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Governador aprova Plano da Pasta da Fazenda
para o próximo exercicio - Estado liquidará logo
todas as contas pendentes '�:;��:�l;'E:��:��� ���!.�:�����::n::

meter-lhe o plano dos tra contas do E�tado pendeu
balhas desta aecretarte, tes até o presente momen

traçados para a concruseo to, esclarece:
do exercido financeiro ,to O Governador do Esta-
corrente nno, e com previ- do disposoo fi. cumprir fie!
sões para o pr-ôxfmo e��r- mente a }et, como e do seu

cicio. Para grande satl::ofl- feitio, sente e sabe além

ção nossa, Sua sxcerêncu disso cios problemas dos
deu plena e integrai apre- munlclpi.os, em virtude "ta
vaçuo ao plano de trabn- deficiência da arrecadaçao
lho e a tõdas as meciiü:l.s rr.unlcipal e ela utncuroace
que lhe são correlatas. ]':., no receblmcrita das COldS

me, assim, grato transnc- destinadas pelo Govêmo

tir informações a Iesp,�i,o Federal. Assim sendo da

da situação das nnancee remos prioridade às 'c.o':::�;
do Estado de Santa Cau.- municipais do artigo 20.
rina e sôbre as. providêu- sem peejuieo do pagaruun-
elas que tomaremos.' to dos d2mais débitos.'
Foram estas palavras ini

ctafs do novo titular' '13 PROVIBEi 'JIAS DE
Pasta .da Fazenda, Dr. Ru- CARATER EXECUTIVO

No flagrallte, O titular da Pasta da Fazen da, Dr. Eugênio Doin Vieira, quando em

seu gabinete, reunido com o Sr. Waldir Macuco, diretor do Tesouro; Lui;a Henrique
BalisLa, contador gerG.I do Estado; Rubens Victor dll Silva, Chefe do Gabinete; José

Cupertino Medeiros, asretor do Banco de oeeenoawmento; Dona Rosária de CanJa

lho, diretor de administração; e Ivan Matos, diretor do Serviço de Fi:Jcalização
da Fazenda, trotavam de assuntos ligados fiquele importante ôrgão da administração

f;·êniO Doin Vieira, que .)1'<),

segue dizendo o que fará e

como será a sua adm.n's
tração à frente daquêle
importante ôrgêc o que Ia

râ_ e como será a sua ad
ministração à. frente :'u
quele importante ·jr,í:1l.J
governamental.
LlQUIDAÇM,

DE CONTAS

o problemalOC8n!ll."__JID
encontro entre Kennedy. e Macmillan
ILHAS BAHAMMAS, 9 missão militar em face dos

(OE) - O problema. do rumores, segundo os quais
côngo é o principal tema o oovêm-, Central de Ciril

do encontro entre o Pre- Abdula, estaria propenso a

sidentc Kennedy� e o Pre- pedir a
í

r terveneâo da
untao Snviébícu no Congo.

mler MacMi!!all, cm sua A questâ-. dos f0gueles des-

primeira conferencia nus

Baharrunas, segundo infor

maram circulas ligados aos

dois Chefes de Est.ado. Os

Estados unta-s, como se.

sabe, dneldiram enviar

aquele puis africano uma

tinados à Ingalterra, cH.1i1
fabricação foi suspensa pe
lo Governo norte ame ri

cano. tambem consta da

ngendn do enc-ntro entre

Kennedy e MacMillan.

