcr dental, comparasse o. pregressa do vide

publicações ctentífícos cien,Ífica no Alemanha Ocidental e do

Estados Unidos do Amértcc do Norte.

I
porte.. dores do Prêmio Nobel. I

'["do
' "

�; ", _"

De 1910 a 1920 Os alemães conee- De 1950 o 1960 as retcções se con-

guirom obter 40% 'dos Prêmios Nobel verteram t(!t·lmcnte. A pcr.tctooçôc ale

nos Ciências Naturais enauonto Os Es- mõ nos Prêmios Nobel, nos C'êncías No

�����U��i!OS�;�a�e;%� époc�ort"ici' ��:;�ca��s��s�eu6� 4;���onto aperte

PREMIO NOBEL:

De 1901 n 1918 eram

de 19191 a 1933
de 1933 01945
'de 1945 01961

19 clernões
14
6
6

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo .. , •.•.••....... - .. '.' .. , .Jaymc Torres

da Criança Ddeituosa-A.B.C.D. CO'oIISSÃO EXECUTIVA 'l"ACIONAL Secretário •••... _ .. _ Luiz Philipc Rezende Cinrra
.

, TCJOUTeiros ••• _., .•.Alberto Figueredo c Carnillo Ansarah

Presidente de Honra" ..•••••••.•••••••.Amador Aguiar c Presidente da A.A.C.D Renato da Costa Bomfim

Presidente da Campanha. .. : Laudo Natel Coordenador...•....•.• � Ulysses Martins Ferreira

CAMPANHA PRÕ-CRIIlNGA DEFEITUO6A.

ELE1RlFlCAÇAO RURAL

o na!'lameotar do PSD de.
"Criciúma fez alusão ao

programa l(lvemamental da
àonstrueio das Casas Ru

raia. que reunirão,' num
mesm·") prédio, uma agên.
cia do Banco de DesenVúl·

vlmento. a A..'!Soclaflfi,O R'I'

Outro elemento de realce

que dará as condições
ideais de produção ao "ho·
mem do campo a que Sd

referiu O deputado Pal,l.)

Preis, foi a que dis resne!,

to ao prol1;rn.ma do govêr
no de eletrificarlão rural.
Observou o orador que d�
duas cooperativas de el�

trieidade existentes em

1961, Santa Catarina atuq_I
ment.o conta com 1!1 em

funclonarrlento e 17 pres
tes a prestar ser·'ços.

O" orador, ao finalizar

disse que o programa d"J

governador Celso Rwnos,
qual s(>ja a de dar no la·

vrador as conctiçO�� para
que possa produzir o má-

ximo, E' que "não adianta
ria estimular grandes cen

tros industriais em Santa

Catarina e no Brasil se nfio

tivéss\!mos mercados para
essas utUidades, e não con-

CASA - VENDE-·SE
SEGUP') -ç: r.R1!:DITO

AGRfCOLA

,
• re.l e 6scrltl'ir\o da Acaresc,
inte,.lif!ando ,ssses três t)�,

Uma de mC"tlnial com ter�eno medindo 17x27

ms, em COQUEIROS. Prêço Cr$ 650'.000,00 sitJada
à rua )oú Guedes do Fonseca nO 12. (PolhOci.nhal.

Trator na CASA OLIVEIRA' Mercado Municipal.
Nésta.

IVU1tsmns sem"re em bene

ficio do a�ricuItor e do

criador, encontrando-se já.
váriC?s prédios em construo

ção.

O deputado Paulo Preis
retomou à tribuna da As- taremos com mercado ex-

terior '1 mercado interno.
Esses grandes mercados in
ternos só se tomam reais
ou"",",-" tlve-rmos rnelh..,r
" ....,rl·_r, .... rlp "t"l ..... '" "''!'"l'''''

m,,� I'! indispensável enel'-

sembléia na data de 5 do

corrente, continuando sua

mamiflca exposlcão sObre

8!'l Rthrtdlldes do e:ovênlo Cnmo cn,".,lemento imo
",,,,O+"'ltft fi. lIf':ão de nro',Po

�!io �., h�mern do campo, "

orador t;.1.l7. referências:lo r;ia elétrica."

Um CARRO OPEL OUMPIA 39 Perf·i·o estado
Trator à rUo Ã1mironte Lomêgo, 81· Né�t;l.

