
oaaa.T.
IJOIIlNG08-_ Ia AQ1lDIO

ANO XLIX

N.O 14.594 FLORlJ\NÓPOLIS. (QUARTA-FEIRA) > 19'DE OE�RO DE 1962 - EDIÇAO DE ,BOJE - 8 PAGINAS

'FAC- GR,",ZE1Re-80-S<>L�J1I/.WJla.;-�
O TEM P O IM_",IÓ9icol

(Stntue do Bbletfm Geome'Ieorológico. 4.
�. SEIXAS NETTO, váUdA a" 41 23.18 M. do

dia 19 de dezembro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI

J CA MÉDIA: 1016.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:

J ��'��I�Ag����D�m�L:e��1�oM�D���;s;: p��:
I �g:�V�s;r�:sU�ST����V����o����ãv��.m precipita- I

Governador Aurélio do Carmo

,

Polícia Caça os Individuos que
:�:�m: �:����;n�i:lis��� D�� Assaltaram no Rio o Vice Presidente
crerou o governador pa-

:�e�::u:x;,::\�:·d�.��: da Suprema Corle do Candá
testação de sua vontade no RIO, 18 (OE) - Tôda a Varias suspe\to� est�o ��=proxlmo dia 6, embora as polícia carioca c-nunua tidos, mas a nana0

dltlculdades de transportes na caçada aos Indivíduos ram localizados Os verde

possam causar uma aos- que assaltaram dois Jurls- detros culpadr-s pelo crime

tenção maior no Interior tas no Mirante Santa Mar- que atingiu os visitantes

dos EstadGs o que _ ta, ferindo gravemente o que vieram participar do'

acreseentou _:_ poderia eu- Vt�e-pre6Idente da. aupre.. Cons:resso Internacional de

·�,pltIr'o·_·_-�."- Á�$.u.wo.."''1!'
prego, no' futurõ, para ta1s :-dc1s bal990S nas coxas. 'íiÓpõl!s.

�:��:'uA::�;f:i:'EX:���: -----------------
vo paraense .

que acredita

que dos votos apurados
70% pelo menos se mani

festarão pelo não.
Tripulação do "Custódio de Mello"··
Será Recepcionada Pela Pelrobras
PORTO ALEGRE, 18 MELO". A embareuçãn via-

(OE) _ Será
.

recepciona- jou através do mundo
da hoje pela direção das abastecida pela empresa
óbras da Reftnaria Alberto

pasquallne. da PETRO- estatal com óleo extraido

BRÂS, a tripulação do na- e refinado '.:m território
via escola "CUSTODIO DE brasileiro.

o governador do Pará
Informou que voltará li

São Paulo na segunda quin
zena de janeiro proxlmo, a

convite de; governador elei

to de nosso Est.ado, sr.

Ademur de Barros, cvnvii.(;!
este formulado atr'm�,:; do

deputada federal Cunha _

Buenc. Na oportunidade
entrará em contato com o

governador de Süo Paulo,
a Cim de ·tomar conheci
menLo da anunciada Alian

ça para o Progresso DO

Brasil, e que seria realiza
da atravês de um plano
comum de varias governa
dores de Estado.

Acre::;centou que no en

conLro com o ::;r. Ademar

de Barros, ::;ó ele partici
pará, havendo posterior
mente, se Cor o caso, um

encontro geral de todos os

governadores, a fim de po�
rem em execução aquele
programa. O governador
Aurelio do ClIrmo, sempre

accmpanha.d_o pelo deputa
do Cunha B.ueno, reuniu�se
à noite na residencla deste

ultimo, com varias parla
mentares da bancada fede

ral do PSD de São Paulo.

Finalmente Informou que

aprcveltara sua vinda a

São Paulo em janeiro pro

ximo, para. tratar de inte

ressar grupOs economicos e

Exoeclaliva em Torno
da Fala de Castro

;sagrado, segund" diu'm,
a meditaçâo e no qua.J eli

pera-se que defjna a m)".. [l

linha revolu6onã.da cub:.-

HAVANA� 18 (OE.) -

Em �·.erdadeil"a expect�tl�a
em til): ambjente de I;'(er
vecenc;a e de critica <lJ�

'sovlellco.s, {'sp�rai'e
Havana .o �cursO que FI

dei Castro pronunciará no

dia 2 de janeIro, dcpols
de um lóngo silêncio, con

na a luz âC'_,; rec:mt(:s a

contecimentos e sobreLuJ"J
das conve'fsa�s que mar.

teve com, Mlckoian.

Equipes' de Socorro Deverão AIingir
o Conslelalion Ainda Hoje

A bordo estão mêdico.',
enfermelrClE! e medicamen
tos.

Ignora-se ainda a �x:o;
têncla de sobrevivent,es,
embora -eSsa possibi� e

seja admlt:�eIm"· piloto;.;
que sobrevoaram a 1"egü.. "

pois o bôjo do apare;h�
está intacto.

MANAUS, 18 (DE) - E

Qulpes de sOcorro deverão

atingir hoje a clareira r·n

de caIu o avião 'Constella
tion" na semana pass..\1a,
ceHando a vida de 50 llcS

soas.
Três balsas navegarão

pelo Rlo Preto devé1'l.'"do a

tingir a clareira.

�MIAMI, 18 (OE) - Par

tiu hoje para Havana a

comissão encarregada de

negociar a liberdade dos

p: tsíonetros da mvasãc da

Bala de Los Cotchlnos. Os

entendimentos com o Pri

meiro Ministro FldeJ Cas

tro foram conduzidos pelo
Advogado norf.e..amr-Içano
Jammes Sandovan.

General leme'
�"
Grevista
s. PAULO, 18 (OE.) - o

General Perv Constant Be

vllaqua. Comandante do

2. Exército seguiu hoje- pa
ra Lins -e "êlrassunun'I.'l a

fim de inspecionar unida

(ics milita.rel ali Seul:),
das.

Não Quis fazer ôecta.e

çôes po:iticas. devido sua

condição d�lLar.
Dc:xou prever entretanto

sua apreensão ante fi !"lOS

slliill(.l�de de súrto gl"!!ViS
ta neste fim re ano I�"

tcrritórlo sob sua Jurisdi
ção.

Transferencia
de Favelados
RIO 18 (OE.) - Pros"r.

gulu hoje a transierzno::fa
das famllias da la vela de

Bom Jesus na Penha. para
à Vila Aliança em Bangl
constru1da pela FundOoção
Leão XIII.

Informou a fumtaç'lo
Que atê agora jã. fOrll;'1
transferidas 100 tammas
e faltam_ ainda 450 a se

rem transferidas.
A próxima mudança pa

Crise de Berlim prossegue
MOSCOU 18 (VA.) - vembro, a Uniâo Sovh.!(.�"'l urgente.o caráter da aotu-

Os Estado� Unidos, ore- anrmou que a zona oot- çã.o para o problcma e HUI

Bretanha e F-I'ança, em no dental de r"<' -llm era oeso mallzação do Iuturo da Ci

tas ídenttcas dirigidas M-' da OTAN e aflm:ou seI" dade.

;:;�;m::�i�:,��:�::�,,:';�t 8 de Setembro' l"nl'cl"o doBerlim. As comunlcaçoes

::;:m d=n�:t,�:;, a:. '��:� 2- perl"odo dn Concl'll" r.ão ecvíéuce. Frisam o luto
Ir Ude que a situação [urid.ca

õe- aerttm - e por deriva VATICANO, 18 (V.A.) - çará em 8 de setembro de

cêc os direitos ocidentais O Papa João XXIII no- 1963, segundo anunciou,
na 'cidade _ se mantive- meou sete cardeais para hoje, a Santa Se.
tam ínalteraveís d�s'j� coordenação dos prepara- Os setes principes da

1945, 1 uanco ter-r Inou a tívos para o segundo pe- Igreja formarão comissão

Segunda Guerra M: 11� rtoco de sessões do Conci- para supervisionar O tr.r

dtat. lio Ectumenico, que cerne- (Cont·. na lí.lt. pág.)

T t-mcamente, as notas

CCrI tttuem u'ma rejetçac
ao protesto soviético d·' 29

de novembro úíumo. pela
.��""JlR
na Oc[dental de Berlim oe,
ra prOibir as ativiãades õa

"Associação das vtuma.,
da Persegulçâc Naajsta '.
O governo' âà Aieinanh:l

Ocidental tn.cíou a ação
perante o Tribunal Ad.:r>.i

mstrattvo s'eeerar. Susten
ta Que a Associação :'! na

t�:'�ade o F/.lrtido Ooruu
mete da Alemanha Oc.cten
tal com nome diferente.
As comunicações o:.;:'

tres potências ocidentr,is
rejeitam a acusação So\ ie_
tica dE que o 'Tribunal .Ad
ministrativo Federal CS�J.

i1egaimente situado na. Zo
na Ocidental de Berl';:'.

Dizem que sua presenca
na cidade "de manem"!. ai

'guma afeta a siLuaCo.o ju
ridica da cidade, que l:?O
mudou desde o ano de 45·'
Em sua nota de 29" <' " no

Homero Pinho quer Novo Regula-
..meqtóPifd a f�.de..P.ilflidos

Para dísctpünar a erga
'RIO, 18 (V.A.) - O de- nteacão e c funcionamento

das agremiações, odes.
Homero Pinho preconiza a

criação urgente do Codigo
de Partid. s Pohticos. Se

guridn este codtgu, o reque
rimento ao Tribunal Su

perior Eleitoral para re-

sembargador Homero 1;'i
nho, ao deixar a preslden
ciu do TRE carioca, suge
riu novo regulamento para
a formação de partidos
politicas no pais. A prin
cipal inovação prevista é

que todo eleitor seria, obri
gado a pertencer a uma

agremiação politica. Para

impedir que a pessoa se

fllie a mais de um partido,
o titulo de eleitor, de

acordo com ;[ sugestão, te

ria uma especie de selo pi
cotado, com as caracteris
ticas do proprio titulo e o

nome do portador. AO as

sinar a lista põlra forma

ção de um pattido, O elei

tor destacaria o selo e o

colaria ao lado de sua as

sinatuql.

Continua a Aumentar o Número
de Vítimas no Rio da Praia'

RIO, 18 (OE) - "Mo- -------

mens-Rãs" prosseguem
mergulhando nas águas do
Rio da Prata na tentativa
de encontrar os corpos dos

ocupantes do ônibus que.

mergulhOU nas águas "da

quele curso d'agua. Indlca
se que vários. caroros tive
ram o mesn�_o destino do

ra à Vila Aliança sera li coletivo em virtude do
dos moradores da Fav<lh rompimento da ponte, Sa
do Parque São Sebastião e be-se tambêm que apenas
que está prevista para o sête· pessõas escaparam
mes de fevéreIro. c.-m vida, tendo falecido

cêrca de 35.

Norminha
de Volla
RIO, 18 (DE) - A atriz

brasileira Norma Bengel
chegará ao Rio de Janeiro
dia 21 afim de passar as

festas de fim de ano e re

pousar. Seis dias depois a

artista voltará a Rôma,
afim de continuar nos tra
balhos de, filmagem que se

desenrolam na capital ita
Hana.

gistro de um partido de
verá ser assinaClo pelo me

nos por 20%' do total de

eleitores alistados, em todo

faz pregação do presidenciaLismo . . .

SAO PAuLO, 18 (V.A.) Industriais paullstas no in- rando n9 futuro, �nteressar , PrISioneiros
- O governador do Pará, vestimenta de capitais em tnmbem- a aplícaçào de ca-

1 r _

sr. Aurelio do Carmo, que seu Estad<"', principal�ente .' t :�erao
chegou anteontem a São para a Industrlallzaçao da prtats no .desenvolvlmento _

•
Paulo, e que hoje deixará juta, da madeira e de se- da Industna da borracha Libertadosa nessa capital com des- mentes oleaginosas, prccu- no Pará.
tino ao Rio, declarou à
h;nprensa que já. se encon-
tra ativamente dentro cu
campanha pelo plebiscIto
de 6 de janeiro que prece-

•I

WASHINGTON - O Pre
sidente Kennedy declarou
em washington não acre

ditar que o momento" seja
opor tuna para entrevistar
se novamente com c Pri

meiro Ministro Nikita Krus

chev. rnsse que O Chefe do
Govêrno sovrcuco deve ter

c mesmo pensamento.
....,..0-

WASHINGTON - O Pri

meiro Ministro argelino
Bembela elogiou o Presi

dente Kennedy e o povo
norte americano durante a

cerimônia de «presentações
de credenciais do novo
embaixador das Estados
Unidos na Argelia.

-0-

WASHINGTON - Por

convocação dos Estados
Unidos o cõnseího da Or

ganieacão dos Estados Ame
I icanos, realizou-se ontem
unur reunião secreta a

partir das 15 horas. In

formou-se Que o objetivo
da reuntãc será o estude
da cnse cul,lanà.

-O-
RlO - Será iniciada

uma ação popular contra
o ato da Assembléia Legfs
Iutíva da Guanabara que
reestruturou o quadro run

ciçnal daquela casa legis
lativa. A ação sere propos
ta pelo Deputado eleito
Ruben Macedo do PTB.

-0-

SAO PAULO - O Sena
dor Juscelino Kubit::ichek
está sendo esperado em São
Paulo a 27 de dezembro. O

o território nacicnal, atê ex-Presl,dente fará uma
um ano antes, para propi- conferênCia. sõbre o desen
clar a redução no numero volvimenta nacional.
de agremiações. O magis- . _

trado adu"!. ta:libem que é

necessario que seja convo-

cada o suplente toda vez

Que um parlamentar lUU�

dar de agremiação. Segun
do o ex-president.e do TRE
carioca e Inecncebivel que
o parlamentar, como ocor
re atualmente, ao mudar
de partido, alem de deixar
um claro na agremiação,
ainda vâ engtcsasr as fi
leiras de outrõl, levando
para esta a cadeira que os

eleitores lhe deram em

legenda diferente.

Garantias' Res-
labelecidas na

Venezuela
CARACAS, 18 (OE) _ O

Govêrno restabeleceu hOje
às garantias constitucionais
na Venezuela. Estavam
suspensas dêsde outubro
ultimc quando graves dis
tÚl blC5S ocorreram n::! pais,
provocados por p.Htldos de
extrêma esquerda.

Quem Não Volar no PlebicisIo
Estará Sujeito a Sanções ..

BRASILIA. 18 tOE) porta voz do SUpremo 'Irl
Serão passjv('is de puniç<l.'J buna1 Eleitoral ncres�l",lu,
os .eleitores que deixa"c n do que as sanções a s·c ..em

aplicadas lias fa!toso.') ,,'"_
de votar· no pl�'biscito de
janeiro pI'Óxj�o.
A declal'agão ê de 11'H

rão as mesmas apjjcac:a�
àqueles que ddxnm d'" vo

tar nas e ciçoes g3ra1S.

o Manifesto da OON Regionatl =;�re:t�;a�,o�aue�:ec:= :í�%S :7npr:;::a�i�:a P�:l: �:�i01::;e;�a U.��N.Diretôrio �iOs::ri,�;:::cdoa:e:r:s�i::o� ���::os� '���%Il�:OI�eu c;::� �::�r a1�e �a;�Iid:!S��ab�prestaria autoridade e crê- mocráticas, essa polittcu de f.: certo que nad(r temoS infame desabafo de meia 110 de· administração. pro- lável da obra que se está.E' Um Dccumento de 'Cinismo dito. Como está. redigido, tapeação, de intru1ice, de com a desordem qite lavra dúzia de airabiliá)"l'os ini- m.ovendo (( integral recu- fazendo ein. lodo o torritô-
ao sabor das paixões e 'dos subserviência para com os em campo estranho ao migos do Govênw. pemção social e econôml-

Dtspost08 como estamos capaz de subscrever as ex- ressentimentos que vêm mais rasteiros interêsses de nosso. Mas, qualldo se la1l- ca de Santa Catarina. Ao rio estadual, ao· encontro
a pQr a nú, sem es!õrÇD, o pressões dêsse documento inspirando as atitudes de um grupo descontente, ao ça (J. acusar talsf/mente, a O manifesto dll UDN c.a- licito orgulho de ter dr.: das a.�pirações· coletivrrs ecínumo do manifesto ude- do despeito oposfciontsta. uma minoria udeni3ta em qual não importa (I evi- censurar, a atacar menti11- tarinense não impresslO- éonlribuir, por qualquer das C01tvell1ê)lcl�s catari
nista, começamos pondo em As flagrantes inverdades, Santa Catarin/!, o pronun- dthlcla do abuso que co- do, já não nos parece que ?tará a ninguém, senão co- pal"ce:a de boa !;ontrulc. nellses.
duvida que éle represente o alinhadas pela direção re- ciamento da D.U.N. regio- mete em nome e sob a nesse documento de inl- 1no indice de indisciplina, para êsse ressurgimento
pensamento partidário. De� gional da U.D.N. e ottcia1- ná.z não vale mais do que a responsabilidade de ou- postura e malícia hajn de desespêro, de absoluta Hdlllinistrativo do Estado, O "'tlltifesto é, pois, um
sejariamos, desde logo, sa- mente apresentadas à gut- expressão dUm desabafo trem. A ausência das as· apenas cinismo, improbi- ausência. de razões para preferem alguns poucos testemunho de falência,ber se o senador eleito An- sa de um pronunciamento intempestivo, que ne.m se- sinaturHS no mantfesto di- dade; mas também - e o 1usiificar, não já a exfs- despeitados o papel vexa- que a ninguém enganará.tõnio Carlos Konder Reis partidário, não podem me- quer traz a assinatura dos lhe, sem dúvida 1tenhuma, que é talvez mais grave - tência dum grupo de opo- tôrfo de vir a público para t mesmo _ como costuma
_ para citarmos o nome Tecer de homens aJeitos «o set[s res1)onsdvefs. o cardter do anonimato, abuso de- contiaw:a, despu- slção ao situacionismo es- falar C01ttr:a a...insolismá.- diZer um amigo nosso _

do mais votado como acen- trato objetivo dos proble- Cdusa tristeza, na ver- tanto mais censurável e dor "n'e O imperativo da tadual. mas a ,ma inlran- vel evirlellcia dos falos, co- U/Il murro soare pOI!la:; de
tua o mall,ifesto - seria 1II"S politicos. Falta no dade, que c.mdn se prati- criminoso qua11to atribui o re.weitabilirlade de corre/i- sigência anil' o in/o de m() <I' lJo.�gí!"el /1!(lg fÕR:::e /(1('(/ • "�

----:---------,------- <fi
.� _.ii&.
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CulallUradore."
L'tct. Barreiros Filhfl· Dr. O,wajdrj rtu,)r1gue,s
C.1hr:.! _ CIO (ivHzõqla nr. AH:id("� Abreu

J""t. orno» dr:,:J Mal:.!)' nnercr.so ru-
,/('ual _ Dr. Milton Leite {la Oosrn � Dr fin-

:�:/J., (;��:�t;';J��;��I�:;n��n:_e lh11�I:IrY�.;j�;-'�I�(�
l','"t l'11'..:lu 1"I�n!:;nIJ{! (,f' .'1.I'õ,ujo I
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Iii llJ1 ,,,,,":,0 _ A�,j-je\)Ja \: ,'.I:' L!I !�

l'I.·.J'.'llU AM;::W/'O E'if'iJ/'Ut'()
I(�,I;"I",

_ r-cu-c I'Hllo M(ldl.l(tu
I!�,L!r..l"� "I':!ii:)''',' Mdl1!)' r+urges, RIi! T
1.0!,11 e r.mJ�!'LfJ N�h(ls

{'ol(l]J(Jradnres: II!VEftSOS
tce flII ,"'lIa III es

h·"[l]"�"'lh,4t)t'··: A ,o.: Lnru Ltda.
f�l" I( ./11 l cuu �"l1;lll"r n.uuns 4U 50 auuar

1'''111', HII;'I VII.,'ll"i:' ();',7 - I·OI1J. 32 -

�H'1iHH
111"""" _ I'L�(JI'l\r., __ 1"'1'<1':a D Felicl-a.