Orgão de Planejamento
o plrmejamf.nto é a pe- alhures agem, mst1tumdo

dra de toque na ad7nillis� um órguc para o contrôle

tração cxtarínense, desde dOI; gastos no planeja
que o Governador Celso

Rames assumiu o comando A junta de eontrôle no

da c:.dministração publica. Gabinete de Planejamento
A imprOVisação dispersiv{/ do Plano de Metas do Go

e contraditôria cedeu lu

gar ti ordenação metódica.
e racional, delltro da rea

lidade ca,tarillellse, de sor

te que tudo está previsto,
dczcrlo e equaciolllldo, em

face d(l$ possibilidades e

da rea�idade,

Se a administração pú
blica engatinhasse e erras�

se seus Pl/SSOS, em tênnos

de provtdênci.as que se não

entrosassem, poucos a a

plaudiriam. Porque em tal

vai e vem, faz e desfaz, os

recursos e o tempo lIão

suportariam, Impunha-se,
então, a planificf!ção.

E ela veio, dentro de

coordenadas muito be111

orientadas. Na parte .da
execução, o planejamento
mobiliza apreciãveis ver

bas, cujo cOlltrôle convém

seju direto e imediato,

Se a administração :pu
bliCa descurasse de subor
dinar a um órgão de COll

tróle. especifico, o empre

go de volumosos recursos

do erário, estaria incor
rendo numa falha sem re

missão.
Foi por i.�so (]1I" a atual

"dmillislraçao 7J!LbllCa es-
l((dual iJl"u(.:t;,;L!;,

vêmo, tfll como foi criada

pela Assembléia, não é um

órgão supérflUO, nem po
deric:. ser dispensado, den
tro de uma. administração
que tem na responsabilida
de o seu pcnto de honra.
tsse organismo, integra

do de cinco membros, con-
tará com um representan
te do Tribun{(l de Contas,
QlI,e ocupará a Presidência,
um representante do Con

selho de Desenvolvimento
do Estado, um represen
tante do Min.istério Públi

co, um representante da

Secretaria da Fazenda, e

um representante do Sin

dicato dos EconomisUls

Profissionc:.is de Santa Ca

tarina.

tsse o escrúpulo do go-
vernante catarinense, ao

propôr a criação de um

órgão idôneo, integrado de

pessoas da mais alta re

putação. Todos Os mem

bros são escolhidos em uma

lista tríplice. Cabe fi cor
poração a Que pertence in-.,
dicar seus nomes e ao G(i:
vernat;i()r resta, tão sómen
"1e, dentro desta estreiteI-'

General Pede Que o Governo da
Guanabara Coopere na

Distribuição de Arroz
I .-w'............ -V'>� " "f

.

RIO 10' - (O ESTADO) fôrças armad-as. A suges
- Foi su�·erlda pelo Gene tão ror feita através de c rr

r!ti. Albino Silva a parttci- ta, do General Albino �\O

pecão (lu Oovêruo ouenu- Ci(:lvernador Lacerd:'!., t ;'1
bartno na dlstrfbutcào �"J da peio Sr. Máx do R(".o

arroz atuannento sencro Monteiro, Presidente d3
feita exclusivamente petas COFAP.

Governador IE!eilc

Recorreu ao Judiciário
NITERO'I 19 (O ESTA-

�e�)d;: s�v��:e::::r�,reul3:;{
Judidãrio para impedir .a

concessção de novos 1 .. V'J

res e as nomeações C,I�e

vém sendo feitas no E�i.!I.

do do Rio. Al.ega que nao

podera executar nenhl!m

programa de Go�rno, se
fôr mantião o deficit pre
visto de lT'.ãis d.e 10 bl!!IÕJS
de cruzeiroS:--

Carvalho Pinto desmente: Não será
Ministro da 'Fazenda de Jango

"dão Paulo 19 (O ESrA- janeiro. O Gov.ern:--e �·";z
DO) - O Governador GJ.J" a propôsitO a seguinte de-
valho Pinto desmell;ti\l, b.1 claração. Não há proce:!ê�l
je, a informação pl"o::,e
a.ente do Rio de Jan�ll o .

segundo a qual seria IJ Mi
nislro da F'azenda do nô""
Govêrno a ser constituido

após o plebiscito de 6 de

ela nessa informação, n3.o
houve convitl' nem .eu ;) a

ceitaria, nêste momentc,·

cumpro apênas o meu :!l<;D

dato no Govêrno do E'·t.'

dei até 31 de Janeiro de 6:1.