Negócio só O. vi'Stn·

es�ad'u,l ns cnn'nnhl"'D

a!!ro.i)ecuarla eatarlnen e.

afirmando, de início, que a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"'ÍI""'·,,."'.""'X·p!l!ll'O·_·Sl"'C-a·Om!\r "'A-·"'g·;r'1-;O-'p·"e��<c···�J�·&�ll�··�'��·':�����
'�"'l"I'iI""'!iI"",_·."I'R�.'· .""",,,,,,.r��""""jí!i>�=="----'

ons i uiu êxi O a
.

solu o na sua inacguraçã
Com a presença. de altas esforços toram compensa- síão em que o evento foi sen e Atílio Fontana; Se-

I \

autoridades estaduais, mu- dos com os brilhantes t"e· prestigiado pelas mais re. cretários de Estado, além

nicipais e representantes sultadcs conseguidos, acen- presentattvas figuras esta- de Deputados, Prefeito Her

íederais, inaugurou-se no tuandc o progresso agríco- duais, tanto do setor ad- cílio Deke, Vereadores, Pre

último sabado a II Exposi- la e pastoril, tão necea- ministrat�vo, como legisla- sidentes de. Associações
ção Agro-Pecuária, que se sãrto nos conturbados dias tivo, [udiciárío, eclestãstí- Comerciais e- R�rais,' repre- __

�e:�����dO�mC���m��:�s � c.n que vivemos. �o :r::;�;md:o�!�o��a��: �:�:��� d�a s���:s��·�r7. Dep Paulo Pre·ls· VI-goros ça- dsua comitiva, chegaram a INAUGURAÇAO SOLEN[!; nomes da Indústria. o co- na Diretores de Re t· a a o opróspera cidade ao cair da liA EXPOSIÇÃO mércto e classes produto- pçÕo;n';•.�e',.�impel'o'Op":oOJeOto::G'ea;.�. .'

• /,
tarde de sexta-feira e foram� _. ras do Estado. Encontra- <> • " •

����1��Z}:��r� ��i��01;Jé.\;���i t�I:1oif.bt{i�b�:�:P�:; i���:�::e�f;�,o��; govêrno na agricultura e ensino rural e
;�;I§E:�;:!,:�?e:;��

-t- �:b�:E;f: };f:�� desenvolvimenlp, na agropeçua' r.l-a
de pr��peridade e .de pres-

sileiro. �

tígio �conômico que go-a Antes de cortada a
ano passado tinham sido bem desenvolvida no agri·

no ee'o lia coletividade o fita símbõr.cu neto ocver-
concedidas 30 bolsas para cultor e sua descendência

Vale "10' Itajai nadar do ES�Rdo, usou da
vetcrtncríos e agrônomos dando-lhes os estímulos �

palavra o Prefeito de Bht-
através de convênio entre que carecem para sua nxn,

menau, Sr. Hercilio Deeck,
Plameg e Secretaria da Agri cão a terra, em ambiente

o qual reçaltou a luta em- c�l:ur:l, ape�as com a con- acolhedor e, com asslstàn,

preenrtída por grandes blu-
dicão de VIrem trabalhar cia térmica e social com

em Santa Catarina. Além patíveís.
di5S0, 20 outrás bolsas ef,. Na oportunidade, coser.
tão sendo encaminhadas pa- vou que com condições mí,
ra o ensino de grau médio, nimas o homem do' campo
afim � Iormarem técntccs produz e no momento CO!l_
"li ruis. Cursos de apicultu- turbado que atravessamos
• a estão sendo míntstrados a assistência dos governes
na 'j'rlndade, além de pules- deve

-

ser efetiva, direta e

tras e cursos intensivos no ampla.

Aspectos da maU;:U1 «<:�o da I'. Exposição A.gro--Pecuári�. pt;ldcndo-sf o�serv!l-r,. i,ni.
cialW.tCle o (:""crnador Celso' 'Ramos !quanflo i4iscursa'lra âõ�, p�es�ntes à inau·

guração, em !iegui� cortando .8 fita slmMlica

Santa Catarina, tem nova

turma deAssistentesSociais

No flagrante, a nova tur·

ma dG Assistef.ltes
. S9ciais

de Santa Catarina, durante
as solenidades de form:'.·

tura, vendo-se, ainda, a mc

sa qUd presidiu a coloea

ção de grau. ,

Dia 8 do corrente reali

zaram.-;"e as solenidades do:!
... Formatura da Turma de

Assistentes Sociais de 19Tt

Um amnlo peaPT�"'11a hi

cumpr-ido. deo;;tacandl}-se a

Miso;;a em Açã., rle Gra.-::1...

celebr<lcla nll rflT,,,,l<1 rlo c;.,-

o ProL Dr. António MunIz

de Angão e Patrono Excia.
Revma. D. Helder Câmarll.
DD_ Arcebispo Auxiliar do

Rio de Janeiro.
Prestaram as fo�mandas,

ainda, homenagem especiRl
a Assistente Social Madre
Olma Aquino Casse's DD.