"" !'"nj II Tet.: 74-41)
""H,lt" (' "')nt'.�r)'·,nlh·r.lf's em todos os .IU
"" lji,".-: (I,· Nillll,) f',llal'jna
AI)II'I,'I(i" Hwdhll1l{' 1"UIU',It.O de teor ao {', ln "

I ,I, I., 1'111 �'I'!ôr
A ·:I:/'I.nrmA, r'NUA!. _. l'r" 2,000 no
'" ,I"''' I'IVI·\"o.:, (,'r� WOn

,J /'/' ,·fI(, 1/(1" ' .. ,,t. rt(J/)�(/11i1i,�n: Tlelo.� cf)1< ... .<f·
I" ');,!;i1(lJl tI,'To nlll(Jn� t1�!ll1"rl/)S

: ',ii,I,�\'f ANO):; !!OJE: - p,e se hdVl:'l�dv com illu-

5 .>.wt!,u Llc"",qeJe. ..110.1,0

pOl'qllC, e�LJ.l1L..J� certv�, 1,1•.,T, �IL'I'ON Jost DA

c
J. '1t" ::':ílC,,,llIg
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'.\ /-' Comecrreaos oaas
-

). c-* '�1 U{ ",_..,_L..�
�_\ ._.J \

Bodas de Ouro do Casal Fernando (Zulma) D'Avila
í _ procedente oo H,j'J

ele Janeiro, U exmu. n1111) 1-

Ruth Hoepccke Ramos 11.1

a'tva. em eompunhiu d

sua elegante filha suv.a.

nades nus salões rlo 0"'.;<11 - x-

I'ulaee notei. 11 - No uej-opcrto rnter-

no clonal do Gnlcà«, . ,'m-

7 - A lindo. Rutlnha r.u�, bnrcn ncje pura sua uc-

festejou o,> H'II:, W)V!' :1 n morada viagem aos F...sa-
cmn uma roccncêc õ. .111\" dos untecs, c tombem 1;(»:1
11!lli�I!;1111as. E:uro],a. o jovem Al':hU'

Pcreü-n Oliv<'iI'3 r-mio.
2 - o IIrot;nh.] 1\1'1";' (

(;1'11':U Hr,l'iJ, rcstejou
)<.t'U� D HllUS,

II .. Ou ru". "illlll,itjt'(j ,·,t.;II, 1;� - Nas rodns IIOIr::o;'l<;;
F""!llUltlfl (Zuhn:t) 1l',\\itll, eon.cnra-se quI" H'I'a (I n()·

3 E�18 sonde espr-r rrtn Ajo; IR,LI IJI1rH�. ,o.1"'Ú. (",[to_ V(> I�r('$irlclllc do I'ud'" 1,4!-

cm nov-a (:iel",c':, psrn u. 1 hrilrla lia igTt',ia Sll(J 111'1111- Jr!.-dati"tl, _ dqJul:ul(J I�re-
tomn .mda. O sim�}tl' ir") j>i�I!O, 1I1n:1 11 b":l l'UI ll,"io 1-,ola,

{',,� .. -I ('jllltlll!l:Jn!" O I ,'J ,I" gr:1�a" a tI:'!l:l :--;'111" - x_

INàiDrethJ M?rH;lS, .1J!lrli, (I cos.u. ue Irarlit"',Il:d 13 - O crodcnctado n':-
J:lHul':. catnrtnense. 1':,:· vogndo João Bntislu ;';,,_
r:l" n:l1llidtls na """il,1 1"'_ Ilfl"'(S, �:;tá em !!rand· a

tivid�!des j)Jra a 1'C!!"!:>::l',';\1
do Countn Clube. qUé' ,�(_

)o\un:1" (';bm:)� j!lfOl'ln:O.L"3
a soc!eebdc c O� �,1 XPS
il/ta da ci(I�.cJ'? ('�Ii\o lIa:,-

4 - PrO<'edt'l�t .. <10 RI(1. <' 1>illéllcia do "l'nl101' c �('n:1 1_

c<:l:í circul:mdo na t'i!l:l(ll' 1';'1 .'\'CII'lnn (lVUIll') '\I \1 1.1.
ile ftajllÍ, (I jovem 111(/""- .""II� flUllolial't'c< (")U"tI t-
Vlal Arlur lI(onrique ""'I� floJs "�,If'ciai" llal'a 11111 cI -

cl\els, gaul!' cOl}uHcl.
- x _.- el.o torlo "apõiél, P:l",l FI

5 _ N:) KO, o dqllll\' C\,mp";m-·r.·:Jm'l� ",. rC:Jli:t:l\ft) 00; mesmo.

lll'o:d:l CJrY3:;1') (";)11. ;'1 ,1:'. Sal1'l)'[1 :l\1,:�(':Il,,':'h:" ...., x_·

os mai'> r::centes 11')',';,1,"1:'"
• p"!a _mI. fO:-IH'ltU') J J - ',U'lI: Henrique, .:r,l-

Em diSCf,�, a ú li! O y{th:H.!:J, lla !t:,If'II;,I'I- \'<111 do cOIn"",..,ilor Zinllll. ..
eH!llbd'l qll'� (;' d,� d(! Od'Jn'r:l]fi"::l d;l U:j _ a hOllit:l marCha-raneh",
S,lnta Catarina. vl'r�'dlld� de S'l1t" (",:, ".\ I\lar!:,:tritl:l",

l'illa.
G - Na capela ))i\'ill\1 15 - A �enl11)"a NU� n

J':fllil'jt" Santo Ii"i!' a�j 1(' 10 - Pr"cCllcntc d,' IIrl' DC('('ck IS6rt"IJ, que ,'.i·-

hurtl�, tlCollt�ccr,í a hetlt;:io HIHa, (J cxnLO. !;cnh'),' j'I"" C\1 ou ('111 J10'lS:'l.s r�lul�bpq
nUIwial da l>enIJoril:1 {)n. sll]ellte flu Trill11n�;I '(t'l'i". �"ejn·,>. tl�:xcu !l� reJ/vJ""s
lilr[r Bt'lIa ]\fcndro:;, cm"" n:t! J:1<'itoral, I' ��nh"r1 jmpl'c':;Õ;:!� com l'�fe�c.H·!'1
IIr. Zam G"J1'f.;J;:a _ Os J)(·"cmhar!{.a'lnr In) GUIIIl".1 n SUJ ('!:J5�e. "'�Irza e ('Ir-
l'r!l\ldad<)", !-cr5.o r('rp<',·õn- '�"�":ra de iUelu,

hJ LV li

,1 �lL�:�::;,e ��L,��·J.�:�t;·�!gal�::��I:,::_
1, '�'; ;"�����',r:i ;1��:Jd��:ltali:�� ��:� �::il::li{:,l,�,.\�ll�� ��::tn�.a! t��
01, 1,(,-.,:1 [l.,nicu!a!· amigo I

<111",,1. lU», piaZtl'éJ;''';'!llede
�,l!\'Jl1 Jo�c d" Silva. �

1< ...-; ;1': ....Lal"�::. CfJlrr VJtos
_

I ',: ';:{:I:�::�i:;,':V """:j ','" ;;;���:�::�;i���;��I�;,':; COOPERE COM A'. S. C. R.
�II" i;i��:I�I\:����ila � �

��!;:. J;��O;,ll�d��:��nio da D a" -m e,�l'. \'ii!,I1:tr G�;on Vaz � Costa
1'1:1. AldndJ. Helena .;j,. LOllriv,r] Lisboa

hllvl'll;) ,1
_ �l'il, Sueli 'Vl1r:ha

..
- ! Li. Lnul':les _O'Donell � - s., W;.l,dmir B�nf!\ll .de

suaI- rlt·. AntonJo Modesto 1 Oi!vcira
.

) �,

PI;"I'!
t: S:'U. Felirldade Almeida

_
11,)°11,0 S:;Og:lIl1l'Z. 'j srta. Liçlla Maria AlIen-

m a oU III Nr l,t'.,lfl de Snu I'ltdt
?Iil :� _ menina lclei;1 Silveira

• • •
"

M.9.rlt·,llllr'n 8�lsr,n Nclso :,: CeI. SIQUEIRA BE':y.O
Uh'llr'ln

i Procedente de Ca�ador,'
P'JI?:Il111'l!,; rm !'egi�trn1'.': elJCOnlra-5e nesta cIdade o

�,�'l,,' :;"!"'\'II�;�: ����t�;��iV�;,��= : ���:���l�l�e�:�.CJ ���::=�.;� ����
l' ,] II 11:,lir-) J d') )\3'�;) prc- to pl·l'.'i{h-nte do P. S. D. nu-

7, 'I" iii"" I.: (·'.-llIl'I·I';Ill<'O � qllelc prósper:J Illuni<"ípio c

1,1,.;,." N"I,:1)1 l)\tlldn. do- prsso:l de projeção na(]\Il'la
,n!!]: '1 Ir.I'1 ;'.Uêf)[! Nel a]ll'.lfivpl cidade do Qt!ste
",11 IJlmld'l ('.d:lrlll\'n'\p.
r,",,'!l ,< 11.,'

l,,;,t, 1'1:)1 10'11 (,:, S:. !lJo:LJO Cl\RRAL TE1Vr�

Chegou. ontem. a esta (']

d;lt!t;,I'nlll p\,')ccctência ele
r,i�,' 1/1, "!lr'l Pn\.,V(':lli- C· 1f':lcs O sr. Hélio Cnbl';11
/),,1 t!{' IJi'j'iI,o, IJ\f'r:l.tll- T·j·,'f In"p"v,{ de Flzf'nda
ra J'''lt""ik I d"(!1 I'r h'I' I'·I,dt'.al. A s vi·itanles os

p"nl·il) ... d 11') illl(l'j'JI' do ho"!'!o '''1t,S de feliz estada
e�taoJ, (jp '/:,1'1 J.� jurls. sem C'!1t!'f' n"'s.

ErtabeleclmenlM"A Modelar�' -S:A.
(olllétCio - MAGIE BOUnOUE

"(J 1(1 Ud.t'TO bl: PARIS EM FlORIANO'POUS"
("}'''il H-plHa {ie ilnigo" r,uro pr{'SEntes,
(, III ,0)", klic dndc- (llgllem <lcnoroinou a noss . .)

M"If]4: f!',.dir111e COnlo "um 1('COlltO d,.. Pori's, em F!o

I.' fll'WJli!>dode des"'o ('){pressõo faJo bem aJlo o

':}I, ,'!)C.lorlol e r<'C1ll1nl<.1do com qUe foi mon.,
I· r'l'lls '1iJlrlo '1 0110 bom qô�t(l com qUe o seu e"

rr;'ftÍ<' 1"1,1 ';.10 :. )fci ;n�do
1"J'"fl r fira c Nalol o Mogie Boutique estó :<;or

tidí�r; m:J, f'I\(>((·orl.,fÍa de raro beleza digna me')mo
d·, . 1,1(, r'�III",t!'l\C, .Go (ju.:.1 allôs, pouco fico deven
ri,] ,'j !'k'J'lrlr:i:; Ibrlnn"'ll/ol tono

! .. I '1"'11 (1<; 3 A Mlxlrlr;, também a M'lg't:, Büu
lI(jtle (,':1'1 'lI',llibuilldo) Ch,Jm)J;lgne f' Whi"ky entre \I
suo t'(-(jllf'''-II

I "mIJ{ln c', vo/io ...·ís�imo
..; "presentes fo'rtuno",

,------- --_., �- _. _'--- ,_o

:1'1 - "ljodntlo!.T0[ I -� f.,J r r. ;11101·1 lZ OJIW
w!ds!J:) om Si'l9.1D+I�"l,lda,r -- "AtlS '(1 ol<;Áll

-,,;�, qUl.":;:'!l�O::> o�uoS <óp 0ps�s3 o O.lod sa�ue�uas.ud,,� 1.

Eis um Fato

EIS UM FATO Vinte e cinco anos, atrás
cri-u-se nos gsrartos Uni-

AS idéias revolucionárias dos urna história em qun-
de Henry, Ford tamar.rm dnnhos 'sôbrc a viria no a

seu nome sinônimo do nu- LO 2400. em que um jovem
tomóvej de baixo preço e voava propclldo por um

da produção em massa de pequeno cinto. Reecntemen
veiculas. Sua teoria de que te, a Fôrça AélCR u-rte-n-
a tndústrta deve manter nl- merrcnnn lançou um upa-
t:1S os satàrtos e baixos os rélhc semelhante parn sei'

�l'CÇOS fêz com que seus u-ado por seus astronautas
runr-Ionárt s ró-sem oc ma- na espaco, a CLn de Que 12-
is bem pagos da indústria res possam nlcnncnr uma

e colocou os automóveis no nave especte: ou passar de
alcance de milhi)es de pes- um veiculo esp'lclal para

o h1drófl!o HS Denison

alcancou n vcíoctôade de

50 nó; em .•pus últimos tcs

tes. A embarcaGão de 31

metros ergue-se do mar a

uma velocidade de 26 nós e

auotnnd-c-ec em seus róuos
(acima). pode desenvolver

vetoctdocle., de fl(1 nós. A em

oorcccõc passnrá a ser usa

da p-oxlmnmente entre a

F;órlda e as Bahamas.
HISTORIAS VERDADEI

RAS _ 100 Anos do Depar
tamento de Agricultura

outr-.
- - -- .- ------ _ .. ' ---- ---

Jorge João Sarum
C'Jnheó, rU melhor, lem

bro-me do seu Jorge desde

quund{Y. por volta de 1917,
eu passava di,ll'iamente
Il'ente a sua casa comercial.
rumo à escol:1 dJ pr' fess')l'

D:mato, na entuo vila de

BigtH1ÇÚ.

Natural ç!Q pais dos ce

dros cer!temLlos, - a Li

bano, fertil região da 'sla

Menor. veio Jorge Salum,
moco ainda, para o 13:';]5i1.
no -cêmêço do século, la

pcl· s idos de 1900,

R.idicou-se desde logo em

}::lsuayu, uno e cxerceu, de

inicio, o con�êrcio ambulan
te, pel'COl'1 cnda, de prele
'!;;ncia, a parte Jltoránea
d:.; municipio: São Miguel,
Caieira, Armação e Gan
eh:;ll. 'A medida 'que p.os
Pcraram os negócios, mon..:

tau casa C:J!TIcrcial na se

de da vila. Adquiriu terras
e construiu bôas casas. Fin

cou r<l,ililcs no chão da ter

ra acolhedora. Conceltuou
se como comerciante, 'pela
retidão da sua conduta.
Biguaçú, onde viveu duran·

te trinta anos, foi o berço
dos seus filhos. Transferiu
se depois pam ellta Capital.
onde ampliou suas ativida
des comerciais, em socieda
de com filhos e genros.

Contando atualmente 88

anos de idade, vive cercndo

da estima dos inúmeros a

migos e dos antigos fregue
ses. E cercado do carinho
dos !ilhas, netas e bisnetos.
Por fõrça do hâl.lito, costu
ma frequentar diariamente
o est.abelecimento comerci
:lI <rue fundou. onde perma
nece dU,Lante horas segui
das.