Conllilo enlre guardas e

Marujos Causa Morles
RIO �9 - (O ESTADO I

- Tra-rlscor� aurante lô
da a ma�ugada de hoje o

t:·nbn!ho dfl.� autoridade::;
prendendo marinheiros 'e
,OuDxda q.( CcntJ"�l 510 )tl":(

sil, em vista. do
travado na noite de onlC111
entre às àuas C01·poraçõe3
No conflito sairam mOJ"U.. "

duas pessóas, sendo !-Ir!}·
sos num�sas mal"ujO,S e

gllar�]as,

A declaração seguinte co
titular da Pasta ê a de que
aquele ôrgão está, neste

momento, adotando p.oví
dências de caráter exec u
uvo para que tôdas est-rs
cotas sejam pagas, e de
modo imediato, tão. lego o

trabalho material o per
mita. E esclarece:
Para isto. devo ressaltnr

contamos com a cD!abl)r:'\.�
çàc � cobertu·::a de exceíen
te l'UUttilt) humunn nos

Q: .. :8. �n�e} depm-ta.,
m·e'ntortr�ta SCCl"etaria dE'
E..,tado, quer seja no tesou

ro, na centadcrta geral, no

serviço de necaueacão e na

quelas outras áreas que
complementam a estrutu
ra da Pasta.
Uma nova In!ormaçao,

aos f1orlanopolitanos ":.1,

partlcu ar aos do come, etc
e da índústrla, é a com '1-

meação cc- llUe serão pa�iI':
já todas as contas pendeu
teK. As que encontram em

penhadas serão pagas irne
dtatamente: as demais eh
tram em fase de exec��.ii.o
para estarem resgatadas
ainda dentro deste exerer
cio nnancerrc.

An.'1'fGO 20 _

320 MJLJlõES

Só o que se relere as co

tas do artig'J 20 tctcuac,

:::po��:�:·:sd;e:;OnC:::;lill'��
de cruzeiros. Nêste total se

Incluem os reajustamen
tos feitos em' virtude d·>g
exce�os �recadaçóes
em cada m�uniclpio.

Com a finalidade de participarem da reunião do

IConselho Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul,
chegarão hoje pela manhã a esta Capilal, os Governadores
Ney Braga, do Paraná e Leonel Brizola, do Hío Grande do
SuL

Aqui, juntamente com o Governador Celso Ramos,
discutirão 'importantes assuntos afetos àquele organismo
que visa intensificar o rilmo de desenvolvimento desta re

gião do País.

REFORMA AGR!'RIA

A entidade que
tende a reforma agrár-ia,
na Itália, promoveu nos

territórios de sua jurisdi-

JB Yoltou
São Paulo - 19 (O 8S�

TADO) - :':egressoll hoje
da guropà onde passeou.

uma temporada de repou

SO o sr. Jose Bonljacic N'-,·

guelra. O Ex-Candidato ao

Govêrno do Estado tnro.'

mou que ainda esta ta-de

dlstribuir,â .un, comunica

do à imprensa a respeito
de seus pianos politicas f.,:1
ra o futuro.

supertn- câo, um vasto movimento
ccoperativisln. Graças a

esta iniciativa, Que teve de

superar em seu inicio, uma

ôesravoraver situação ·psi
cotógfca por uma parte dos
contemplados. Nos terrttó
n-a submetidos a reror-

o TEM P O (Meteorológico!
(Sllllese do Boletim oeomcteorotoçico, d.,
.... SEIXAS NETTO, valida até às 23,18 n« do

dia 20 de dezembro de 1962

I ��E�i�r!�I��4�6mmc�;rso+:J::::�u��MO�����
� �3i��i3A��f��D!m��L:e����o�::'� ��;: P��:
I ��!;V�sPag����::�0�6�h�����:�e1�m precipita- I

GOVERNIDORES DO SUL SE REUNENr

ma ugrártn, estão em fun
cionamento cerca de !JOO
associações cooperativas,
das quais 625 de eervtco.
191 para aquisição de ani

mais e 70 especializadas na

'gerência de 94 estabeleci
mentos industriais.