DiretOl"a da Faculdade de

S.S
.

Homenagens de Honra

foram prestadas aos Exmos.

,c:•..<:. ":f'1so Ramos DD 00'
v('","dor do Estado de San
'n .... ·�·-ina; Exciu. Rcvm'l.

�,;,.:� :.�"�-���:��;:����,� ��1�:

dade de SaRta Catarina,
Exmos. Srs_ Conselheiros
da Fundação Vidal Ramos,
Exmos. 'Srs_ Dirigentes dOiS
Obras que nos ofereceram

campos de estágio.

CONCLUlNTES

':;'::i9._ ('�'.�'.- � -'�

c.,lr.ri·,., r'� ,....••.. ,1\

AS novas Assist(mtes So
ciais 1:.30 as seguintes: ciu
mf'n Darcy Wei:�enmann,
Gisela Marion Klever. Isa·

bel Leopoldina da Luz, Lu

cil", Vieira Koche, Marifl.

1I",;t'fer.ida F ·('itn3. )'''''l�i:\

,c;arvul!l{l; I ('nr!o rompl,)0

". _ '-{qfddfaltRs a'..ltoridades. ·"Davld Ferrena

t�:;-I!;}"�·�*.Z�ll[� ��a :r�,,� ;.:l}i��CO �Qitor

menauenses, afim de que a

região prosperasse carta
vez mets e finalmente C0n·

-

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

saguísse chegar ao ponto
que hoje se encontra. Ci

tou, além do exemplo clás
sico do Dr. Blumenau, ou

tros administradores da
-orauna. que legaram exem

plos de singular dedicação
à solução dos problemas i
administrativos. Fez em se-

.

guida, um retrospecto; das
atividades agrícolas e pas
toris do Vale do Itajaf,
cuja atividade sempre ores

cente se deve ao trabalhe
incessante e profícuo de

industriais, agricultores e

homens que conjuraram as Deputado Paulo Preis, representante do PSD de Criciuma,
que na Assembléia Legislativa proferiu importante uísccr
so a respeito da ação do Governador Celso Ramos no Setilr

da agricultura e pecuária catarinense

r';'i

Discursou, em seguida, o

Governador Celso Ramos,
dizendo da preocupgçào
do Oovêrno e das classes \

produtoras do meio rural,
no sentido da execução de
uma política agrarfa que

e�e.�i��eptJe .. p,roibovll:: a

elevação da produtividade
dOSJ�tra8alha1:ioreli do cam

po, e consequenLc:mente t)

aument.o da rentabilidad",
da emprêsa' rural. Fez, con
tinuando, um análise para
a solução de três proble
mas essenc::l.is: assistên-
cia té·�nica. _1!IDciamento
e mercado ar' ado para u

colocàção do produto, com

base no Ir lmento só·
cio-ecunôm' Salientou o

Chefe de ;utivo, tam-

bém, a fIl Inlz:lção que
foi feita n ;eei"Ctaria de

Agricultm.. (IUa�ldo era

seu titular o Senador Ati
lia Font··!1 e que conti·

nua. na g('slão do Dr. Lu!;>;

Gabriel, apresentando uma

feição completamente nO'/;l,
atual (1 atuante. Prosseguin·
do, dis5e o Sr_ Celso Ra
mos: "Quanto à politir:a
agrária adequado à Santl;1'
Catarina, ditada sempre pe·
los suneriores interêsses
do Estado. sem preocupa
ção de proselitismo políti
co. tive'a sensil-JHidade de

VBr na ACARESC o instru

mento mais apto para fp_·

7-er presente a técnica agh.
.

pecuária na casa da famíli.a

rural". Disse ainda o Go

vernador: "O Seminá"-o Só

cio E::!onômico ensinou·m",

que a extensão rural e o

(Cont. na 4· pág.)