Os seus descendentes têm

:Itllação destacada. elll di

versos setorcs da vida da

nossa CapitaL
Quando, há pouco maIs

de dois an:JS, fez a distri

buição do:; seus bens, teve
um gesto que uem eviden
cia a sua gl'Iltld:lo, O scu

lcconhecimento, pU1"1 com

a terra onde viveu gl'.lnde
parte da sua �irla e onde

properou, mcrcc de sua a

tlvidadc constante e lubo

rl,sa. Felil Jorge Salum doa

çfr.o aO munlcipio de Bigua
cú de u n l'xccler.te casarão,
�om vasta ãrea de terra.
em magnifica situado, bem
como no ccntro da cidade,
para que a munlcip:tlldade
nela instale ,um hospital, ou
estabelecimento congênere,
em beneficio da gente po-

Eu fhe goro,ro - , multo dUM) aprender CI ondàr na minha br�êd:Q�:����n���;�ItO cipIdade.,. Os mÚ5cJ.:�1)$ n6b obedecem. Só com muito esfôrço BIguaçú os primeiros paSllOSconseguimos mover os pf'rnQS, Domas oiguns passos com oti· nesse sentido, promova cam
rnismv e, de repente, os f6n;os nos f;:rltom e nós ccilT'os, Ma� penha p:lra angariar re-

n0s levonlomq� d&pressa para andor e lornor o cair, Às vêzes cursos. e o seu Jorge aindn
o ger.l-e ch("1 o .. , A .. :;im difíceis sõo quase todos os nossos exer- ai está para dar a sUa mal-

'cícios e eS!I;do�, Mas u�ocrificio <,:ompensa: eu, por exemplo, já arA�ol:��r���;�, o meu a-melhor�i mviÍ'o e estou certa dp melhorar ainda mais. No futuro pl:tuw pela beleza do seu
espero ser como Voei. Poro prosseguir minha recupercção e de gesto. Que Deus lhe dê
tontos c:rlQnças como eu - para ofender a rtlllhares de vutras lnuita saúde, são os

'lua cofrem o que eu sofri - precisamos de seu ooxllio. Ajude-- meus mais sinceros votós

-nO'$j O que. FIou,,, fieira Vo,lllierú qucse tucla poro r.é"l mi�d:.n�:o�:ss�a g�������'I�
L_.�"••"IIl!""".""d!'1i'5·:t;Ji:.!iiJliilli!'�!!!!!!!'i!'�� muito obrigndo. seu Jorge.

.. ;:�;':i ; '.)G �
�L lantonlnho .•H.:

COLUNA
CATÓLICA

Regressou de Roma D. Joaquim
Uom.ngues de Oliveira

S6bodo último por volt:J de, 6 horas da tarde,
ehegcu O nLJ·'�Q Capital pnxedentc de R.oma o "Prir:ci
Pe" de nossa iglc;o o cttúnente ArcebiSpo de N055u
Capital D Joaqu m Domingues de Oliveira, onde par
ticipou ú� último ,.:.ncontro do 11.0 Concílió Ecumên�'
Co presidido por $u,) Sont dade O Popa João XXIII n.J

Cidode Sento.
Ao em'inente Arcebispo os vctos de boas vindos

desta coluna e ao mesmo tempo lhe Crtelon.io um F�
I iz Nafol e Próspero Ano Novo.

--------

REX-MARUS [ PATENTES
Agenle Oficial da Propriedade Industria!
tleyi,\lro de m(l'Cfl<�, l1utemte./J de illvenção, llQmes C{\

... ..:rçiaiS, titulos de e,�labeleci1I1ettto, iI:S:gIlUfS, jrase,ç dI)

IlI'II/)Il!!(fllda e 1/1(1'('(1,. de exportação.

Rua renenle SilveIra. 29 - 10 andar -

SALA 8 - CALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.
POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

Participação
Dr/ando COl'loni Adalberto M�xitz

e d
Aurco Carioni Walburgo Mor:tz
Tem o prazer de comunicor aos '·"eus Parentes e

.

pessoas de suas retoçõ::.:s, o contrato de cosamento de
'�eUs filhos

CL,4.UDIO e ILZE
NOIVOS

RUa Dr. Fúlvio Aducc1 721 - Ruo Souza França 48
Estreito Florionópol is
Florianópolis. 17 de çJezembro de 1962

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO _ O Mais Ant,g'i iHHlv de Sta. Catodl1'�

o LIRA UNIS CLUBE. iniciando sua grandiosa programação do ano de 1963 apresenla dia 1.0I. r�ILTlNHu
em Reunião Elegante. com início às 20 horas.. As mesas estão à venda na Relojoaria Müller'_���C-?�f

• ':'_':c
'

19' :;pt (;l[\n'.\ �:';-•• : à"O � J
..

-",
--

OR�.,.,.lI'IlfIIus DE NATAL - Elas trazem ° m�nw a naogem do Notar

AI�da ontem pela manhã, ó tcrde e até mesmo
ao crePus:::ulo elos �.'ta\'am nas arvores dos jardins
nos parques. nOl; quintais, fa.(�ndo vibrar seu aparelhomusicai com sonoridade anunciando os proximidades
do grande dia do distondade .

•

Reflexos da músico celestial espalhada pelo Na
tureza.

GDVERNADDR CELSD RAMOS - O dto de on
tem assinalou o aniversôrla notclici-, do Governcdcr
Celec Ramos

_

C'r� pola'vras loudotarias e adjetivos bombásticos
ncc prec.so S. Exc. poro reqi-tror nesta coluna ô gran
de acontecimento social.

De conceitos judiciosos sim.

Estes. num artigo sincero e-sem maipr� oreo
cupccões senão o de exoresscr a verdade sôbre suo
Exctc já o fez êste jornal, espelhando suo personclt
da�J, dizenco de Celso Ramos -o que êle é verdcdet
ramente no consciência de seus legitimas amigos e de
pOvo de suo terra, '

Resto assoctormo-no, Com o ql,:;,· o articulista do
"O Estado" escreveu e enviou a 5, E�cio os expressões
de nosso admiração pelos virtudes que vêm revelando
pelo proqrev-o de SUa e nosso 1pl,:ra e que tonto 0- terr.
elevado no conceito de que gozo dentro e foro cio Es
tado, regando a Deu", que continue o abençoo-lo pa..

ro que correspondo ô confiança doqL"tles qUe o leva
ram em memorável compunha ao posto que tem so

����,manter honesta e lisamente com os .qplcusos-éc
Porcbens excelência

�iõdicatõ Nacional da Indústria da
Construção de Estradas. Ponte�.
Portos. Aeroportos. Barragens

e Pavimentação
Ruo Debrgt, 23 - Grupos 1206/7 - Rio de Jcrrriro

ESTADD DA GUANABARA

Edital de Posse dos Membros da Diretoria
e Conselho Fiscal

'

Em cumpr'imento o Portcr!o Ministl::rial n.o 14ó
de. 18 de outubro de 1957, teço saber aos que virem
este edital ou dele tomarem conhecimento que forarr
proclcrncdos el/.ito:; no dto 28 de novembro último e

empcssadc- nos resoect.vos cargos no dia 3 de de
zembro em curso Os seçuintcs membros do Dtrete
ria = Conscth., Fú;col deste Stndtccto:

'

DIRETDRIA

Presj«(:nte: O!", Marco Paulo Robell.,
Vice-Presdeute: Dr A'lvaro Brandão Cavalcar;fj
Diretor-Secretórro: 'or, José Collagrossi Filho I
Drretor-Tesouietrc. Dr, José Amarante de O.
live.rc

SUPLENTES

Dr, Djalmc Murto
Dr, Hugo Soares de Moraes
DI'. Japyr do Amaro! Assumpçõo e

Dr Manoel Vivacqua Vieira

CONSELHO FISCAL

Dr, Ji ,'ge Lulz de La Rocque'
Dr. José Joõo Pereira Baflto§ e

D Antonio Lico

SUPLENTES

Dr. Antonio de Carvalho Laje
Dr, Sérgio Marques de Souza e

DI' Plinio Botelho do Amaro'

Rio de Jone'iro, 3 de COZf' (lbro ,:::E�t;lNTE

õPERÃclONÃL----
.

_ Um TiTAN I

do de Cabo Cnoav;rl I ,1\1-

rante recente teste, -

Operacional agllr 1. C";n
il1;sbalaçÕfls subte .rane.ls

do meio-oeste. nor.�t- amerl

ca�lO, ,,�ta :ll'ma l)!'opc!:dn
por combustivcl II'l\1id'J
tem um alcance 5u'Jel'iol'

a 10 mil quilometro"

_ Elita f,'JtograJ a (Ic,;

Presidentes Kenne.Y e E;

senhower caminha leiO �)
bosque de Cam) Da·:;J.

��('n l�lld e r ab ii de

1961 lJ"l''':;!C('U hlie anJ �

prê�io Pulitzer referell'c

a fotos jornalís'icas,
A foto foi tll.lda por P.o::

Vnthis. do es' ritório ci1

AP ele H"rrisbul''J, Pell:.l,
vftnia, e receb�u" tít.:.·

d,' "Pas"os Sério�",

exíste barreiras politicas
exterior

SEDE DAS N. UNIDAS (N.!.)
Os Leste e Oeste fizeram nesta cidade um

unânime apelo em pról de uma coopera-

�/ão internacional para o aproveitamento
pacífico do espaco exterior.

O principal Comitê Político da }.lS
scmbléia Geral, que tem 110 membros.

acaba de aprovar uma moção conjunta
mente patrocinada pelos EE.UU., URSS.
Grã-Bretanha' França e vinte outras na

ções pedindo que a exploração do espaço
exterior seja feita levando-se em COM_1

"os interêsses da amistosa relação er+r:

as nações"

Na mocão pede-se, maior cooperacão
nas investigações científicas da »tmostc

ra, maior uso dos satélites com finalida-

des meteorológicas e maiores esforços. ii!
ternacionais para a obtenção dentro em

breve, de um perfeito serviço jntE'rna�io
nal de comunicações através dos Cosmos.

A moção faz, outrossim, referência
às propostas sôbre princípios básicos psre
a utilização pacífica do espaço exterior, a

presentada pela URSS, EE. UU. Re;n,)
Unido e RAU, Entre essas propostas. ligll
ram os planos soviéticos para salvament.,
de cosmonautas e naves espaciais que .�e

jam obrigadas a aterrissagem em pontos
diferentes dos nré-detormíuados e os pln
nos cstodunídcnses com rolacão à devo-

lução de cosmonautas e naves espaciai-s
que descem em território estrangeiro.

O delegado da Grã-Bretanha apre
sentou uma moção par a que sejam estuda

das CO!!1 urgência a importante questão
dos riscos contra terceiros e acidentes com

veículos espaciais'

I� f_e roeê rlueja (/Inha;
I

Dai t-.:rem alguns já mar,

cnda a d'J+a da revoluçf.o

no esqaço

ACQdemicos
Os acadên iCes de DI- bus corabonuu decidírta

relto, atrav- s do Centro mente para aumentar essa
acanêmíco XI de s'eve-ot- tensão de desesjréro Que

\ ro, vêm de público protes- vai se apossando GO pobre
tar contra o P:"uso cttano J)�Vo "r:'l�ll"';�J, É o nu
c-meuco pelas empresns menta da ca:'[y-" rto ar-roz,
de transporte coletivo de do feijão <',I i uz , do ónt
nossa c"pltal, que muito IJllS,
uificllmenic ent,:elfam _

lrõco dt' 1 m Cl,lzclro ao

passageiro

IstO "' /,1 accntecendo hf
muito -,mpo sem qu� os

don,; cenham tomadr qual
:J,ucr r,lcdida nte o presen
te .l1omento,

Se êles estl' �ssem rell
mente Inter .;-ssados f:n ca
I ..borar r Jm a bO'.'ia do
povo já d, verlo.m t li muito
temr.o te� pr'Jvide! .clado os

rcspect;-,cs passes ou mes

mo I" ,laS de um cruzeiro,

Fazer. jo-se o cn.1culo d{'

q Janto ganham por esse

roubo, vcrem(.:! que somos

oiJrl�ados rt ttllllar provl
déncias por outros melas

ao nosso nl!ance! Numa
época em qt'e a revolução
corre de bã'_a em bõca e C

prf snda em todo o pais.
nã J só por lideres conside

ra los e�;q\lcrdlsta!< cemo
Brizoll"l c Julião, Illas tam

bém por elementos conser

vnd0!'c'S ronlo ll", Carva
ho Pinto e Cid Sampaio
."\5 nOl'sas emprêsas dc ónl-

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRÉS
..
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 /L

RECEITA

7529044 '000.00
.1 14� 276 00D.00
926699 co« (JO
903066000,00
"/8 I 2 I O 0,()(J 00
4313001]00.00
33g 870 000.00
271950000,00
245'F',I',O.OOÚ,OO
1410440.)0,00
I 36,249000,00
I I 1479_000,00
I 02 7 I 6000.00
71. 185000.W
63740000.00
62649000.00
56300000.00
51.698000.00
40607000.0U
16330000,00

o

�

>
APENAS DUAS CAPITAIS TÊI� ARRECA AÇÃ
FLOR'�NOPOLIS ;:_'EREJ;U!:!.,_E CUIAB

INFERIOR

MUN/C/PE:
AJUDA A COI''lAnR OS :;UE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NÃO TERÁS MELHORES 9�RVIÇ03••

chegc. de exploraçoo
;,l.lNl reverctro de 1963: que ": .rnedíato seja s, Ill- deis cruzeiros é o pedido efeito mais cstw reclama-
Ocntenhnm-se senti-res cio-neta n cuestão do tró- uox estudantes e do P:)\'o vão dr) 1l0VO e dos estudnn-

pl"',p�'ietárlos dc empresas -, ".:1 vossas empresas, cn- (k F'pfl!ls, rcs. iremos às l'Uai; con-

dI' ónibus, em seus tabulo- so coutrárto estaremos nas trr-m. s expo- pessonlmcn- juntamente.
sos meros n custa do 110- vens r-ao sorne! n:'1.-1:1 por tr:' ,111l'b nos couccsstoná- FIO";�'101)' li". 15 de de-
vo âorfanop- Jitnno nOSSa conta e eO:11 o npoto ri s. essa mstcõo. Iremos .sembro de 1962

.

Os estudantes de, Direito cêsse povo sacrificado mais urna vez f--
.. c uma Ererton. _Jorge (/(1 Lllz

ancam através deste. seu Façam vales cerne cxis� ··rcrl:l'''� .. ;:i,o'' C'JlllO pedem Presidente

protesto contn� - explol'a- tia "nÜ"'iorl11f'ntc, ou ar- os "nllllrlos c\essns empré- Antúnio Diomâro de Q"l'j",z
çflo legalizada Pedimos r:mgcm ;Ir nol<>5 úC um c .'1 (';141) não tenlm� Secretii.rio Geral

•

•

I

I
(, -,7 i

.------ ___J
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Departamenlo (el'!lral de Compras
Edllal de (oncorrnêcia Publica

_

• N� 28-11-55
o Departamento Central 11) certidão de Registro

de Compras (D. c. c.r, de na Junta Comercial ou Dlá
conformidade com o art. 11, rio Oficial que tenha pu
item III, do Regulamento bücado o documento de
aprovado pelo Decreto 6F- constituição;
25-08-61/382, torna público b) atestado de idoneida
que fará realizar, no dia 28 de, passado por Banco ou
de dezembro de 1.962, "na duas firmas de comprovada
sua séde, à Praça Lauro idoneidade comercial;
Muller, nc 2, (fone 3410), c) prova de quitação com

CONCORRÊNCIA PUBLICA,_ as Fazendas Estadual, Fe-
nas condições seguintes. deral e Municipal;
I - OBJETO DA CONCOR- d) procuração, se for o

R:il:NCIA. caso, passada a pessoa re-

AQUISIÇÃO presentante do preponente
1. Papel, com dupla segu- ii. abertura das propostas.
rança, marca "Papyrus", 4 _ Os documentos aci
extra, n. 2, unidade. - mi- ma teu parte dêles) pode
lheiro, quantidade - 50.; rão ser substituidos pelo
2. Papel, noor post, de pri- Registro da firma no Depar
meu-a qualidade, para ím- temente Central de Com

pressão e cópia. côr rosa, pras do Estado 'de Santa Ca
formato 66 x !:J6 centí,metros tarlna.
(BB) de 9,5 quilos em ca-

d<j, resma de 500 rôtnas BE
ou 30 gramas por metro

quadrado, cm fardo (bala,
caixa. engradado, pacote)
de 8.000 folhas ou 16 res

mas, unldnde - resma,
quantidade - 100;
3. Papel, sulfito ou uperga
mlnhado, de 111. qualidade,
para impressão, cõr bran

co, formato 66 x !J6 cenu
metros (BB), de 16 quilos
em cada resma de 500 fo
Ihus BB ou 50 gramas por
metro quadrado, em fardo

(bala, caixa, engradado, pa
cote) de 6.000 folhas ou

12 resmas, unidade - res

ma, quantidade - 80;
4. Pnpel, sulfite ou !.Iperga
minhado, de Ia qualidade.
para impressão, côr amare

lo canário, formato 66 x 96
centímetros (SE), de 16

quilos elIL cada resma de
500 folhas BB ou 50 gramas

por metro quadrndo, em

fardo (bala, caixa, engra
dado, pacote) de 6.000 fo

lhas ou 12 resmas, unidade
- resma, quantidade -

.

200;
5. Papel, nssetinado, de la.

qualidade, alvo, de 60 a 65

gramai� lpor .metros quadra
do. em folhas, de 45 x 50

centímetros, gemado, para

confecção de sedas, unidade
_ milHeiro, quantidade -

150.

condIções e prazo de

entrega do maLer;a1. no lo
cal Indicado.: GINASIO IN·
DUSTRlz\L "PRESIDENTE
NERI!;U DE OLIVEIRA RA
MOS" ITAJAI. onde será pro
cedidu o I'XfllllP de recpbi
mento;
"

cimento, e às n'or
mas deste Edi(.al e da Le

gislaçflO ICI'I·I·(·I1l.(' a Con-

sua rubrtca na, remas de ,I�1m�iNIS<W!l::::J I�iflf:__""1��:��f:v����;:��;r�; �.�f I
I
��e;':::::::��� -�

::::,��:�::'�:;�,con:�i�:: "- F'E�
. _

. _ J Ana Maria Scheeíer Rece6cionará à Noite
nas instruções constantes

do verso das .mesmas, bem

---JvJ" -_:- , Al��eP��:Oo nano es nn ��d:��!O S:!ã�O �:ce��,ú�I:�- �:r�e�s��a���:'�::o�: �:=
��::.� �s . e�:�����8!�/�8e2� "Custo'dlO de Mello· se h o dos no Oscar. neirb próximo receberá

de 1961 e demais disposi- MES DE DEZEMBRO comando do Cap. de MH!' c turistas.

ções �staduais t! Federais Guerra - Brnestc de MJu- FOI INAUGURADO

sobre Concorrências. Dla 12 - Sábado,- sotrée de Formatura da rão Sá, recepcíonará u em Coqueiros, o Bar e Res-

111 _ JULGAMENTO 40. Série GINASIAL DO INSTITUTO DE EDUCA "mundo oficial", com "u-n taurante Atlânticn, com um

1 _ Pela Comissão Julga- çÃO DIAS VELHO
.