Iniciadas Conversações sôbre as

necessidades Mililares da !lNU

CONTAS El\"IPENHADAS
MAIS DE 200 MILHõES

NOVA IOR�UE 19

ESTADO) Uma aua
missão m:::iar norte a.:'I:'

rjcana iniciou hoje ums

São Paulo: Cafézinho mais caro
Quanto ás contas emIJe- São Paulo 19 _ (Q E:S�

nha�a�, c�ntlnu� o D,·. TADO) _ Nova tenta: iV1

:�e:lou�O;�ta�i:���riO;a� _está sendo imposta Pc: di

200 milhões de CrUZ�lro3
qu·e serão pag·�s de lple1ia-
to. Além do mais, nos�o Papaplano inclui o pagamenW

�ieal!�:sndOe�t::�d�t::a�:�� Fala do
!�p�:�d�a��t:I�O;����djl� Na tal
as coneas refere;ltes a�s CIDADE DO VATICANO
restos a pagar, bem :Omo 19 (O ESTADO) - O P&..
das contas devidas às �om
pras ainda não empenha
das e qUe serão providen_
ciadas no cxel·cicio.

pa João XXIII recebeu hG�

J.ê em audiência geral n�

Sala Clementina, a �'lri(lS

g·rupos de lieis. O San' o

:a::�a d���s ��:eod::tL:!: I---";;-:-;:C:--;-�:--:--'-,----
não perõ�u l1ucla d!) S.':'I

() Gabinete do cerimonial comum-
brilho nos milénios tl'am- ca ils autoridades civís, militares c eclc-

;;·���s��.;:�:il�;�O:L:� siásticas, ·que Sua. Excelência o Senhor
dizer contíriuam os tl',10;\- Governador receberá no Salão de De�-

:: ��nc�;t;re�,OScD��g:nj:!� pacho do· Palácio do Govêrno, aqueles
ta ao reinicio. u[\ <;egar.rj:l que desejarem cumprimentá-lo }lar 0-
sessão do C"oncilio no pro- casião dos festejos de Natal, dia 21 da',

����t.o�no, em seu eHC�r· a- 16 às 17 horas.

COl\lPROMlSSOS
Tel1do trabalhado exau;;

tlvamente 'nestes poucos
poucos dias à frente da
Pasta, cercádo de seus ,J u

���:I��O ����l �;':i�:: C�l��!�
cedOr do>; problemas fa

zendários, já fez um p.st'l
do pr·eciso áii-- �i·tllaçao e·
das im.l?l�ções que a lllêS
ConL lln !:i.a pa!;l" . ...:. ,..:. ..

versos bares com o objeti
vo de impôr o Prêço de 10
cl·uzeiros para .o cafezinho.
O paulistano surpreen�cêll ..

se na manhã de hoje �om

a CObrança do dõbro do
prêço que vinha pagai.·,d.o
pela chiC;!Ll"a de caJe. Ap:�
rentementellão há ju>.ti
f!catjva pâi·a major!lçâo,
de vêz· qUe- o pó de caI�
nâo sofreu qualquer m;
mento reccntem;mte li 1 .. -

ajustamell"i.Q sa.al"l�l d'a
clu.!.Se já O�OI"l·eu ha vã.·.Qj
me�es .e o açúcar têve .�eu

f:=�e,17�ajOrado ba mE'>CS

série de conversações 1:1')1

o Secretário G2ral das Na

ções Unidas U. Thantit.
sôbre as necessidades mi
litares áa Organização mun

dial no Cõng.o, onde s� cO

meçam a not.lr indicias je
crise na qual poderia in
tervir a União Sbvit:'!tica,

O Tenentê"-_ mneral Lui:!:

Trumann, reulizará 111'>::s
tigações junto as fOI"/';1.';
das Nações L"nid<Js <:--; L�ón
go, ante a negativa da Pro
vincia de Katanga volt<\�' a
unir-se ao Govêrno (;I!r:
tra1 e ame!! r depõ!" o :c

gim e do Pr'l:leiro MlnLst�·o
Cirll Al,dula.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"r,' "".',., ,.,,1'

{l ! !!l.� mus nUbf, i"ir.iilnúo sua �rilllêilosa pro�ramilção do ano �e 1963 apresenta dia 1.0I, !�I!.mmJ em Rilunião Eiegimie, C:lffi início às 20 beras ..

As mesas eJlão à venda na Relojoaria Müller'

fmpréSa tdHô, a "O UlAfJO Bail.
JÜ.l. 'j"1.Jo4:JhEIol" Mlàtra It\f\

"'t:!f'i'JIU: ;;022 ._ CalJl� '>ol;;t!,1 };.-p
J::urit"rcl,o Telel;lll.f"" l,::r.-.no

Olrdu'f
ltlJh�"1I dto Arruda n.wn,.l

(;Ilrtwle
J)<,ul!nl{nl I'lIrnallalP.I d. AI/uino

66d",ort'.
A)ltonllj f'ernar,do do .lIlUr.rJ:l,J I! Silva. _,_ osvetcc
NI,€!J1/

Co/alwTaáuTf';!!1
1-'iOlf J.larrel�oB Filho _ Dr. Osvaldo .k. ...... r11.;U".:o
f ':I/,)",.1! "i,l lJ',nZl:f.!;.1l _ ur. Alude!. !1.u�eu

)',,,r ')II",n dEr;, _ MlI.,-:lr J!1l�J�'r.>" Ju
""I ,,,._ MiI;',n I,f'il" (iI! Çl)�lk Dr. Ru

bena Costa - Walter Lange . _ Zury Mao.:n ..

• , •• - I...o;lL",ro BarWlulIlt·u. UUO .. ! Carvan,u
r'ror Pat:lo ê'ernanuo Gt· .'\r"uJu LJ.�o .-

li. ,I. I"" HI",t,;ftlt .'\. f;I'Í>:a.; !--.!·;'u __ Ftávlo
(',"I -1,'. t.1"orilll c.; J,lllIUIl'"I, ,.:(I,to)' do:'

1'1,lrl:";;-·'" 1\"'1'1"1)1:1 .ti t1;11(11) S 'Ihi"g')
l'I."'.4R'IAMio:NT() ":SI�OW"'\o'O

['r,1'(J '''.tul'j Mn('lla(1,1
r' 'r,' I'" '''I:XljJ'ut-'', llil.ptl'y H"fo,;ell, RuI T
J_.,J,i. � r stlberco N;,dj'l'�

(lu/n1vmu'lriJ'('Ij: 1 '/VEU;:;OS
h�!I'f'·\.-JrUIf/I.f',�

11�!Ilt'-,:"'ItL,·,-,t- A P 1,:11'."1 Lida.
I I ",f!J -t:tt'l ',r'n:t(j"r )):inl;.,., 40 5° andar
I d :�'!�!J �4
,J'll1�,; RIJa Villu'ia fI!)7 ,.-- conj. 32 -

"I I 1;"(�49
t ·,,1' 1\),')"/' _ PltO,>.'\I, _ Pra('a n Felicla,
• , Ir) "flnj_ II TI'): í4-4(!