crises econômicas, conse

guindo que a progresso
agr!cola se mantivesse ao

lado da. prosperidade indus
irtat. No final de sua ora-

Na sessão de 28 de maio

ção, salientou o apôin dado último, o deputado Paulo

a Blumenau por parte dos Prers proferiu importante

�:s�e:n�7�� R::�2:en�::_ �;::�:�, ��o��:�JI�iaaç��
cnío Luz aos atuais dtrf- do Governador Celso Ra

gentes. Apresentou em se-
- mos no . setôr agro-pecuário

euída, os agradecimentos em nos:o. Estado.
"",.,0 povo bturrieneuenee" ao

� De iriício. -re1erlu-se o ';1'fl""""

Governador Celso Ramos p,resentante do PSD de

pelo muito com que tem. Criciúma ao levantamen

contribuído 'para o enarau- to resultante do Seminário

decímento e a prosperidade Sccio-Económíco, realizado

<te Blumenau. em 1959 sob a inspiração
do atual Chefe do eovemo,
na ocasião presidente da

Federação das Indústrias.
As pesquisas feitas já deno
tavàm uma produção defi
ciente que a .ação governa
mental, desde o principio.
procurou corrigir

..
re�df..l

\ tando a miquirta. 'i&IrHiiijl�
trativa da $ecretaria' d�

:::iÂU:,t.ua�' �o:��:�:��;'(
agrônomos, 27 veterináril)s.
133 vacinadores, 17 auxilia·
res de agrônomos, 5 auxi
liares de veterinários, 6
técnicos rurais, 7 quimicos,
5 auxiliares de suinocultu
ra, 2 auxiliares de fdmento
vegetal.

Disse ainda que 300 peli
soas se encontram direta
mente no campo ,em CO:1-

tacto com agricultores '"

pecuaristas, referindo-se à

colaboração da A,:aresc, a

quc:n o Govérno concede
cl.l:ra de 60 milhões para 37
cscf!córios em igual númf;
ro de municípios e em dois
anos que a sôma dispendi
da pode ser considerada a

mais elevada que todos os

governos anteriores. A falta
de técnicos é o motivo da
não ampliação desses ser

viços, e o orador esclare
ceu que os recursos que o

Estado concede para o fun
cionamento dos escritórios
da Acaresc chegam até a

70% na manutenção dos

prédios. e a 80% no primei·
ro ano de funcionamento.

EDUCAÇI\O DO MEIO
RURAL

.�. \\.
""f(��/ \\

ç��+_\,��.i ;ki.e{·�?-��--:.!�_�L:.:i �.

p.L iÚ,110edl,�';l;Lo, "",,"d:��p�teàiil�����td::�::nd�� ��t��ãO, a convit�

Mas, as chuvas chega.·am e remarcaram a caçada
para julho de 1964.

xx xx xx

�o intervalo de uma garôa persistente e por todl)s
abençoada face à longa estiagem, demos algumas ba
tidas pelas redondezas. Numa delas, que não contou
com a minha perícia, o Varelão e o Careca abateraJU
25 codornas, que trouxemos para os amigos manja·
rem aqui no Iate.

Entusiasmado com essa, participei da seguinte,
que fracassou pior que o selecionado brasileiro.

xx xx xx

Combinamo-la com Ari Costa e Varelão, depois de
um almoço no Velocino, na orla da estrada federaI; a

seis quilômetros da CIdade. O Velocino ê um gringO
que recebe seus hospedes com os mais amistosos im-

propêrios:
-

- Porca miséria! Por que não vão dsr prejuízo
nos. outros restaurantes, infelixes! Só sirvo se pag�'
rem adiantado!

E s�rve um anholim que � o fino. Corre por lá qu "-
O Veloclllo é foragido da justIça de Antç.nio Prado e d.

��:�:�e�o:ear:a��:ueC:s:�n=ã�ri�����it�� ;:��u��s�
deiro completo e mesttl em desaforos cordiais.

Depois de superiormente anholinzados, saim� effl

busca de perdigões. Não topamos com nenhum. Só ell

contramos pequenas e bem à margem da. estrada. ya·
relão pegou três, O Ari. duas. das quais' uma fugiu,1nal
chumbada, e eu apenas umazinha. Caçar ali ê uma te

meridade. As bichinhas, muito afrequentadas de caqS!
dores. são espertas e caborteiras: não se entregam a.>

sim. Para abatê·las e comê-las gastam-se dezenas de

cartuchos, porque elas logram d gente num já. Qua.1•
do a c,açada já ia ao fim, surgiram ao nosso lado <;(lU

Armando e o Dante Maroto, espantados cqm as no):;

sas cartucheiras já meio vazias e dispostos a uma d�

monstração que servisse de lição a nós, tachados de

coroneis das ariscas. Seu Armando passeou longamell'
te pelas pistas, em passo de tango, e desistiu. O Maro