"COQ." almoço oferecido à ímp.en-
dor a, po"tcriormente, sera Dia 23._- Dom ngõ _ "Os Estudantes Don- sa, no sábado.

declarado vencedor o pro- çom" lníc o às � 8 horas. 'ELIZABETH "Gallottt no

ponente que orerecer : Dia 25 - Terça-feiro _' Tarde [nfcnt I, início dia 16 noivou cccr um di-
a) Menor preço, conslde- às '5 horaS. plomata brasileiro em Pa-

rance-se desconsos. ooní- Dla 30 _ Dym'ngo _ "Os Estudantes Dan- ris, Ma río Vieira 'de Mehc
ncacõee, lmpõstos, despesas çcrn", início às 18 horas. O casamento se-é marC;,!1
e outras vantagens; Do l.o -----:- I _ 63 _ Reu.l1õo Social Eleçcn-e para o próximo mês de
b) melhores condições de inicio às' 20 hO!'as março. A nOivn, chcgn-à

entrega; --_____ da Europa. em janeiro,
c) melhores condições de lo 'Julio cesar:'.

pagamento
a - As propostas deverão 2 _ Em igualdade de con

ser apresentadas em duas dtções será dada preferên
VÜ\S, com a rúbrtca dos pro cia à 'firma estabelecida no

poneates em tôdas as págí-; Estado.
nas, seladas na forma do /
ítem 1, cêste Titulo. 3' _ Em caso de absoluta

6 - Os envelopes, conten .jgua.ldade de prop"dM se

da propostas ou documen- rã sorteado o vencedor.
tos, deverão ser entregues ,. _ A Concorrência pa
no Departamento .oentrat derá ser anulada, uma ve:

de Compras, à Praça Lauro que tenha sido preterida pm

�u��erith:ra�o:; ��O;8 �� malidade expressamente e-
R P Schrader _ 79 _ (Chapecó) _ A

dezembro de 1962, median- :i;ido�is:�� i�����t�a�'m ���; g:on�m��a � Casa de Madeira. .com sala ,vi�ita-sate recibo, em que. se men- juizo aos concorrentes. ao Ia Jantar - 4 Quarto" - Cozinho - Banheiro ele
danará data e hora do re- Estado ou à moralidade d'" a�venario - Tôda pintada O'lea. Preço Cr$ .

ceblmento, assinado por Concorrencia. � O.OOO,CO
funcionário do D. C. C.

•.

A Co:nissão Julgadora re- kua Fulvio Aduccl - 953 - Estreito �
- Cr.

serva-se o direito de anui: sa Ai :enoria. terreno C,lm frente paro duo" ruas ó
a Concorência. caso as pro -ea i:L8 m2 P:êço - Cr$ 800.000.00
postas apresentadas não Praça de São José - Coso alvenaria, todo con

correspondam aos interês· Lj,-ta fel'rf'no amplo 50 m. fundos _ Prêço Cr$ ..

ses do Estado «.50 000 00
Ruo Delmindo Silveira - 200 _ Agron8mica
Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28 x

Pa- 40 m_ Prêço _ Cr$ 1. 1 OO.OOri,OO
Mais 4 outras no centro e 2 nos Barreiros.
TERRENOS _

Magnificas lotes com visto Para Baia. Norte na
rua Frei Caneca paro residencias de fino gosto,

LOTES: ._ com pagamento" a combinar e f.l"
cilitados em prestações - Barreiros e Capoeiros,

Canasvieiras - 3 lotes e 1 cosa poJr Cr$ ..•.
330.00000. (

CHAQ.ARAS _ � f' .....

Aprazível chocrinha ,com água corrente árv'�

r�s frutíf.eros deposito e perto da Trindade.•

7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas.
do mesmo dia 28.12.62 por
funcionãrl('s designados pe
lo Presidente do D.C.C. e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.

Florianópolis. em 28 de
novembro de. 1962.

(Hermes Justino

c - Abertos os envelo
pes, cada um dos interessa
dos tem o direito de aPor a

trianoval
PRESIDENTE

DR: MARIO GENTIL tonA
M(DICO

OUVIDO _ NARIZ _ GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZACÃO NA CLlNICA PRO,
JO," K;)S

_

DO RIO O, JANEIRO
-

OPt:RA NOS DOIS HOSPITAIS DE ,LORIANOPOUS
HORARIO DE CONSULTAS: _ Dos 14 às 18 horas

Pejo manhã, hora mnrcoda. inclusive aos s,ibodo:.
Telefone: 2989 .

CONSULTORia - Rua Ten Silveira 15 - Conj. 202
F'l/tFtCJ "' �ARTI-IE'NON ..-

Prepare-se para o futuro
Aquillndo !.otes de terras, pequenas chácaras e áreo!
paro indústrias em

B.&RREIROS-
no "BAIRRO YPIRANGA. onde esta situadc> o Grur"
:scolar .local.

.
.

Os interessados poderao dirigir_se diretome.,t
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

. 0110 Julio Malina"
�ua Fellne Schmidt. 1 d -- 'i.ob·o<:lC' _ Fone _

23A7 - FlorianÓpolis,

corrÊnems
NOTA: Serão

os materiais com u,lllenliões
e outras clll'aeleJ'istlcllH a

quem das csprc:rIcações. o

""""cc"",,,·_,c-'w o� doculTI!'n

co""o,."o" 0''''0' de iden

PROGHMA DO MES DE DEZEMBRO
DIA 18 - Terço feiro - Cin�ma - Uma Vi
da em Perigu
DIA 20 - QuintlMeira _ Soirée de Formatura
E'!>cob TéCfdca de Comércio 'Santa Catarina
OrA 23 - Domingo - Festa Infantil de Natal
DIA 25'- Terço-feiro - Soiré-e Elegante _ Es
colho de "Glomour Girl"
DIA 31 - Segunda feiro _ Baile de Galo _

Reveillon

ATENÇÃO
M'udonços loco:'!, JU paro outras Cidades.

Serviç0s de mucL:Jn�os.
.

Não é �cessarJ(' o engrodamento dos móveis.
Inf ,."oçpes à ruo Fronc:�s<:o TolF!ntino, no 34

T-we - 3805

Univt:rsHário as�lsta jj,c1()� n<.: dominJ"s
na Ig.l;'eja São Fnmcisco àl:l 11 horas 1.
Missa do Univ·ersitário.

,

i�,

_·VENDAS

5. v.

Fx. ASsistente da (linica Urológica do Santa
....u"'a de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof Ma"
tl,eus SantOlTldl ia). .

Ex Asslstenre do Prof. Moucyr Tavolaro (Chefe
de Urologia do Ho�pital São Camilo de São Paulo)

Cirurgia e ClíniCO Urológico.
Rin", - Ureter -- Bexiga - Uretra _ Próstata

Endoscopia Urinária.
Atende pelo Inanhõ ('Jo Hospital de Caric'"de
Residêpcia: Te!. 2984

RA'DIO PAlRUU'A: SOCORRO
POUCIAI Of URG�N(lA-m. 3911

DR. CLO'VIS DlA10E �lftíA
(LlNI(A ME'DICA

Estomago. Intestinas, fígado e vias biliares,
Consultárlo: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residêncit;l:

.

Ru'1 S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 às tO 30 horo!õ no Hosr.ital de Cruioad.

CLlNI(4 SANTA UTAR!NA
, Clínica Geral

Doenças Nervosa,� e Mentâis'
AnQllstio - Complexos - Ataques _ Man/as

ProbleMático Afetivo" c;exual.
Trotamento pelo Eletrochoque co,n anestesia

Insulinoterapia - Cllrdiozoloyapia _ SC\noteropio
Psicoterapia.

DIreção dos P�iquiátra5' _
DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR' IVAN BASTOS DE ANDRADe

HORARIO - 9 às 12 hs. Ur. Perc}
15 às 18 hs. Drs. Ivan e ltacp.ma

Endereco: Avenida Mouro Ramos 2q8
(Proco Etelvina Luz) - Fone 37 _ 5:;

ADVOGADOS
ADVOGADOS'

DR. HELlI) PEIXOTO.
DR. MOACYR PeREIRA.
PREVIDEt\.!CIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
çlOmentn e Revisão. Aposentadorias, BenefiCios etc
OUE5TôES TR�BALHISTAS

.

CI'VEL e CRIMINAL

\� �:�Pte:;;ChlJ1id� 0,.',:�: �.lo. �ndor -;- 59.10 ,.,,4 .•�

A MENINA

o-oca Ana Marin';::::i?!'-·l""
hoje, no Lux Hotel, receo
clonal'a convidados PDI'R
comamorm- os seus quinze
anos. Filha do casn '

Q!'.
Raul Schnéfer Esta"�' 'lf"
sente.

11 DEPAn.·r'\r...�(.:;-'T'r"
Socto! -to Clllhp 1"! '0.;\_
aostc. em I"}r,.,,.,,,,,,.till"l" -"-,

ra fi rcstn 'nrantn rio :)n').
xímo domingo .; para

.

n
S.oirée (le N3tal ,que sera
ref'tl1:.mda. dia 25.

O CORAL
de Florianõpo'is, no Teatro
Alvaro de CarvaiTIo. ']O.�
próximos dias 27, 28 ·I� ::l·l.
�s ensains estão ae.ontf'_
cendo somente com rr:ús,
cas brasHeiras.

CASAM-SE
hOje, o dr. Zani Gonzalr, e

a srta. Clotilde Mf'n-'e"
na igreja do Divino ESI,Ji!'j-

O PROFESSOR

ANDRE'IA

Vasconcellos ce
em Londrina

Wl.lmF I' riras. da Paculda-Ie
de Ciências Econômicas,
rot autorizado pelo Magm
fico Reitor dr. David F'e r

réu-a Lí-r.a, a crmcrutr eu

tendtmentos com o I S li:?

para que um grupo rI.�
professores do mesmo ve

nham à Florianópolis, '):.',1-

ferir uma série de pares
tras sõbre as mais patpt
tantes terras brasileiras.
Podemos adiantar que o

cicie de palestras aera pc
troenado pela Facuto iu-,
dirigida pelo p-cfessor N:.
co'au S. O�'·,eit'a. vciF��(,
mos ao assunto ...

oüve'r-,
foi ei21�:1.

Rainha 'do caré-arasu -52.

VAMOS
votar 110 Plebiscito para o

Prc�'dcncialis:ro.
'

A GAROTA RADAR
du Ii'lorianopolis Sara RF.

gtna Ramalho 'Silva. csfa
convidando para fest!�.fi'''
seu antversãrte 'no pró:;p'('"l
dia 29, ali na rua Est21f.'·,

Júnior, residência do -as.u

dr. Osvaldo Rodrigues a

bcal. .

"ENCOSTA

tua cnbccinha no meu om

bro e chora" - foi o qu-' o

píantsta" .Antón!- rv .. rri,

t-cou no Bar do Queren,.!a
no sábado à noite. anos � \.:
g-s nde vltru-ia no Botaf-g '

contra o Flamengo

O DEPUTADy
FE.'der!J1 - Dicmício

tas, está coordenando II!.'

mov'mento em defesa d.;
carvào catarinen�.2 -- a

qucla compra da tej,,·ó
eiétrica do Rio Grande da
Sul, vaJ dá muito o qll�
falar. ,

o DR ANTONIO
Poab::.;(j abalizado a(.l\fO-

gado d� "� ...H�l rI> CrtrVi!Il",
está eirculndo pela ('

fazenli:o compras de Nat.\!.
TERESINHA D.

Gêvaerd, é Normalista ·'l!
da Escola Normal "Con�'lI
Carlos .Renaux", de B1"u�
que.

O CAFE'SINHO.
continua custando 10 (dPo!')
�l uzeirúS - não houv·e au
mento no oui).O do cate _

ê o cafésinho "mais ,).1;'0
do 'Tunda" - A autorieh
de competente deveria tI)·

mar providências.

O "JARDIM
de Inv.erno", do MUSli!:l:-

MUblCAL BAR'
'ARA .UM �')M l-'At::iSA TEMl-'O <.;üM I:)UA ...·AlVl.lLIA ...:.. fe,,Ii·UN10E.::i SOClAu..

lJAJiyANTEP. CO(.,!UITEIS - FESTAS DE ANIVERSld"':OS _ CRA
DANÇANTES - ETC.

.NT)AH TI:RRF.(l no R''''''AL HOTEl � Tel 25' � 'Portlu1al ,

C@'D�)')
às ,3 e 8 horas

Gregory Peck
Audrey H�pburn

-- em ____:

A PRIHCESA E O PLEBEU
Tecnicolor -

- Cl!nsul'a até 5 anos.

CENTRO
us 1�% - B horas

(Devido à grande metragem)
Jeffrey H"nt,-,t'

Viv,eca Lindfors
Rita Gam em:

o REI DOS REIS
Technirama - Te';hnicol.or

- Uma história de Jesus e sua pa1a,v,_'s
inspiradora!

Censura até 5,ano:;

CENTRO
à15 8 HORAS

.�Françoise Dcldick

_,""�
HORAS ARDENTES

Cens_l,lra at,;_18 anos

�', .�'10:

-BAIBBO$--
"one: 3d3�

CiDe GLoatA
Est.relLo Fone �15.2

II - Eó�'IPULAÇÓES
OS Interessados det'erão

apresentar os,_ documentos

mencionados a seguir.
1 - Prop:.sta. seladas am

bas as vIas com Cr$ 12,00
de sêlo Estadual e mais a _

'iraxa de. Educação e Saúde
de Cr$ 10.00. por !ôlha, em

envelope. fechado r lacrado,
contendo:
a) Designação do nome

e endeleço da firnla propo ..

nente;
J \ especi ficação a mais

detalhada possíveL' inclusi
ve marca do material qual
se propõem lOrnecer;
c) prêço unitánJ e global.

com a explicação de que E:õ
tão ou não incluidos as des

pesas de impõstos, taxa�,
fretes. carretos, seguros,

2 - N;I parte externa do
envelope contened0r da pro
posta deverâ ... constar o se

guintes dizeres: GONCOR
RENCIA PUBLICA N.

281155. (AQUISIÇÃO DE
PAPEL PARA O TESOURO
DO ESTADO),

dO� �n��ld�nv;�o��zes:!ar�� --------�_--------

ü,,'", ant'''", além do �!SSA DO UNIVERSITA'RIODOCUM:ENTOS, em

ás 7':6 - 9Vz hs.

Sessões Populares
Robert Ho.ssein
Nadia Tüier em:

IUFIFI ENTRE MULHERES

Censura até 18 anos

Fone; 3435

Cille J.MPERIii
Istreltc IODe 8211

ás B hs.

Sessão Popular
Robert Hossein
Nadja Tiller em:

RIFIFI '.!:NTRE �VLIlERES

Censura até 18 anos

(lNE RAJI:
Fone: 343�

as ti HóRAS.
John Panle
Arlene Danl em:

A PANTERA NEGRA

":,;<":'�':í:))�: Y:.:'.;��$4;�li��,·.
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Noticiário
INAUGURADO o NOVO

AEROPORTO DE GENOVA

DENf"\1IH'fADO "CRISTO-
FORO COLOMBO"

nl, Inaugurou uma obra for
mldável do engenho e da
vontade do trabalho Italia
no, para cuja efetivação os

genoveses se empenharam
desde 1910. Precisamente
naquele ano. 'tiveram lugar
os primeiros e tímidos es

tudos, para uma estação de
p-uso para aviões, que final
mente, neste após guerra
viu finalmente sua realiza
ção, com uma despesa de

oencva (Agência Itália)
Aterrissando em lorma o

ficiai com seu avião prêsl
dencial, na longa pista do

novissimo aeroporto ci\ Ge
nova, denomtnad- "custe

foro Colombo", O Presidente

da República Ant�nio Seg-

1.'1l--------__ ._·�__

A Cesta TITANUS
preciso de corretor�, comissão incomparÓ�el.
Trotar d anarnenre - Felipe Schmidt 37 1.0

andor sala 3
.

Agência
rnateur GoU Councli" decêrca de 15 bunões, quasl

lmelramente cobertos pela
municipalidade e entidades
econômicas genovesas.
O aeroporto "Cristoforo

Colombo", ccnqulstado ao

mar por um COloS(l1 traba
lho de aterro, assim como,
foram obtldcs do mar as

al'eas para o centro slderur
glco "Oscar Slnlgaglla" da
Italslnder e para o feira in
ternacional do mar, tem u

ma área de 130 hectares e

a pista prlnclpul, que segue
paralela a calota, atualmen
te com 2.285 metros e

alcançará imediatamente
acs 2.600 metros. O "Colom
bo" é de categoria conttnen
tal, e poderá operar duran
te as 24 horas e nas condi
ções de navegação noturna
eu sem vlslbUidade; além
disso, a tetal ausencla du
rante todo o ano de nevoa,
poderá nos meses de Inver

no, em caso de necessIdade,
sUbst(tlllr os aer-portos na

Itáfla norte-ocidental: os

de LInate, Malpensa e Casei
le.

MICROSCO PIO GIGANTES
CO PARA O ESTUDO 00

CANCER

Barl (Agência ItáUa) FoI
dotada a Universidade da
cidade de Barl de um gi
gantesco microscopia de fa

bricação japonesa, de cons

trução eletro-magnétlca,
destinado ao setor de ana

tomia e htstolegía patológi
ca. O microscópio, capaz de

permitir a observação de es

truturas da grandeza de
um eu dois mUeslmos de mi

Comunicacão �:��C�mgr;;�c:J:r e:��:=
O Centro Acadêmico VIII de'Setembro da Faculdade ntsmc eterllO-magnétlco,

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Santa será empregado sobretudo
Catarina. comunica aos interesados que estão abertas as no estudo das cerutes can

inscrições para C' CURSINHO preparatório ao vestibular cerosas. A possíbllíjiade de

da Faculdade de Filosofia. poder finalmente estudar a

As inscrições poderão ser feitas na União Catarlnense primeira estrutura merfo
de Estudantes m.C.E.) das 9 horas ês 11 horas e das 15 lógica deverá ser de grande
horas as 17 horas até o dia 30 de dezembro. auxilio na individualização

c-muntca, <)Utrossim, que as aulas terão início. no dia das primeiras alterações da
3 de Janeiro de 1963 as 18,30 horas e que as mesmas se- matéria viva, e dos vírus
rão :!���t:e�d:;f�';!a���;-n���4��!� �;;l�as�a�nrnr �:;���.� �al-
Catarinense de Estudantes.