,_o ",-,n"'-Jl'Jhd�'I,lo's ,'III '1'01." n_� "li

�,�I,�,',\',I:',:."'I';)''::;;ill;IJ','jl,('��,I'�'I/:;�lt,, rll' ""01'jn e' ,n ,I

(;15:.olj01)I)0

"" ml'l ',I!I,ili�f/ n/'/fls C(J7t1.. <,1·
(1'111/'" ,fh�tll(ltf(j.,

[','1:',1': ,I J\f;OS HOJE - �ra. Ben�!l hre.> P,l'I,t=rt
- .�r Lu()'; .i-I�.::). r'etf.l':

- 31'. Mali!'idO de O,iveira
Martins

H ,bij' Simão da Silva
,r Ohnnter Ammon

- ,1' Rdna,do Lebarbe
c:!(,1l

,..

_tbJIcantcClinefltos Sociais

�� . C�<J<l U{�L..�

} Está mnrcade para o

próximo dia 20, a rest r d�

encerram. nto de cursos �:

SENAC entre aU:<JI,·I:l."
dos c <convidadas espectrus.
este-a presento «o :1CO!1lf'

cimento o senhor Ch:1I'](o',

Edgll('d Mo)'ít�, prellid'jl'r
da. COllfr'Ónaçào Nn(" n l!

do yomér�io.

veir� com e miUonârlo :\la
rio !\1arQues. O casa! em

qUestão encontra-se ,'m

\'i::areir" de nÚJ)l'taS Ik"lo fS

tram:eirll.•
,-x-

Em Concórdi!, o .,.:

nndor AO);:) Pantana no

próximo /' ,I :!2, .'·('ri Pa :\

nlutc .dos Formalldr,i rh
escore Técnic.a. dr- comer-

8 - No prnxJm.o dia l;1
" advog:tdn tlertmni" U:Hlli

IUI:lh:tid. rebll� c,,"nY;d:lr/ft;
IlIIr .• um a'rnf){_'II /r'<'''';.ol·
rl,titla,lellfl'·:1.

PrCt'f{!!'nte dq H.n
(I" J!lIlf'!!,O. par:1 Iln�"n!' �,i;

f,."t')� fI' N 1"1 f J\,)'J N.
r'll' S�I1S f�mlliar('s. O 'J''l!

�,'�I,�'�? .� t ���g:l;lt�; ,�� �,���, ,r::;.

. 10 As Sf'l1hUl'a ... J'l:'r:
IllI Na_�dm",ntu e' V:! d.'
C:nd,:}so, cst1io Pl1l ntiv,r1?
d�;s com O N;tial da Wi�I:�
qu� flJ' .'<:I!r..-" da Bip'

.

v'\ reunir mu;t� CI':nl�('�'

do.

II - 'f:llnbOll j..i. ,·-;t:r
1'Í1'('ulalltlo na ('.fI:,ule fle

11.1jal, o !lio .Ir rno!" d'''(''I(I.
do In-hl"lrial ..\nlollio C!r'
lu:s )Jiehf'l<;, quI' no 1,r,,�'I'
mo dJ 2R, recebe na re.d ..

tli'ucia de s('us pais, tl'lr;,
jantar comemor,lIl!ln

Idade neva. Como us ....urli

eomm-cmtsso CO'!' o ;n«n�
lri:J..1 em �Icslão. a sets
meses ai rãs, estare. Ia no

.....s_1nto rtia\28. p:lra u a

efml'1:imcnto.

12 _ A menina Ví\id.-;'l.
Bittoncourt f".�tej:t l1:"1j::
antver-á-io - Cumln:i) (n
tmnos. com votos de ,I ',.,.
tacões.

13 _ S.ihado na il{r .. j:l
X.. � ..a Senhora (le F:i.IIIU:J,
no f:sII'cito, rea-:,::II'-;';l'-;' ;\

,.. !),.:to nUII(:i:lI .Ia �f'IlIHl'
tn (;",11' l·bilili,li. CIJIll (}

"l'nbor naLmjro Mar!'a, II�
lIf)ivo-. ,. r:lm;l'ar('� "�('CII'

I·ion::ardo ('(lu"ir!ados lia

I'('<;'rli-nl'hl dóJ ca:oal ",enhllr
e l"cnlHtra Josê Philil.lPi.