, to fez mais: entrou no mato e encontrou um filhotB
de jacú que, de imediato, lhe deu um prejuizo de ntI1
cruzeiros! Ficamos torcendo para que !,!ncontrasSll
uma ninhada!

xx xx. xx

No dia seguinte a longa viagem de regresso. 1»

Firma vem garantir ainda pois, o batente, as rememorações, a. vontade de cOlll""

.....mais o seu prestü{io junto prar loteria de 100 milqões, os cálculos para a distal»

fi n"Jpu1"lnãti. Sá') atitude:. te aposentadoria .. Mas tambél1"\ novos planos rodO'

dest8 n:1 nre7-'l qne fazem e piando pOJ;..cima das esperanças de voltarmos

()("()l�r:ei!.()rl.c �

.----:-J:���;���f;�/;�"',':���f..!iil/:::;;!IlIiI.. 'fIIO.ililí;""

O deputado. Paulo Prers
analisou o atendimento que
o governo , vem dando ao
setôr da educação rural
construindo 861 salas d�
aula. no ano passado, indo
ao encontro do "processo
.a\lQ1ut�f<H>�de
conciência agrícola, de ríxu
ção do homem rural, do
desenvolvimento do seu tra
balho", ampliando no meio
o vigoramento do aístêma
da livre iniciativa. Citou o

empreendimento da secn
taria de Educação no refe
rente à ministração, no
meio rural, de 5 cursos pa
ra readaptaçãn do profes
sor da área agrícola, em

têr�os de; renovação �ed_,a.-
;���cad�a�1!�a�r��l:j�j��l

.� oiit
0!:lservou que profes

sores especializados da Se
cretaria da Agrioultura to.
mam contacto com os pro.
fessores rurais, e os cursos

já foram levados a efeito
no Valo do Hajaí, oeste, li
toral e Criciuma. Frisou,
também a preocupação do
govêrno na formação de
técnicos de grau médio,
ampliando convênios com o

governo federal, na manu

tenção
.

da E:-;cola Agrícola
de Lajes, Canoinhas, Ara
qunr_i e Camboriú e cuias
D.1U'1"S prosseguirão, apó<;,
cursos superiores ou volta·
1'1'.0 ao campo, onde servi
rão a administração esta
dual. Observou que o go
vêrno ampliou 5_0nvênio
com o Centro de tratoris
tas. de Ilhota, de Canoi

nhas, com apreciável ren

dimento.

CÜNv'fo:NIOS COM O PLA·

MEG: MAIS TÉCNICOS

Heferindo·se à preocupfl'
çào do Governador Cel!>o

Ramos em adequar ·)S

quadros da Secretaria da

4gz:ícultura à realidade de
nossa estrutura agro-pecuá
ria, manifestou que até b

�Olinkraft! um
.

e�emplo 'de) �

solidariedade humana
-

Olinkraft S.A., fáfTica de

papel conceituada, localiz[).

interior do Estado. levando
uma :>tivirlnde secundária
à familia do agricultor, cuia
filho o govêrno cuida em

. dar formação direta no C'''1-

�l'O de treinamento, sendo
o urímeiro destes orga-.'.
eadc em Florianópolis, em

Itacorobi. Outros centros

virão, nas várias regiões do

Fatado. abrangendo o se-

��eir�� e���ticultura'1 gado

Aludiu à necessidade ('I

uma concíêncta proüastonç

LATIFúNDI ..... T;' MINIFÚN.
DIO

,

Respondendo aparte d

deputado Paulo Wright,
=

orador considerou o míru-

���di� la�f��diO�re��:i�
que vê em Santa Catarina,
pais no primeiro caso ha a

possibilidade de, com con

dições econômicas, uma

agricultura ortentada tecní-

(Cont. nr, 7· pág_)

POSTOS FISCAIS EM STA CATARINA
O mesmo ato faz extín.

Decreto do Governador guir os Postos Fiscais de
Celso Ramos determina .<:1. Passo de Torres. Passo da.
criação dos Postos Fiscais Glória. Passei Magno e Pago
de Cachoeira. no municílplo so da Tajuva, todos no mu

de,-l?l:aia Gx:ande:.--e-de-..l2as. rucíplo da São:...João do Sul,
so do Sertão, no município e de Praia Grande, no mr

de São João do S_U_1. n_i,�ípi.) do mesmo nome.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