Florlanópo�js, 18 de dezembro de 1962.

Ame Mosimann
Presidente

'\ .

MISSA UE 7.0 DIA
MARIA JOAQUINA DA LUZ COSTA

Leonel da Luz Costo e família, Olga do Costa
Riveles oe famíl'io JAusente) Domingos Luiz da Cos

ta e família, AntonIo NolI( e família, Alb�rto da Luz
Cesto e família Aldno da Luz Costa e· Família, e Ro

berto da Luz Costa e família Genros, N0ro Netos e

Bisnetos de MARIA JOAQUINA DA LUZ COSTA.
ai nda consternados com o perda de sua sempre .Iem

brado Mõe sogra e Avó, vem por melo dêste agrade_
cer o todos' que "'.lvioram Flores, Cartões Telegramas
e que 'o acompanharam até o suo' última Morado. Ou.
trossim convidam poro o' MiSSa de 7.0 dia qllJ'�) em in

tenção à sua bonlssima alma mondarão celebro� .d!o
20 quinta feiro às 6,30 horas no Capelo do- Glnoslo

Cota�n�:�� que compare�r�m o ês�e ato de Fé Cris

tã os nos-sos sincero" agradecImentos.

FLAMULAS
Confecciono-se q�arquer quantidade, na melhOl

Ed Zohia _ '1.0 andar opto. 701 Fene :;;494

qualidade e menor preço.

-TerrenõPraia do Meio Coqueiros
Vende.,e um Jote de terreno na praia do "Mei.o"

em Coqueiros, próprio poro construçã<:, de veraneio

! ofosta!::lo do movimento dos automovelS. Pertence�te
.. co loteamento da Servidõo "Tíbou". lnformoçoes

com srs: Osmar ou Divina. Fone 3022.
I

_._-�-'----- - --- -

13. SAMUn FDISECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Prepafo de cavidoda pelo alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Der,t':'ria
CIRURGIA E PRO'TESE aUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

'o andor - Fone 2225
Excluaivolllente com hora. marcada.

DEUS LHE 'PAGUE
A Sociedade de Ary1paro aos Tuberculosos.. com

sede à Rua DeMoro, números 7 e 28. �c.munlca. aS

'pcssôas af-eltas 00 bem que aceito q�olsque� tipoS

de auxílios, em benefíCio de seus doe�tes fichados.

Outrossim, que os tel.efon�s_ numer�s 2287.
294{) 3146 c 2288 estão à dispas Iça0 das pes!'oos Que

desejarem auxilió.la, bastando discar, dizen�o o 10"

F�,�C;q1:�geve ser apanhado a donativo.
�. �._ .. _

19/12/62

EM ROMA O CAMPEONA
TO MUNDIAL DE GOLF

DE 1964

"ITALIA'
New York.

MEDALHA COMEMORATI
VA 00 INICIO DO CON

CILIO

Cidade do Vaticano (A
gencia Itália)
Foi cunhada uma meda

lha especial comemorativa
do Inicio do ccncmc Eucu
menico II, obra do escultor

macemo Mansu. A meda

lha ostenta na face direita
c seguinte: "Joannes XXIlI
P.M.inltio Conc. Oecum,

�:��t��"C:t:�IC:���:����
ce-.

PRONTO O ULTIMO "COK

1'RuM" PARA A REFINA

RIA DE GELA NA SICILIA

Oarrara (Agência !tiHa)
Foi transportado com es

pecial carretão para e cais

ao porto de Marina de car
rara o último dos quatro
-cok-n um" grossos cilin

dros para a dlstilaçãe de

petrõtío, construídos pelo
Nuovo Plgnone na zona in

dustrial apuana pura esta
belecimento de ANIC de

Gela na sícüta. O colosal

cilindro tem um comprí
rnento de 30 metros, um

diametro de '1,5 metros e,

um peso de 130 toneladas,
e será transportada de Mas
sa cerrara para Slcilia re

bocado.

25 ANOS DE TRABALHO
DA FINMARE

Histózia Veraadeila
sentou um resultado lfquí- _

:::eE::O�:�::·7:� 5 �,� ,� ,� I" tBILHõES FEITA A PrREL-'

Milão (Agê::,a Itália) �

i�"tI't,"""A Pirelll General Cable

works L'd a. de Southamp-

,tt,·""tt,·ton, recebeu uma ordem de

fornecimento de um cabo
de óleo fluído para a ten-

são de 275.000 v,lts, pelo va

I. ""I'""I't,·"lar de 5 bilhões e 250 mi-

lhões de Ilrus.
l 4

MORRE O ESCULTOR OAE
TANO CHlAROMONTE

Napoles (Agência Itál1a)
Com a Idade de 90 anos,

faleceu em sua residência
na cidade de Napoles, e es

cultor Gaetano Chiaroman
te. auter de Inumerug obras

de arte, entre as quais a

estatua da oempadta no

Vlttorlano de Roma; de
Crlstôváo CoIombe em

I
Ca

racus: Q Monumenjo aos

Heróte e Martires da úber
dade e o de Glvanni Amen

dela em Salermo. Chtaromon
te que nasceu em Salerno
em 1872, executou diversos
bustos de pers-nanceees
como Emanuele oteneurco.
Benedetto croce. Achllle

DossI, Nlcola Mlraglia e En

nico De Marinis.

SELOS VATICANOS PARA
O NATAL

Roma (Agência Itália)
Uma série de selos PeS

tais do Vaticano, dedicados
a solenidade cristã do Na
tal será posta em circula
ção a oi de dezembro. A sé
rie está Inspirada no argu
mento utlllzado em 1959, e

se compõe de três valeres
representando uma cena na

tallna de ambiente Indiano,
obra do pintor Marcus Tap
no, já exposta na mestra
de ade realizada em Roma
durante o Ano Santo.

CONJUNTO RESIDENCIAL
"ITALSINDER" INAUGU

RADO EM GENOVA

Oenova (Agênf!taI'"'f'tloYa�
Um novo conjunto resi-

dencial destinado aos depen
dentes da -rtatsjnder' foi

.fnaugurado em Génova
Prâ. O conjunto, de 209 a

partamentos, consta 'd�!dl�'
as ruas de casas metálicas;.
de sete de alvenaria. céu-
pam uma ã,'rea de 30 mU ln,
� podem abrigar 1.000 �>
soas, As �onstruções melli4
IIcas, verdátlelra inova

lã,no campo da edlficaçio a

ra uso civil, toram d e

nhadas pelos arquitetos Ri
çardo e Josê Glnalta que,
Inspirados naS técnicas ma

CU .tSOS .ESPECIAIS
"ARA PROFESSORES
nE DATILOGRA"A

4ULAS PARA CONCURs.JS
AlTlGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
P tE.GINASIAL ADMISSÃO DIlRANTE O ..�.

DI rlLOGRAFIA '
'

- Baseado no. moil moclemOl praceuol ,. r4 ..

,6gicOI.
- Equipouo com mâqulna. ncn'o.
- Diri,ido pel�

,

- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
�ORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Foso suo inscriSão o Ruo Oro Fulvio A6uc:ci on ...

:l�R�1T� M�•• 748 - �o ",.dor.
FLORIAN6POLlS

,'_"' ...

.9;�/�X��i'lavrador

1862 _ 1962 - O Depar
tamento de Agricultura dos
Estados Unidos foi criado

em 1862. Naquele ano, cada
fazendeiro norte-americano
produzia alimentos para
dar de comer a cinco pes
soas .. Cem anos depois, em

1962, cada fazendeiro pro
duz o suficiente para 26

pessoas. O trabalho do De

partamento de Agricultura
norte-emertcano multo con

tribuíu para êste grande
aumento.

ABRAHAM LINCOLN - Foi
Abraham Licoln, que tanto
rêe por seu país, quem as

sinou, quando de seu pri
meiro mandato come presi
dente, a lei que criou e De

partamento de Agricultura.
Chamado o "Grande Eman

clpador", devido a ter

libertado cs escravos du

rante a trágica Guerra Ci

vil norte-americana, Lin

coln foi assassinado em

1865.

OBJETIVO - O Departa
mento de Agricultura se in

tecesse por qualquer pro

blema que diga respeito ao

!aze,ndeiro E: ao criador r)p.

gado leiteiro. Distribui i •

formações de interesse, ac

ministra as leis que prote
ge o fazendeiro e o públl
co, e é responsável pelo bem

estar dos fazendeiros
Estados Unidos.

la. da série

..
INTERNACIONAL _ O De- se tornar um ministério re

partamento de Agricultura deral, operava como parte
dos Estados Unidos contrt- do Bureau de Patentes dos

bui para a melhoria da pro Estados Unidos. Sua prln
dução agrícola de toco o clpal função na época, e

mundo. Possui técnicos em mesmo por algum tempo
numerosos países que tra- depois, era distribuir gra

balham com fazendeiros e tultamente sementes. Mul

governos locais para aumen tas delas eram Importadas
tar a prcdução do sólo, for- de outros países e sua in

necendo ainda informações tradução nos Estados uní

e aconselhando sôbre o me- dos multo ajudcu a produ-

���;a�so e recu��aç�.'l • da, • ��rl�r�� ��te-��rl-

INTERCAMBIO - Em .

1819 os cônsules norte-ame-

ANIMAIS DOME'STICOS
_ O Departamento opera
também fazendas experi
mentais onde se procura
melhorar a. raça de animais
domésticos, tentando-se in-

cies de piantas. O trigo, por cluslve nevas cruzamentos.

exemplo, que só amadure- Exemplos dêsses esfôrços
ce Poucos dias antes, tor- sãe Os pel'us Beltsville, com
na possível que áreás com. menor pêso de ossos e peito
estações mais curtas de mais desenvolvidO"e que re

crescimento sejam usadas presenta maior .aproveita
produtivamente. menta para o consumidor.

Esfabe'lecimenfos rrA Modelar" S. A.
Comércio

o REFRIGERADOR CHAMPION E O TERRENO
NO JARDIM ATLANTICO

serão presenteados, nesta última !f...rnona de Natal à
freguesia de A Model'ar. •

INICIO _ Antes do De

(JMl.rtamento de Agricultura

PLANTAS - Um dos

nome (AgênCia Itália)
A Sociedade de Finan

ciamento Marítimo {FUi
MARE) pertencente ao gru
po IR! - Instituto de Re

construção Industrial -

completou êste ano vinte e

cinco anos de atividades. a
presentando um resll\tado
largamente positivo. A fro

ta do grugo "Finmare" es

tá constitulda por 95 na

vios, Cem 649.809 toneladas
de deslocamento bruto, re

gistrando no uno de 1961,
um -mOVimento de 1.503.915

passageiros e de 2.096.800
toneladas de mercadorias,

O ASTRONAUTA WALTER e uma receita bruta de fre

SCH-QmA EM FERIAS NO tes de 80 bilhões e 634 mi-
LAGO MAIOR Ihões de liras, com um .au-

I menta de cêrca de 2 bilhões
tverbanla - (Agência 1- sôbre e ano anterior. No

tálla) programa de construções
O último astre,nouta, Wal : em CUDiO, destacam-�e ,os

ter SchIrra, deverâ chegar "superllnes'lo Mich�langelo"
ao Lago Maior noa pr1mel� e '''Rallaelo'' que serão des
rq!; "dias de dezembro, O as -Unados a rota para a Amé

tronauta, que na sulça é rica do Norte� e -os grandes
considerado' como helvetl- rlavlos a turbinas "Gallleo

co-estadunldense, teria ceD GaUlel" e "Gugllelmo Mar
cordado em transcQrrer um conl" para (, serviço rápl
periodo de' terlas·.no Lago d'o com a Australla. A as·

.Ma1e.r, "'hosp:ede d)l, pro Lo- semb1êla geral da "Flnma- Is avançadas, empregaram
carno e tle iim grupo de ,;;e- T�' anrovou o bulanço do materiais de uSe comercial
us R'dmlradores e conterra- exerciclo 1961162, que apre- na siderurgia.
n�à.s' que' habitam' a povea-

����;::r�:d��:��::::!:; 1mõ rJreJ)aralório �(onll�le�

Roma (Agência ltâUa)
O campeonato mundial

de golf, de 1964, para a ou

torga do prêmio "Trofêu
Eisenhower" terá lugur em

Roma, no campo de GoU

.de Olglata, na via Cassla.
A deSignação de Roma co

mo sede para a disputa do

torneio foi decidida na ül

_ !ima rejIãO fe 'flr-1d A-

mais importantes progra

mas do nepar.tamento de

Agricultura dos Estados U

nidos é o desenvolvimento

de novas e melhores espé-

rícanos no estrangeiro já
haviam adquirido e enviado
para Os Estados Unidos a

nimais domésticos, semen

tes e plantas, que. foram u

sados para diversificar e

melhr-rar produção agrí
Cela nacional. Desde a for

mação do Departamento de

Agricultura, o programa
não teve mais solução de

continuidade e agora é a.

vez de muitos mefhnramen
tos agrícolas' norte-amertca
nos serem envIados para o

exterior.

2a. da sérre

"'.

PESTE - Onde o DeI,>ar
tamento de Agricultura
norte-americano tem con

seguido �ra.nde sucesso ê

no contrôle das pestes. Tra
balhando independente. e

em conjunto com a indús-

tria privada. desc("briu no

ves e eficazes pesticidas, a
lém dé maneiras mais efi

cientes de aplicá-los, eco

nomizando milhões de dôla
res anuais.

3a. da sêrie

DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientlficemente dosodes. fornecides em fór
mulas especiais pera diferentes culturas. de
acOrdo com e natureza dos solos. Diversos

tipos de edubos poro bl"llolo. cena, mandi.
eco, fumo, milho, arroz, feijOa, trige, pomo·
res, jurdins, 91C.

BUSCHLE & LEPPER 5 IA.
"JOINVILl!;: RUA DO P�JNCIP�, 123

..\< Bli)M[N·U: �u� BQUSOUf. l1j
ÇL'�llIBI\: DtSlMa�RGAOO� weSl�HAlfN ••• t'

l'
__ . . __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., AOIQS DI LAlIUTA c:oNSTAY-�,

PELO 'RWPlS5O O'

UNTA CA'tARIN�

PUlO 'AULO MACHADO

IIO,HORES AUXILI,UES

MAURY 10'r.!S lU' LOBO '
NO SIT1)f

Gil.,.. O ...... HA�
COLABORADORFS DIVERSOS I

-----

IESPOWTlVC

No 110 de Seu Cinquentenário, "O ESTADO'
trodnará um Torneio Octogonal

I
Em 1963 nosso jornal estará comp

tando 50 anos de atividades e lutas na''ovlé'itc�
Ccm O�

�m Qu:;rem Ap]ender
(Lln:nemes

Federação At!étlca Catarinense
_

EXP.EDIENTE- êcuss- o uma maneira para subven-

recebimento da nota ortctat clonar as rtliadas PSf:'!. qUE"

n. 29/62 da CHV., tde:n. u, estas possam partteípar sem
77.78 e 79/62 da C.8.B., pre dos Campeonatos a-e

circular n. 83 e 86/62 da suetrce.
C.8.D" oficio n. 305/62 da DECISAQ.
Federação PauIgta de Vr..- J áprcvídeneiado pará v

Ievbalf oficios ((atados de exerrtcíc de 1963. Veja o

5/12 do ciuoe do Cupido Orçamento da União.
oficio n. 350/62 do Clube 2,°) - Conceder fillaçii.o
Doze de Agosto, telegruma ao Clube D'JZe de Ago,S�,')
de 10 deste da C,B,V, nesta modalidade despem-
ATOS DI.- 1lR1;;SIDEN - va.

CIA: Solicitltf aos p-esr- 3,°) - conceger transr-,
dentes dos Conselho 'I'oení- rêncta 'aos at'étas: P?dr>:>

COS, do. T.J.D., �ecret!J.!'I'), Paulo Medeir<.>s Rel'k Luta

tesoureiro e dtrctcr do pa- Reitor Ferrari, Jaime an

trlmônlo que laçam entre- drade Ramos, do c'ubc

ga de' seus relatórtos -ere- Universitário para ° Clube
rentes aos anos de 10"61 3. Doze de Agosto peõend-
1962 até o dia. 29 de Ja��I' ccmpeur e 4-�-1963.
ro. jmpret�rive'l"'lP"tP. C ......M��'.lln TECNICO DE

ATOS DA �----UA: BASKETBALL'

"0 An10 das Pernas Tort:s"
prensa catarinense.

Trabalhando sempre por um espo

sadio e com uma folha de relevantes se
.

prestados ao esporte de Santa Catarina,
tamos já tomando as prímeíras medidas p

patrocinar um torneio octogonal, em lugar
ser determinado, r�unindo as 8 melho

equipes de nossa várzea.

O regulamento está sendo elaborad

bem como estão sendo sondadas as equ·
P""�' Vit1"ios t..ofP.JlS estarão em jOgo.
portunamente daremos maiores detalhes,

Segundo a ímpr nsa ,:,ua
nabarinu é b. _'i
que 'o seleci-onado o::m!,l('o
da União das ,�C1.lLlI.J,�Cns

Scc.a, stas SOVo S flue
viel'mn ao Bril --;: par:t :1-

Em t.bril o

Iérmno de
fontrato de

Ze�é MQreira
RIO, 18 (v. A.) _ o

preparador zezé Mor�!;:l.
deixará fileiras do Flumi
nense At'ét'co Clube, de-ta
capttat, em abril .de 53,
Quando seu comprom,;;.::')
estará encerradQ com n

tricolor carioca. Falando à
reportagem, adiantou que
iJ'á para a ESplnha treina"
um dos gra ndf's clubes dI')
futebol espanhol.