14 _ Em l'Cl.m'Õe., SO"'I:!:�,
e�t:l sendo e� reJJlada ,) fl,:
la QUe n mmül1.ÍI'io Mn: 1-

cio {Ias R8iS, vni ofC!'t'),'fl'
a\" i:lllig:."s e cunviçia,J,éls
("�pcci:1:!>, Ccm;,nta-�e !hl'l

b';l11. quo:! lf'!
-

fi P�"�,,,"\·�
dI' \lm� ('fintOI'9" p:�ra UI1i
lll<>vi I entdo "soow"

I;> - 1:111.:1 senhora ria
a/j:1 5'OCi("I:I':e';.1 rl'cel.e,1
como Ilreseh:":':� Nulal, II"
H'U eOSIHJSO, IInl dterH'" no
"alor de cr$ 200.000,(l(l (

ainda uma, linda jóia
OllrO.

'I �"('�);:t
",1:.1, ltl.:_.

,:••. , •• U_itanO vcsc LL"I)-J;l da· BrIta
:. (I" P .. di Si- - srta. Vflud� Deucckler

rla Irene Silva
,I J .'dt, , .. Z-��"I!lt'r .,�. d .. !\fu:\ir 'I"O.l:e de 0-

- I N."_')I'Jj, .,! ....� Jitll'I<I\
- �, f.t,n" 1\1"" .,,0.: Db;pilla E'pindcs

1'.l<t",';, �,H'liHel' 1'0- sr. San] de Pizo-/,olJ.lti
led.,) SI,";, Dl;nlni Pldgliani

Preleilo L!liz MeIOn
r I '"t du f.:la'1d" dr' O,leões enconlro.

F' ',0 nUlito pn'zodo :1mjg�
"" t "'� r PI(:(; ,I" de O -leões, no SI"
r;,', f, f! -r ,.", fel" 1'(,t,I:('�) é pe,S00 9ra:1<.1e-

r ",I":,, 1\,,:'> "'('.i." :-ir.ctn.', d.,:,qucfil ê�,nu ..

i I" I" /'ipnll'lrI1dnd(! O ESTADO envio-lhe :it'L:.,
('I 1"/"",1",,, 0,1" v,dlJ., d .. fr-!i7 ('�t:ld;l .Plre nó.,;.

UlNI(A �AHTA fATAR!HA
C!írU(i! íil'r,,1

Doenças NerVOSti\ " Mentôl\
r-n,)I'�I"j - ("''''1'1.,.>(,),> Ii,lnrjll€S - Manias

Prohlr:>r>V',Tli'() I-f€'t1v() ;> <;fiXII'11
f'"I'",,(.,,;) r�l'I [1"lfI)ih',(IIIf! CO," anestesio

In:.:ulir,t',fPj"i in -_ Cr1.dil)u;)(),lIrirl -- ')nnnferofl1o
P�VC.hli",'"

""<;".'1,\ .'!.-'S r�irllljlrtro<'-
r.�<. ff:RC ( I'.)ÁU nr: r.rwAA
r,fi J'i,f ft-./rl 1-', tI,'/,{ tMA
f,l' I/l'I j 1:lA'�-ro ... nr /·'11),,/ nf-

RO.t":At'tlll -' � -;� i'� h,�. jlJ'_ Pu,:!
I'l", i:; I, n,-" IV:OII p Jr"""7lHI.

F.ndo!'rer.(l· /,,--,11"'1 iJ"l!!U )"(111"'''' ?8P.
(Jl",rll t (.·1 I til) rnnfO -), � 5-,

I'Ãudo"rn<; Into", ,i, I !'(H" (,li Iras cidades.
��r"içGS df' rr!l,("'r,(n�

.