TI

em diversas opcrtüutdacíe-s
à ci.prensa car, eu pau
lista, atue t

Florianópolls.

Entendimentos neste sen

UnO eh

para Que o- ru- OS ao-eu
dam tamb�m um p�l!n
de nosso pobre "asocra
tlon" e de su.rs ma·jril,:.
Desta capt, , -onro: ,."

já informam" ricrttr.in
para a captnt Údiq "11-
de receberão o., illt!mos
ens�namentos d, brasilp;_
ros.

Enio Sônego Continl!ará Remando
Formado êste ano em donará O remo, respond 'n-

occntoroeta pela j'acutdade nos Enio Sônego qua

d« Farmácia e odontoio- poís é seu de�ejo vez!l�

gta da Universidade de outra aparecer aqur pa�

senta Catarina o joveci dar as suas remadas :J> J

Enio aôncso de";di. regree- clube alvtruuro e, .se pO,�.',.

sal' à sua terra natal onr+c vel, v()Jtar a pa-ttcíper de

exercerá a Pl'�fissno.' regatas. Agvadeccnda a \j

Ontem êre veio até nós sita�"(juer.�mos deixar aqui
cons1gnados ao Enio, J

'tattéta geutlemnn",
nossos men�ores votos (1

• ):Ircspel1dades j\tnto 'aos '4U
lhe são caros,

Transcreve" a nota oficia!
de 8 do co-rente, nos se

surntes termos: Odv \'3.
ralln ures'uentc da FAC e

AI'ibaldo Povoas repr-uen
tnnte da Gazeta EspoL't, Vil
nesta Capital, reepcneavets
pela reallzaçâo da PI'R!I
m'ns)' da COl'rlda de .�áu
Silvestre em Santa Catart
na, Lendo ('1",' vista o ct-.
sinter�sse gera' dmonst.adfl
ne'os Clubes e atlêtas rio
Estado, traduzIdo pera tn
slgnltica.nte numero de 'ns
Criçõcs, resolvem: 1) C"n
celar a realizaçâc da refp.
rida prova de pedestrIanis_
mo.

1) Solicitar a C.B.B. li

cença para que o Clube do
Cupido reeuee partidas a

mistosas em Curitiba con

tra. a Sociedade Es�ort'v�
'rhatía, nos dias 19 e 2U dr>
cor-ente.
2) Conceder transferên.

cia ao atl�tfl L:li� rl!l.(�- �9.
Mer'itr>, do Lira T"!nis Clu
be c Rovtcn Nascimento eh
A.D, Co1folCal, ambos pam
o Clube Doze de _o\Q:O'lt.'1
po�enrio competir li. parti�
de 5-3-63.
3) Idem as IItlétas Gil

slln Tflrleu Soares. R,�l':1 ...

Tadeu Hasming, Al'!ll,l mI,)
,

JOJ'é GeV<lf'l'rl e P"u'o '""'n.
tique Sohn. tod"s ria A,n.
(''11<><.1<;1 para o Clube do
Cunldll, ood"r.-lo competir
a' partir de 11-3-1963.
•

ENC�RRAMli:N ro DO
ANO F.SPORTIVO: Tenda
aT, V'Eta a or.oxlmidade
das festas de N"ta' e .'\no
Novo, e ... ta F.!!rter<!cão �r:.tl'a
em perIodo de fpl'jll." rein:_
ciando suas atividattes lId
�injstrativas no pt'''nf'mQ
dia 8 d.!! Janeiro de HUi:?,
A Diretoria, nes"",, �Oor_

tunldflde, vem df' 11l'lb1i(!o
agradecer a coIl'boracã.o
r.ec�bida de todos Oll clllil'�� •

e hgas filiadas, bem como
de tod'JS os atlJitas" aOI'e
sentando Vot'.' rie um Na_

��v:eliz e PrÓspero Ano

,j�I� Tõkllldo de codeira o ••

fl$dr;�
apresentar as SUtiS d€:sp.:
âtdas, tendo conosco ma-i

tld� cordtpl palestra, (\'HT'U
se sabe, Enio SOnego e 1... -

gura de reeíce nos nU'I};;:

da canoagem cat-:

pois teve cpcrtuntdade de

como defensor do oiuse tifo

Reva.tas Aldo Luz e da Pe-
.,l1 r�ção Aquática d. e

Santa Catarina colh03r
muitos lour.os, dentr� e

tora do Estado, inclusiv�
em provas iniernaciona'�.
Ainda no recente Cam')eo
nato Catarlnepsc- Bc R'
mo formando com Telx?i
ta,' H"edf'J e Silveira ,)

I "quatl'O sem" nlcl'

Garr1ncha; o anjo. (-'scutó e aten�e: - Goooool!' vantar pda terceira \'ez

E' pu:-a imagem: um G aue chuta um o consecutiva o título m,{-

Dentro do meta, um 1, E' pura dança! xlmo. Perguntado se abv.l-

VINICIUS I)E MORAES

A um posse de Dldí, Gerrtncha ovançc
Colado o couro aos pés, o olhal' atento
Driblo um, dribla dois depo;s descanso
Como o medh' o lance' do momento.

- COISAS QUE ACONTECEM _

Amorim e o·
Atlético

de F;:�:;drs (", _pm"C'_i)es do Campeo':lato Brasileiro
I ' � :moçoes _9t" na verdade nõo tivemos, Pea par ua ". n ':n.: �ao oe nosso se�.,'I;i'onado quandC'... par da organlzaçõo, gOStos e fino troto dispensadoaos Atletas c"m c nCentroçÕo. b:chos passeios etce�bora Com ;grOI� ':i'r número de convocados e 'iguo;numero de d,spen:;ús, sem tazermos uma boa flgurao melhor mesmo será d� uma v,ez por toda ehCerr/Jr�
mo� o Cis,sunto 'P:IIS mUito te ia-se que (I ciever, 'ondemUitos t1abcfhar"m V'Jtras não, muitos f.zeram fôrçaoutros nã0 e <11gunS Qct1harom e outros- "ficaram �
�er estrêlas" A sim�>�es pesagem dos Atletas após ('Joqo de- Curit'hn c,mprova pouco empenh dosmeSmos naqu('", jôgo,

o o

Convivi, en:bo a pouca com os Atletas dentroe foro do campo, A princípió, esta 'é o verda'de, hou�ve luto e empenh9, pora, de repente, caü\/n vertical
mente, de prcduçoo, tudo ind condo ter havid algu,ma cOisa cn'11 Os mesmos, Psicologicamente, e�tavammal �;;:pa�ados e a, �erteza maior dos atletas e por_
q�� noo dizer cos dlrlgent�iS era uma Vitória em Cul'ltrba, �Oi� pelo esforÇo.possivel do árbitro, do quedeles propnc>. Era algo Impossível para Wilson Silva(�e quem �iziom marav lhos na arte de amorràr par.tIdos), como seria imp,nssível paro outro árbitro quol�quer _dar um:,] ajuda embora discreta porque a equi
pe nao andava, 'não chutava enquanto o adversárioia fazendo gols

'

Compr�.vo�.se que nosso futnbol ando mal pois
enquant,.., calo no capital de anoS para cá o inferiorfoi tamqém se contagiando,

'

De Xapecó, um catarinense gaúcho, mondo Para Porto Alegre uma bola chIlena com uma bela his.
�?r:a para que Inf"trnocional e Grêmio disputassem C'
logo com o histórico bojo qUe fu,ou inclusive borrei
ra� alfandegários, e foi a)"oliada em milhares de cru�
Z�lrOS, Por qus? Não se sabe. Foi péSSimo a idéIa e
pIor ainda a d'vulqoçõo dadO à notícia.

E o futebol Wlo Rádio? Voltou sim. E voltou In�
clusive com j0g0S que nõo no interessam como Pal
meiras x Fe1Joviá-,ia e Botaf�o x Flamengo. pois,embora torce ores que somos ,bostaria escutarmos os

e�i,ssora" d_o �,ia, e não a:. nessas �tn cadeia retrans
mitIndo, pOIS Ia ba�ta a hl,lmilhoção e o sofrimento de
e.scutarmcs os c:::mpeonatos Estaduais 'Sem um porti�'
clponte da Capitel. .

A Acesc mudou de diretoria e depositamos aS
;'OS53S esp�I'�nças na nova dl�etoria poro que conli�
nue a luto niciada há pouco por rfHro Paulo Machadl)
e sua diretçll';o, que primou pela organizaçõo e mora
lização da I"nt'drde d<.! clas�e, '

E a caD enqucnto fôr instalado na Guanabara
continuorá a ',;ua pel'tica o favor da Federação Carla;
co, auxiliando (.ntte outra� 'coisas oos apitadores, tn.
dusive os qu::, • ..:.'::rem jogos de aspirantes escalan.
do-os poro o Norte centro e Sul poro referirem jogos
do campecnato B�C1sj1eiro de Futebol numa atitude
humilhante s v!,'3fvel de proteC:lol1ismo' 6 entidade GUCl
nabarin

'

Q contecem no futebol BrasileIro
gue nã,') são r.-:' r h,,: mi cOIT,a1todos, porque somos

Compcõ<.:s do ";'.'1'·

Vem-Jhe O pressentimento: ele se lanço
Ma's rápido do qt<t( o próp::-io pensamento
Dribta mais um mais- doIs: o bola trança
Feliz, entre seu� pés - um pé de vento!

o preparadOr Josê AmC'

r�!lI' manlfesla desejo de

abandonar as fileiras do

Clube Atlêtlco Catarine:1sC,
local, Tudo dependera da

r.eunlão do!; diretores da·

quela agremiação Já que
!'leu compromi.��,.., rnm II. ,.'.s

quadra do) continente ctn

para sgmentc õ ano de 62.

2) SolicItar ir,scrição do a�

tlêta Sl'vlo Juvêncio dos
Santos, na PralLmlnal" 3.

se real'zar em PÔri;lJ'A"e<lrr,
tendo em vista Ser o cam

peão dos Jogos Abertos na.
pr.ova de 10.000 .tret"os.
Aproveitam a oportunida:ie
para:-lIlrad'eceJ' o apoio 1'<'_

cebido do sr. Comand9hle
do 5,° Dj.('trito Nav<ll op;n
como da Cr.onica Esporttva
da Capital Florianupolis. 8
de Dezembro de 1962 .'\�s,
Ody Varella :-- Presidente
da FAC e Aribal..-lo POV-'JllS
- Rep, da Gazeta Esp.>I·ti1
va.

Conselho Tecnico de Ci
clismo: Atender as ponde
rações das Ligas flli8.das �Ô
bre a data ma.rcada par3 ('

Campeonato Estadual ,)(m
siderada ifO?,propria e triln.,;
ferir o referido certame pa
ra (I mês de fevereiro de
1963.

NUfT1 �ó transporte o multic80 cont�ita
Em ato de morte se levanto e Qrita
Seu unissono canto de esperanço,

,

(Dn livro "Para viver um gl'onde amor" crôniças e

versos). Internacional 3 x Continenle 2
Os reservas venceram por

3xl com gols de Gurugc.,
Joel e Jai.l'r:e. e allnh"t'nnl
com J, Hlamllton - Lirl -

Eduardo - Toni - Casa

do - Borges e Gilberto -

Macora (Landica) - J\)r;!
- Guruga e Jaime,

No gra.mado do Osvaldo
Cruz prellll.ram os conjun
tos do Continente e do In

ternacional F, C .. agremIa
ção varzeana qUe aGuul

mente atravessa ótima fase
têcnlca, colhendo sucess!vns
resultados na vá.rzea, nnte

Sílyio Juvêncio Manifesta Desejo
de Abandonar o Esporte

informou que seus treip.a�

mentDs são inic:ad,()s so

mente ,em épocas de di�

putas, delU;'�"",mão em pa'.'
te C seu trabalho e- sua

forma técnica e fisicr>.

Adiantando que não vem

tendo apôlo por parte das

autoridades competentes
bem comp de seus próprio:;
colegas de equipe, (I consa
grado fundista catarinenr.e

�!�%e:::ênocl�e�� '�a�nt;� __'- _

rondonar completamente
as prát1� lSp'Ortivas,
',SÇJmenti com meus o"j'

PtiWl eSforçOS continuo

treinando para manter
Minha forma fislca. Se tudo
continuar. CGT.-o esta, [\

bandonarel .o esporte dcn�
t!'o em breve,".
Com "ssas declarações .

.{J
consagrado fundista des··
pediu-se da reportagem dr:
"O Estado" que o .ouviu nas

próprias dependenctas do
Destacamento de Base Ac�
rea de F'orlanópolIs m,,�

mentos antes de paTtlr pa
ra Porto Alegre,
Adiantou que as várias

modalidades espOrtiva5 em

adversá.rios valorosos e Domingo o l.nternacivnal

briosos. -_
, estará. enfrentando o Amé-FlorianópoliS, Ii de De�

zembro de 1962 rica de Ban'elros,-No primeiro tempo, com

relativa fAcilidade o Int2r
nac'.onál fez 2xO, gols de
Fidinha em belo -estilo. NR

etapa derradeira, Fida a_;;

sinalou outro tento p.<V�
Os alvil'ubl'os do Balneârio,
para então Porco (contra)
e Luiz as!;illa'al'-3jm, para o

Continente, que f�l lIma

equipe lutadora, constitu;da

�: ��e�:�!�s novos� cheia�
Prevaleceu entt;étan.t'), à -------

maior categoria do Inter
nacional. que laQ.çand J

bem na meia cancha LUll!'j
e Vánio, e contando �m
uma defensiva bem esu'u
tUrada onde se destacaram

OUTROS RESULTADOS:
Na Trindade: Monte Cas

telo 4 x Vila Nova 2

Preliminar: Vila N"ova' I'�O
No Figueirense: Unidos

O x Flamengo O

PI'eliminar: Unidos 3xO
Saco dos UTóes: Ip1!'an

ga 2 x Milionários 1

Preliminar: Iplra,nga '7«'-

Ody Varella'
PRESIDENTECONSELHO TECNICO UE

,vOLEYBALL': 1°) Tt'a:1s
_

cr,evel', para conheclmen�o
das filiadas, partes da no
ta oficiai n, 29/62 da CRE
que dlz.o seguinte:

'

VI - Decisão da Diretoria
da CBV, em relação as pt)
postas apresentadp.s 1:0
Congresso dos CampeoUf!.t .'I
BrasJ'eil'9s Ju·'enis, real,za
dos em Ribeirão Preto em
jUlho do COrrente ano'
ProP<Mita da Fede�'al,,::io-'

AtlétIca Catarlnfonse nense paralisou todas a�
I) - Para melhor as�\� suas modalidades esp"rt:

zr·lIação do YolleyBall :J.l(I- vas, devendo r"tornar às
demo deverá a CBV for- ativ:dades após as festivi
mar uma equipe de te,'n:- dades de Natal e fim, de
cos naclonaJ.., e estranq-:)l� ano,
ros para mln· ....arem furas. Por outro lado sabe-sc
de Vo'leyaBlI na cidade que o ·preparador José A.
!Onde esteja jDjllta1ada � mOrirm, permanecerá na di.
'liéde a J'eder;eão 'i'1� reção, técnica � clube e
à CBV, MoraCI Gomes como massa
DECISAo glllta do mesmo. --- •

-r,---,
e����;v��n�::.o e:r�c� Ava��tléti;:�=��r�:' ti A r

da melhor posl!ilbil[dade f;� ten.de .organizar uma nova
nanceira. adquirida: e grande equipe Pal'a a

2) A CBV deverá "studnl' próxima temporadâ.

'Não é Verdade.
Que o Avaí
Deseia Barbosa

Atlético Só
Retornará às
,Atividades em
Janeiro ..

E' imerídica. a n::Jncia ele
que o Avai F, C. óest'� ca

pital estaria interessad')
no atestado liberatório rlo
consagrado arqueiro ca�'jC
ca Moacir Barbosa, ex-c2-
fensor do Vasco da Gs.ma
do Rio de Janeiro e v:ee
campeão mund,lal de 19€{!.

Falando à l'eportag.em de
"0 Estado', porta voz do
time "azzyrra" ãeclal'oll
Que sua equipe realmenl�
.está. propensa a al"',!'nr

poderpsa esquadra par/l- a

próxima temporada. mflS

que não há nl1<llquer vera
cidade na �cTa divu'ga
da. E COt)clUiU: - Pelo me
nós como um dos S�U3 ai
l'igenres descol1heç_!:,� total_
mente a proPos�a(!

Cariocas x

'Paulista, Hoje.
no Maracanã

O C:ube AtléHco Catal'i-

os 4 zagueiros, capitanea
dos por P.ot"co, lançar.do
em profundidade Warner
F1da e Rlgheto, acabarar.�
por conqulstar mais uma

b�a vitória para suas core.:;.
O InternacfdnllJ alinlwu:

Va'mor - Zé - Porc() ,_

Milton " Ledo - LaUr! e
Vânio - Warner - Fiai
nha - Rlghelo - Cal'loni
(Zllton).

Cariocas e Paur.!tas �'J_
Igado hOje"no Maracanã,
amlstosametm!, cuJll rentta
reverterá para o Sindicato
dos Jogadores Profiss',on'\lli
cujo presidente ê o arquei:
ro Castilho, do Flu:m�nensl',
De Sã,o Paulo deverão vir
todos os bons jo,gadores já
que a maioria. se prontlfl.
cou a Lula para éste cote�

Toda- a eqUipe se destã- jo nm!stoso. Não\) se sabe'
<10- �i����ca��al:1 equTpj d'l�'

sua a(lJl"e�,iação, o Caru
vana do Ar, estfto ba�tan_
to "decaidas", Finalizando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sco a e Engenharia n us

triai da Universidade de S. C.
EÇITAL N(J 5'62.

Abre in.scrlçiio para con

cursa de Habilitação.
s'cco público. de ordem

d} SI:, Diretor, que, de !\ 20

de janeiro de 1963, c.'ituni.o
a\)crtas na Secretaria da

Escola de Engenhu! ia In

dustrial, sita a rua Bocal

uva, nv 60. nesta cidade ele

morranópcns. as inscrições
ao Concurso de Habilitação
para )natriclllas no curso

de Mecânica.
I

O candídat-, devera apre

sentar requerimento de Ins

cr!ç�o. instruido com os

seguintes occumcntos .

aI certtücado de concíu

são co curso sercundàttc ou

�������e%��ed:\���el r��:
di') 12 vias):
bl ncnns modêlos 18 e'19

('1 vias)

CI cartetra de ídentida

de;
dI atestado de sanidade

nsícn c mental (firma re

ei nbecida r :

o) atestado de idoneidade

moral. nrmodo por duas

pessoas r rtnnn recouhoct

dn ) :

fl r�rtjdi'io de nasctmen

to:
A"l prova de estar em dia

com ....s am-ígncôes do servi

ço militar;
h) prova do pagamento

da texu de Inscrição;
II três fotos .3x4. de frete.
O concurso constara das

:��:�i�i��c:'��:i%i:!a�e�:=
sonno. A Prova de Matemã
ttcn � desdobrada em duas:
M:ttemátirn r. abr-ancendo :

A'Jgebra e Geomátria A

nulttir-a, Matemãtica II:

.

constttutda por Geometria

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLIS: EM
DIA� ÚTEI!: AG

'horas!

Irmandade do S. J. dos Passos
e Hospital de Caridade

Devidamente autor:zodo p!'ev1no os interessados
de qUe se acho obNto a conCOl'rênCia para forrt"l::imen_
to o êste Hospit�1 de põzs e artigos congêneres e de
m.:Jis gÊneros alimen1"lÓof; .llçlispensá·1tis durante o pri
meiro perícdo semc't:'ol do ano p/vind?uro

Previno flutrossim, que Os propostos em cortas
devidamente' fechados, devwâo dai· e\\trada nesta Se.
cretor o até à� 12 horas do d'i::l 27 do mês fluente o fim
de que possam ser ap' esentodos em sessão da fvI(;�.:J
Administrativo o se realizar na referidC! d:Jta no hu
rório de c<1"tume, ocasião em que "Irão apreciadas pa�
1'0 o devido julgamento pelos irmãos mesário� pre":!n
tes em legal número.

Sec�r tar;(l d:J h'mondade e Hospital de Caridade.
13 de dezembro de 1962.

Américo Oliveira c Senhora Edil:. Pel'eiro de O·
Sccretório em Exercício

20-12 -62

Aaradecimento
Leonel oi�o Domingos, Luizo, Alberto, Alcinc

e Roberto do Luz 'Co>;to filhos da "audoso veneranda
senho�'a MARIA JOAQUINA DA LUZ COSTA. vêm

de pubiico externar os seus �inceros agradecimentos
aos &�t'ntos focultativo� Drs. HAMILTON SANFÇ)RD
VASCONCELOS e HURI MENDONÇA pelo dedicoçco
e car'inho que prestorolTl durante o (>nfermidpde d<!

nossa quel'idn. Mãe.
19/12162

Participação
Sr. e Sra. Benício Góe� - Sr. e Sro Du:val Ol'ive:r.a

Tem o praZer de comunicar aos Parentes e pes
soas de SUr]S relaçães, o contrato de casamento de

seus filho,

MARIA DAS DORES e VIVALDO ELóY

NOIVOS
Flori<lnópolis, 14112/62,

20 - �2

I v--------.

PERDEU·SE
A Cautela n.O 1480/60 (Grupo Jóias) €mitiJ,,,

pela Carteira de Penhore..., da Caixa Econômico Fcd"
rol de Santa Catarina, em 5 de Janeiro de 1960.

c 'rrtsonometna.
As provas ce Matemát.t

cn. Fblca c Qulmlca serão
exclualvnmonte escritas, e

gráfica. a de Desenho.
A classlfl(,;ll�áo obedecerá

à� sceutntos rnspostcões:
!o) Estão habilitados,

dentro de número de vagas
e decrescontomente. segun
do -a soma das notas cbtl�
das nas matértas que cons

tituem o concurso, Os can

rüca tos que tiverem nota 4

(quatro) ('ti superior em tô
da.:; dilas matérias.
2°) Sobrando vagas, estão

habilitados dentro do nú
mero de. vogas. e decresceu

tes. segundo a soma das

r-otes r btidas nas matérias

que constituem o concurso,
os candidatos que obtive
rem nota inferior a 4 (qun
troj em urna matéria, na

qual, p-rém. não rol atrt
buíüa nota O r aeroj .

31 Finalmente. 8"Jbrnndo

vagns.. , estão hfl,bllitados
dentro do número de va

gás. e üecrescenbemettte ee

eundn a soma dás a-tas ob

tidas nn� mntértas 'Que
constituem o concurso. OS
candidatos que obtiverem
nota tnrcnor a 4 (quatr,..)
em "duas matérias.
qun.ís. porém não foi atribui
dó) nota ° rzcr-n.
4°) Os ementes. na úl

tima varra, �crão decididos

peh média de tódas as no

ta� da.:; matéria,> de tôda.:;
a� Sél'ic� oue c'JnsUtnrm o

"1"10 rl"I""iol 011 c'1uivalen

te de cwso I'ccnnhedd') co

mo de nlvel médln.

5°) PC'I'slstln-lo '''npate.
êste !'"era de(·\:lido em fa

vor do f':l11didnto que tiver
m�I"!' nt'1mer'J de matr'rins
>1'1 rirl'" rnlC'I!'I:l1 ('TI enu1vn

lel1te 'ele ('\Il'�' t'''''''':'hecl<lo
COl1l0 de nivel media.

O n(lI11("'': :II' vaQ.'a'S. fixa

clus pl'la COI1:l,regnr,no (. de

20-12-62

seerctàrto c om. ,)1' duran
te Y{lriJ'i a os. eu.ucuí-u
'a tvaunn.e eu rundacâu de
jcacu.cuoe Estadual de Di

rene d(' PonLl GrJsm e,

como ci_r;,>tor C,U'3C Prê...Ju
ridi�o p. epar-n o� exames

vc ti��l!:H'eS pa\':1 ag 5 tur

m:l! que hoje CO;llp':'e aQul'

Ia E::.C-)Ia. O, -_CIIS �t!\lnos

�('m';j"? C' h'
-

.... n em desta

que' n , c, nt.·u,sos de 11:l

bll!t",:ao; os p:lmeiros iu

�\J_I'e, p�_ "enceram ao co

Ilj.�';·l�::' c H\,I110S0 "Cursinh'J
d:l :\!.i.1Ul'O··

C ...R�O PRIMARIO - I

niciou aS }l�imelras letras

no G! upa K;coial' Conse
Ihe!r" Mafrl. em Joinvlle
em 1930, I.JO lá concluí
do o 2" ano; sua família
mnd:m-sc para Florlanópo
lb em 1937 e, 1939, estava

concluido o Curse primário
na Escola da Antonieta de
Barros.
CURSO SECUNDARIO -

Cursou o Ginásio Catari
nense entre 'JS a::os de
1940 e 1945� Interrrmpeu os

estudos duranle um ano e,
em 1947 pretendeu cursar

a Iescola Técpica de Comér

cio, mas desistiu. Em -t948

retornou ao Colégio Catari

nense. Apesar de nOVa in·

terl'uççã'. I'etomou os es·

tudos em 1950, ingressando
no Curso Clâsllice do Colé·

gio Estadnal Dias Velho,
onpe obteve. cem brilhan
tismo o l° lugar. Foi PaJ'a
Pont(l Grossa, e lá conti
nuou os cstudrs, obtendo
com o mesmo destaque o 2°
e 30 ano clãs�icos.

----_._---

tidade é atualmente. o pre- A ptr:n�,n�nc1:t na cld:lde

de Ponta Grossa- e a Ine
xretêncía do curso de dlrel

to que era o seu, Obrigou
nova, Interrupção, Mas, em

1958, foi autoriZado o fun

ct-nementc da Paculdade
de Direito daquela cidade.

Exame vestibular: cbte

ve o l° )'1<'ar com .. média

geral de 8,7
10 an.. Qd, Faculdade:. ob

teve o 1° .l\l.gar com a mé

dla9,04
2° ano da P'fl.culdadc:

obteve r 1° lugar com a

média 8,5
3° ano da Faculdade: ob

teve o 2" lugar, com a mé
dia geral de 9,8
4° ano da Faculdade: oe

teve !l.lO lugar, c�m a mé

dia geral de 9,37
5° ano da Faculdade: r-b

teve o 1" lugar, com a me

dia geral de 9,10
E' orador da la. turma

de baenarets da Faculdade
Estadual de Direito de Pon

'tá Grossa, escolhido unani
memente.

A disciplina jurídtca que
m'üll o empclgcu foi,. DI·

rene Romano e jU'ltlfica:
"E' o Direito Romano a fon

te n-strte das inlltltulçóes
do Direito Clnl Pátri ... Es

sa d'acíptína juoídíco-tue
-tórtcc demonstra o grande
.

valor ptlitle{, e cultural do

-esptrttc roman-. cujo povo

teve u excelsa glória de te

enr (I') mundo. as normas

de conduta ctvn. que até

hoje servem de modé!o no

!;i.�téma jurjdic� de mnitos

p'lÍ!>e�. íncluslve o nosso.

0<:; cult'Jres do direito são

unanlme'3 em afirmar, que

os conceitos de Pauln, U1-

piano e Paplniano, sõb!'eos

in�titutos de direito civil.

sii'1 até l1')je. B.dmirad�rcs e

aceitos integralmente.
O biografado pretendI' cs

peC'lallzar-se, e nsslm Justi
fica: "A çSI>Cfialização as

se!l:urn ao homem um con

ceito prnflssionJ.1 de QUc

é exi,,H'!Dcla no mundo mo

derno,"
A ll1até�'ia escolhida. para

eSSa especialização é o DI

REITO CIVIL e justifica:
"á a matérIa que mais ab

�orve e disciplfna a c'Jndu-

��s i���:��:!s ;�va:i�ica::.
No dizer 1:Ie Plantai: "Nin

guém será jurista, se!1l se:

cOll.tiumado covilista."

SUAS IMPRESSõES SÕ
BRE O CURSO DE DIREI·

TO: ·"0 curso de. Direito é
uma soma de construção
profissional e cultural no

campo jurídico. Se de um

lado, o 'curso form:) o ma

gistrado, () promotor e o ad

vogadc, por outro, forma

I omÃ DF CHÉl I
! ENTÃO Pf,C� l·m ZIC' ,

\ PORQUÊ FLORIANÓPOLl$ É UM

culto do direito, cepecttan- ciornir.ío da. Casa Carlos

do o bacharel ao magtsté- Hoepke S.A. e escriturário

rio, ou aos estudos de anã- auxlllar- de- Bernço �lal

Use jurldlca, e teremos ns- do Comércio (BESCl,

sim o jurista.
O curso de direito nâo se

conclui somente em cinco
anos de academismo, mas

numa exístêneta Inteira-

mente devotad.a à ciência
jurídica, eXIgindo constan
te e�yud,.; e pcequiea. Tem

por finalidade abrir a voca

çlo, servir de estimulo ao

I!'l!tudo, aconselhar e traçar
diretrtaea próprias. O ba

cnere! justificará o curso

e tem a responsabUidade
de vercneé-t-.. perante à so-

ciedade em Que vive. 1:Iii. iiiiiii�
O Dr. Mnnro Fausto Gil,

foi, em Florianópolis. Fun-

TERRENOS A VENDA
Ruo lrrcoerues 53 - t-iononcoclls

VENDE"SE

40 tores na Vila Palmira - Barreiros.
1 _..;.. lote 28x22 - Jord,n'I I'Itlôn.tic9 - Bar

retroe. (Bem próxrnc o Estrado federal).
1) ._ Terren-, .com 64 mrs.xê 1 U rnts frente pa

ra (1 Estrada Federal. Rorreiros.
1 lore 12x10 '1(1 zuno bolneér:o de Ca:nburlú

pr6xin"0 à sede do lote Clube
1 _.:_ lote IOx30 no zuno balneário de Comba

rtú próx mo a sede marítima do lnte Clube.
1 lote 15x15 no zona balneário de CamburJú

pr6x:ml) o zona Comerciai., ..

1 hft> 15x10 no Vila Pompeio - Cu·rtJba.
I lote ::0'" a A'rea de 700 mts2. junto ao Hw

pito I P''('testonte em Blumenou
1 l<'"ltf' 14>(30 junto à Fundiçõo Tupy, Joinvil1e,
1 lote 22x31 em PilarLinho, Curitiba.

�
- .

El.: zon.a ."<LJ,,,·a U.d. ,<.1

do corrente estará coian
d grau em c.en.a.,s Juridi
cu, e sociais :J nosso con

ter.âneo Mauro Fausto Gil.

�I:��a��!�n:�s F�e����:f:sd:S
Direito de Pcnta GI'OgS3.

Para c'Juheciruento d:>s nos

sos leitores çubli�nmos. a

�C!�uir. os' sei,:; d.:.à,Js blo

gdl.ficrs:
NOME: MAURO FAUSTO

Gil filho de JÇ:SE Pedro

mL e D. CtÚA FAUSTO

GIL já fa:ccIM.
,

DATA E LOCAL D8 NAS

CIMEX';'fO: 4 de n)vt'mbro
dr 1928. em Fl:Jrillnôp.)!is,
E�tado dc' Santa Cnt:Hinll.

Casado com D. Elea dos San

tos Gil e tem d is filhos:

40 Quarenta). Maurlnho e Lúcio: o pri-
O h:m\.l'io para a� inscl'i- meiro já cursa o primaria

ções será de segundas às com destaque.
N'xtr,s fcl!'as das 14,00 as' PROFISE;AO: Fum;iona-
17:00 h:)!'nS.- rio do Bânc- di)·"Bl·âsil S.A.,
Scc'etaria (ia E�r,oln de com 12 anos de cu,a. em e

Eng'cnharia Indufitrlal d:l xercicio r.a Agé=tcia de pon

Universidade de Santa Cata ta Grossa, Estado do Para

rira. a�s G (scis) dias do ná. Atualmente, é funcio

'mês dr dezembro de 1!l62. nário em c-missão, tendo

sido, recentemênte, pr:Jmo
vida na carreira.

_ Partiu de Florianópo
lis. no dia 12 de janeiro de
1951 e reside em Ponta

Grossa, desde essa data.

Para o próxímo an:l devel'ú
t ansferir-se para a capital
do Estado do Paraná. Curi
tiba.

ATIVIDADES CULTU
RAIS - Em Ponta Grossa,
e membro do Centrr Cul

tural. Euclides da Cunha
e fundador da Orquestra
Sinfônica. Nesta última en

Bel. li"];'! Arnaldo da

Nova. SecretáriO.

EMPREGADA
Preci�a·se de uma.

Paga-.�e bem.

Traial' pc o tçl. '3608
16·12·62

QUARTOS
Com ou Sem Pensão.
R. Esteves Junio·.',,, 24

Dr. Walmor Zomer
Garcia

biPlomado pela Faculdade
Nacioua! de Medici,," da

�:;1I.jvers!dade 'do Brasil

:��::��:d�:S:�n:J�a:r�
viço do Prof. O(;tavlQ Ro

drigues Lima). Ex"interno

do Serviço de Cirurgia. ti J

HospltUI J.A.P.E.T,C. do Rio
de J,lnf'iro. MédiCo do Hos·

pltal de caridade e da
l\.1aternldade Dr. Carl'}!.
Correa. \
DAltTOS _ OPERACOES
...OEroJCAS DE !;ENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
l1tetodo psico-pro/Uatk:o"
�on8ultôrlo: Rua Joio Pin·
to D. 10 - das 16,00 àt
13,00 horas. Ateude com

horas marcadas. Telefone
�o:m - Bes!dênda Rut
General 13ftteDcourt, 101

Dr. AyrlOll lamallao
CLINICA DE CRtAN�S
CODsultõrlo: Pela manhã

�IO HospItal de CILrl4atle.
'A ta.-de, no consUlt6r1f
das 15,30 tos. às 17.10 b!l
Consultório: ROI SUBI!'!

Macba".. '2 - V' andar -

telefone 2186,
Resíd�ncia: nua P:u]Ta

Boma, E3 - Tetdonl a'lll

-CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDIC;O·S
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ombcs

os Sexos.
2\ Os Exames constarão de nove disciplinos. os.

sin,: di�tribu;dos:
a) 5 federo's obrigatórias;
b) 2 c:omnlementares obrigat6ri,ns escolhidos �

los candidatos; •

c) 2 de caráter optativo, também da escolho do
candidato.

3) As matérias deverão constar do curriculo es·
c,�lar do Estabelec'mento em que o candidato se ins.
crever Doro prestar Q'S exomes,

4) Nõo seró preciso prestar novos exames dO!.
motê··ias Que já conseÇluiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todo. os matérias rece.

beró um documento eouivalen�e 00 Diolomo Ginasial
Motr'culas à ruo Dr" Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em Blumf'nou - PrOCU"<Jr a Prof Dorvol Bo�

hieril

Dra. IARA· ODILA NOCETI AMMON
CIRURGfÃO - DENTISTA

Atende sros e Crll'nças
Método psicológico modema - espec1allzado
poro crianças - ALTA ROTAÇÃO
Aptlcoçõo t6pica do f!Úf. r
Atende dos 10 às 12 e dos 15 às 18 horas

_____

Ruo São JÓlge n.o 30

MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

'fÁ UNIÃO 49.9·;'
AO ESTADO 43,6·'.

\ AO MUNlcíPIO 6,5·'.

R F C .:.. [) Il, C, Ã O

o Lmpôsto arrec.adado pelo Muni
"cÍpio é aplicado exciusivament.
em Serviços à População: em E,r
calos, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCIa Social, .tc.

MUNICIPE
PAI'IA QUE TUA CIDADE "AO
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TIII

IMPÔSTO, COM PONTUALIDADI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gaJs, na alimentação de

falhas antigas é sensíveis
na vida e nas atividades
rurículas.
Para se formar uma tdéta

da importância que, a par
tir daqui, passará a de

sempenhar, na formação
de uma nova mentalidade
a Secretaria da Agrlcultl,lrn,
bastará que se examine,
sem ânimo deliberado a lei

que a reorganizou.
Com um serviço próprio,

sob segura orientação, a

cipalmente na parte de

mão-de-obra.
Antecipa-se, assim, o Go

verno catarinense, ao in

nutr, com providências Ie-

A carência de quadros,
na Agricultura, estava a

exigir do govêrno do Esta
do sua participação, sem

demora, através de um pla-

sem dúvida, Q agricultu
ra esté na ímínêneta de

sofrer radicais transforma

ções, não sõ nas relações
de propriedade, como prln-

no objetIvo.
E êste está, por inteiro.

na recente lei que reorga
nizou a secretaria da Agrl ..
cultura.

e com novas soluções, den
tro do seguinte quadro:
a) adoção de medidas ne

cessárias à instalação de

centros práticos de treina

mento para agricultores
jovens e adultos;
b) instalação de estabe

tecrmentes de ensino agrí
cola de, nível médio, cui
dando do seu efetivo ;un
c1onamento;
c) promoção de medidas

de ensino superior de agri
cultura e veterinária;
Tais pontos, em lei dessa

natureza, garantiriam in
veíavet credencial ao go
vernunte que os promoves
se,

A nova organização re

colheu os ensinamentos
mais pertinentes, p a r a

atuar, na agricultura, den
tro de critérIos nextvete e

objetives. Além dIsso, trou-

Turvo já tem Energia Elétrica.
A luta pela solução do Toca, Turvo, Sombrio• .:ra.. quando ,entao, todos pas- mental que, dia a dtn vai

angustiante problema de cinto Machado, tudo isto sarão a de.sfrutar da ím- se expandindo em todos os

energia elétrica em Turvo, dentro do Plano de 'Eletrl- portante medida governa- recent-e do Estado.

datava de dez unos. O pro- ficação Rural do Estado.

gresso àaquêle muntctpto Turvo já está com o seu
rectemeva o que mais raí- sistema em pleno fune1,,
teve para Impulsioná-Ia. O namento. desde a semana

Governador Celso Ramos. passada. Sombrio e Jacinto
tão logo que assumiu o Machado terão seus pro
rr-vêmo do Estado, provl- blemai; solucionade-s atê

denciou junto à. Comissão fevereiro do próximo ano.

de Energia Elétrica medi- Enquanto isso, outros mu

das urgentes para a cons- nlcipír-s da zona rural, vão

trução da rêde de energia aguardando a conclusão do

elétrica para Sanga da Plano elaborado pela CEE,

Departamento Ministerial
Soviético Suprimido I

Paris, 18 (VA). - A.m de Estado de rnvencõea e trvldadea dos diversos íue- e mabril de 11(62, essa

pressão de dois e talvez. de Descobertas, criado em:lO tnutoa de Investigações, Ci mlsão era dll'iglda
três' departamentos rmnís vembro de 1961, pre&idido entirtcas e a falta de coe Mlkhail Lessetchko.

lteJ;lais SOViéticas, ficou e por Yuri :Maksarev, sem- são no seio dos mesmos.

videnclada ao ser publ�ca bém foi suprimido,..., que K nova lista sovei'ãer en
da hoje, peLo "revesue'', a parece pelo faUi de· ter s.I tal não menciona, adelllaj�
lista governamental da
URSS após a última ses
são do Sovlete Suprem(l.
Em primeirO Jugaor, desa.

pareceu o Comité de E.�ta
do de oestão dê. Agrlcultu
ra, criado em mala de
1962 e dirigido por Niko!a!

Ignatovu vice presidente
do Conselhp de MinistrOs

iJ�ESTADO
'......... • IWS AlmliD IUAIID DE WI. c:AtllOlA �.

l<·wnanv .......ua, �lotuolJ.ta-H�lra), l!:l de Dezembro de 196�

Energia é Pragresso
Grande parte do prosres- lmpor� de 200 milhões

50 econômico repousa sô- de cr,,-*os. A Usina do

bre a energia elétrica. Um Esperl_a. também aguar
Estado deficitário, energê- dada ansiosamente, trens

tlcamente, vê tolhido o seu portou-se da teoria à, rea

processo desenvolvlmentis- I1dade. Está. com seus

ta. serviços em plena execu-

Quando assumiu a Che- cão. t assim que age, o

fia do Executivo de Santa atual Govêrno catarmen

Catarina, o sr. Celso Ra- se. Com Os clhos voltados

mos encontrou uma sUIQa- para um conjunto de pro

ção precária, com o setor blemas antes descurado.

Industrial sob grave emea- O cídadão Celso Ramos

ça. Reclamava-se energia dizI.& nas praças públicas,
elétrica no Vale do ltalai; quando disputava a prefe
no Oeste; no Norte do ze- renda do povo, que "Santa

tado. Catarina estava parada".
O Governador Celso Ra-

o (aso do Trigo em Joinville:
Apêlo do Governador ao Admi- .

nislrador do Porlo de Santos
doobjeto de diSCUSSÕes du

rante o úiUmo pleno do

COmite eCntraI, em cri tt

cu formuladas sobre as a

a Comissão do Prestdtum,
do Conselho de Ministros
para as Relações
emces Exteriores.

transmitir-lhe apelo Pre

feito Municipal Jolnvllle

sentido seja dada prefe
rência descarregar aludido

barco, fim possa urgente
mente alcançar São Fran

cisco do Sul, cuja região
está carente referido ce

real, não havendo outra
fonte abastecimento. Po

pulação aguarda ansiosa

medida de vossa exceíêncre.

Saudações - Celso Ra

mos, Governador Santa ca-

Em face da excassêz de

trigo �..na cidade de Joln

vme, ''''õ Governador Celso

Ramos;
.

atendendo solicita

ção 'li;;·;.. Prefeito Helmut

Fangatt;et-'; transmitiu ape
lo ao ':'Admlnlstrádor �� do

pôrfc. 'de Santos; nos � se-

, gUlnW� termos: :
...

,

.'.:
"Tendo c-nhecímentc na-'

via capteis Courtis, re

centemente atracado esse

pôrto, traz carregamento
trIgo inclusive para Santa

Catarina, tomo liberdade
------------------

8 de, Setembro inicio...
da URSS, supondo os ob
servadores parisienses, Que
Isso se deve ê ampla recr

ganização economtca atual
mente em curso. Por ouv-e

lado, seu Utular conserva
a direção de outro depar
tamento, a � cãfgo "des
de fevereiro de 1961, o de
Arro·azenamentos.
De outra parte, ° cormte

(Cont. da 1.4 pâg.)
balbo de redigir novamen

te, e abreviar, no passivei,
os projetes apresentados
ao ConclUo, reduzindo seu

numero de 70 para 20. \

tados Unidos; Achlle Lle

nart, de LilJe, França; Ju
lius Doepfner, de Munique,
Alemanha; Léo .roeeer Sue

nens, de Mallnes e Bruxe

las, Belglca; e Giovanni
Urbunl e Carla coneetc
meri, da !talla.

O cumprimento de um

Plano Qulnquenul· de Ele

trificação foi a providên
cia que o novo mandatá

rio barriga-verde vislum

brou, a fim de
,
encontrar

solução para um estado de
coisas que exigia a efeti
va atenção governamental.
Dos planos, passou-se 10-

lO à. parte concreta. O 0<:1-

vêmo tornou
.

possiveI a

formação de sociedades de

economia mlsja, como su

cede no munlclplo de Curi

tibanos. Para a construção
da Usina de Palmeira, no

Vale do Itajai, obra em

an�amento, dlspendeu a

mos não nega o candida

to. __:. Ante a questão
energética, estávamos face

a um dilema: ou a colocá

vamos em termos realis

tas, ou sucumbtrtamos em

nossos anseios de expan

são Industrial.

_ O desenho mostra

mo o X-15 pode ser usac;
.

para lançar um seten

Blue SCOut ou uma SMloj

espacial. O sistema de I

çamento, em estudo pela

A revisão foi ordenada

J?elo papa pouco depois do

encerramento do 1.0 perto
do de sessões do Concilio,

em 8 do corrente, diante,
da forte oposição dos "11-
beraIs" aos projetos ortgt
nais.

tarlna".

O cardeal Líenart é con

siderado, em geral, dírf

gente da escola de pensa
mento "liberal", à. qual
tambem aderem ;s car

deais Doepfne.r e Suenens.

O cardeal Urbanl, pa
triarca de Veneza, ê con

siderado dirigente de uma

teadeDcÚ:\ centrista dentro
ao episcopado da ItaUa,
que busca mediar entre os

liberais e os conservadores.

De outra parte, também

merece registro o Impulso
Que se dá à eletrificação
rural, beneficiando áreas

T t �'daté então marcadas pelo es e
-

emais completo abandono. -

Santa Catarina reencan-·

GJ
.

tra-se,
.

neste qu.lnquênlo. aupnmac('"m seus verdadeiros. des... ......tinos. ,\

Blumenau e o Inco de Parabéns
que visam proporci')l·:"r
malar conforto aos mame
ros clientes e funclonátLo�

desse grande estabelecimcn
t:J bancário.
Bluill#,lUIP � I) JUt.9 �6t.1itl

de parabéns com mals és
te empreendimento.
PenhqradamEmte agra

decar.os a gentileza do
convite para a inaugura
ção da nova agência que
já se constitui num moti

vo de orgulho dos blul��-

Domingo foi ina.Ktll"tt'Il,
em Blumenau, a mais mo

darna agência bE�ca�·ia
do Estado. Trata-se d&. a

géneia local do Banco In

d,Witrla e COOlérclo de S�.'J
Catarina S. A. que fle acha

instalada em modcrno edi

ficlo situado à rUa XV de

Novembro n. 319.

A comissão será presidi
da pelo cardeal Amleto GI

oogaaai, se.cre$áriQ de Es

tado da Santa Sê, e dela
tomarão parte os cardeais

Francis SpeUman, dos Es-

mfiiro es�ãglo, capazes
levar o B·ube Scout at,

r--

A CPCAN E O PROBLEMA DO CARVÃONa. ocasião foi oferd.-;ido

um coquit,eI aos presente3,
que nao poupar1un -elogios
às modernas, Instalaçócs Câmara Jr. �e flonanó�olis: Sessão Solene

�e cn�erramento �as atiyi�a�es �e lU62

(EntrevIsta do Diret.or-Execu�ivo da CPCAN,
Dr. Napoleão de Oliveira, relacionada com O •

problema do Carvão mineral, nos Est<fdos
sulinos). •

li - O carvão do Rio urande�do SUl
5. No programa de trab4lhD reffuoente a:J melhcr

'tEia', t4a��q� d�kcarvão do Rio Grande do Sul, já estão

q.on teÜzuda.s ,Jmptlh�te� ,1nlclativas no setor energétlcc-,
l\:pb.!sentadasipela.h U!Jina.�t'termoelétricas de CANDIOTA
E ....UARQUEADAS, sltuauas próximo às minas c projeta-
,�fl para consumir carvões de baIxo teor calórico,

'

Em conjugação com as ativIdades mineira" do Poço
O i1.,·io ltels e da. Termcelétrica de CHARQUE.·IDAS de
\'t'!·IÍ. em',futuro pr�}.jJljo. entrar em func!ón menr.o a

AÇOS FINOS'· PIR"A.TIN-l, para a produção a ):J. de ...

45.000 toneladas de ,0:> especiais. O setol da 1 KIústrla
química, que se tcrn ndispensável para ;:.lementar
o complexo Industr :.1.: tão decisivamente ir. ,rio no Es
tado, ainda não atln':ia fase de realização nuh adianta
da e está. a exigir especial atenção desta Comissão.

HdJE FORMATURA:
NOVOS DAlllCGRAFOS

. A �m.ara JHnlor de, Fio
1�t1an4pol�': ·!.e4tará,. h.·u�a
"M:2� h�r� de l1oJ�, '!llfl.
Assembléia 'L�sIQtlva,'.m
.sessão- �lene de encerra

mento doa trabalhO.'! refe

renj;eS ao corrente ano.

A sessão, preSidida pelo
sr.· Deodoro Lopes Vieira,
comparecerão além d.os
Junlors d�ta capital, a'j

tondades � convidados es

peciais.

nlor ao seu dedicado e ef.
ciente membro, em r"co

nhecimenw aos assinala-
€l.T CO"lperação com a. UCE,
sendo que antes será rea
lIzada a festa de Nata! do

estudan,te catarin::ms::, pa.-
tlcipando todos da ;.1'0';:)

presentes que será re.:l.:lza.
da após.
O dr. Hel!o Mariani e

o paraninfo da. Turma �

? jornalista Amaral e SI!
va o Patrono

As 21 horas de hoje .será
realizada ná. sede da u

nião Catarjnense dos E';tu

.dà.nt�s, o f�rmatul"a dos

datilôgrafos de 1962 do

CUrSo Con�;nente.
O conhecido estabeleci

mento de ensino técnico
profissional organizou um

bem elaboraUo prograll'b.

. -O dr. Charles Kolb
de WUlIamsport, PensU,,;j.,{
cia, realiza um teste de a

pena.s três minutos. em .

pesquisas de glaucoma, u
-

sando um aparelho especi
alizado que descança sõbr'l
,p g1090 oculal" do paCjeato
e mede a pressM atras
do ôlho.

O Senhor Doutor Luiz Sul; Deputado Dlb Che
Gabriel, Ilustre Secretãrio rem, que tratou de. assun
da Agricultu_ra, recebeu no to da Agricultura

.

Catarl�
dIa 18, as seguintes pes- nense e especialmente de

.
soas: Deputado Waldemar Florianôpolis e o Senhor
Salles e Comitiva, que Erico Vitor de Souza. Se
procurou encaminhar estu- cretário da Assoclaçãn Ru
dante ao vestibular de· ... ral de Uajaí, Que tratou de
agrondmla '"Ellseu Macicl" matéria referente
de Pelotas Rio Grande do associação.

NOVOS MEMBROS

8 Nav�os de Guerra no Sp.tor Sul
Jurisdição do 5· Distrito Naval

Nada menos que oit'l l!a gem para o Rio de Jal�e! na manhã de ontem don

Vias, da M\l�a de Oue: ro, tendo o Argus entrudo de já suspendeu p�ssô'-
ra, se encontram no setor no pOrto de Florlanôpolis guindo vjagem.
sul - jurisdição do 5. Dls
trlto Naval.
O Rebocador Tridente se

encontra (lm viagem· para
.o Rio de JaneIro rebvcan
do o NT CeM·é, da FRONA
PEI.
O Rebocador T"junfo já

suspendeu de PeTc1tas re

bocando para Itajai' um

Ferryboat, de grande capa
cidade, cedido pelo Oover
no gaucho ao Governo do
Estado para o serviço de
transporte no rio Itajaj
Assú.

O Custódio de Mello na
via Escola que regress� do
estrangeiro encontra-se a

tracado em Porto Alegre
procedente de Salvador.

'

O CT Ba-ependl CO""'-:lU1.
em! missão oceanograt.('Q.
nas águas do Rio Oran1�.
O CTE Bertioga aefiEl .sa

atracado em Pelotas, anil"!
partiCipou das festiVidades
da Semana da Mal1n1ia:

Os navios hldr.ogilf1('CI!:
"Canopus" e "Argus" <lu�
tambem cstavam em mi.!'
são hidrográfica no sul do -'f'"-------------__�

f:a�.,J$?e��,-�:aDj)1nV� .��--�------��'_' ..

Na oportunidade serã� a.

presentados os novos mem

bros, sendo que para eS3e

fim foi organizada un1:l.

solenidade especIal cons

tante do Juraanento J 11-

nlor.

.qs traba.lhos, nessa ses

sãQ, obedecerão a seguinte
ordem:
Chamada para a verifl::a
ção do 'quorum"; Le�ltura
da ata da reunião anterIor

pelo Secretário Adjun�o
Paula Roberto Peroira,. e- O

Uveira: Leitura do Expe:il
ente; Apresent8.ção dos no

vos membros Entrega pelo
Vice presidente Antonio

GrUlo, de um livro aI) ju
nlor que nunca faltou a

nenhuma reunião da, Ca

mara Junior de PpollJ;.

-

Esta coluna, diante do glorioso feito do Botafogo,
não Poderia, por evide.nte, limitar-se a um simples
registro feito num dia para ser esquecido no seguinte.

Nunca dos nuncas.

NOVO CONSELHCr
DIRETOR

E é por isso que aqui continuamos ainda em fes

tas, com a alma engalanada, o espirita leve e satis

feito, a educução cada vez mais aprimorada, Ulml�
tado o poder de sofrimento para aturar impertlnen·
tes, telefonemas e. bilhetes.

A conjuntura esportiva leva-nos a maIs Irrestrita
solidariedade dos que tem a gozação por base. E por
Isso, como gente rica, continuamos a rir à. toa, em
bandeirados como a nossa própria coluna, na mais
alegre de todas as temporadas.

Segundo o raivoso manifesto àa UDN
os edificios escolares, construidos às cent�
nas, pelo atual govêrno, são muito diferen
tes dos construidos nas administrações
udenistas.

O manifesto, nessa parte, tem inteira
razão, como mostra o clichê acima, da es

cola da era udenista em Santa Cruzj ;nu�

nicíoio de Itá· A escola não funcionava no

! prédio inteiro, ma:; apenas. no seu po

,J l'�o!!l

Será eleito, ainda, o no

vo COnselho Diretor que

r-egerá os destinos da n03

sa CãJnara Junior no exer

cíclo de 1963.
Na oportunidade, sCrã.

prestada l'iIgnUlcatlva ho

menagem ao Júnior Angel"

Bez, que nunca faltou a

nenhuma reuniãO da. Ca
mJU"a. Júnior.
O Vice presidenta da en

'tidade far� ao holrl.e'na�:�<I.
d,) a· enq.ega clt! \I1n !i\l;'1"'

t... ofcriajo )l.wL �i:U.!!.�.t"í.:, �. ':

18rll8l} If!dVZ.
FlOlllANáPouc. ITAJA/ JOINIIIll.
ClJimM, PAiANAfJUA: (:AfirO!: • ilO

DC"CRUZEIRO do SUL
UMPf?{ {iMII Mil VII/CEM
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