Nc, .. é ........ ', l), I, n f'n'1rn,trm'l�nto no,> móveIs.
l,,! ,-� �r,"'<. r'<'1"ri',rn ;o1pntinn, nn 34

�" �... '" '(1",

o SOUTIEN ""FEITO
;)S - sqod9uO!,lO[� - 6LlE: auoj II OJIW

UI��ÜIIJ Dnr Sil,?-'JC11_,::.rJ'_Ir!':j I' I"� (1 n'(/11
1:lUU"i.j.0J o.j.uOS <ip 0P'.�3 G e.:.ed sa.j.Ul:l+\Jasil..!Gi�

� - J\'j jL" .. (te df'"u��u�', cio.
refinai Dfem.ieio Freitas •

os :1I;'radf!( OI"'olo<> 1111 • ,,

lunista, 1)1'10 bonito C:lrl.H.

Que !IH' foi e/ldadu.
-,-

3 _.l\s ell"O·anH! .. ,_ 1'1:\

nhfts n" "Prai!l dfl 8",;(1'\'

d!!s", ,estâd conte('('J:ldo ,:�l1\

vCJ'dad!'ro dr 'fi" 111' 1:1",

<"':or. Grn!' h(·m f'{�or:1 il-1n
do lam,Il111'linl1o X'n"al

como lancnmelll" d!l
da.

., - .'\cabo de rf'('f'l)l'r

PU rtõplp:H'ão d.e no,v:li!o d:1

!-oinltf'rlfa Silma l\laria Sr'tln,
I�I, ,'(!m lt <;enhor nt=lj(J 1.:1-

(·"rtla. 1\J::'rad�('errl� :lo gt'lI�
lilt'l:l:: cf.'T1Jrimcntl-lll(US
1",11. :l('ltf'te('imen'o.

·�x__

'i - Cl�rnJ�nd, em n�3.,'!'
c't' .Ii ry �r:l�'!1 di'. Hc' rj�.
n"","" 'C j('inf'l, da so,-.'
(lr.de de Cricinnl/l,
-x_

G -Na t"·'�rle.� .. ('"riti_
ba r,.,li:1tHl_<>e II eaSaml'll:,'
da senhorita Rf'Klna "'U-

AÚl/80 plllrr'wll _ M:nLiros
de La'twI �Iiil!e:' prometem
J::J.fêue em tódns :'L,> minas,
como pr.ÇItcsto ao :1bus, P:I_
tron::.i]. f::.,m nã'J ê oril,lnal.
m.'l.s'ê r;,ra n:l llbtÔ'rta da
p.1rp(loUlnrli:l hrasilril·R. Se
a.� cs!ntí·'k9." t0rrln h'me::;.
tal;, verlficar-se':á (Iue êHtf'
ano 50',� da hOl'a/!,t'nbalho
L" 01,,,r,1.I,, \)I'"sileJl'u bJ :1-

p:k:H1a em f!�e'_'f'. Uma be
l,',!!. cip HltI'·aç.\u da ma!';.�:1
tro.lm.lh,ldor:J..
n"l'l'f/lr.S "li.1')ó/CO,Ç e Apllca-

A'J IJ':':SS'1 que nllS
N I�i;('s: de vida organlzndn
1(11/,,' .. se r:;da Vf"L m('ons

nc('e,��ül'ia n. partiCipação
do F.:->tado na soll.çao clu�
pr Iltf>lllll!-) de ,inll'm Inter·
n,i, 110 B!'a�jl IS�(J 3.lndu é
I,-f> !}'loimtj·ir':l. A!ri- fllll! li

máquln:l. ande p')r s1 só, to
do,; ,J_� I�plrr.:> estào are.
�os aI) r..�hd J, f"l"�rel!:1g(,!ll
prJn('ip[d. F:m 8:1n1a C:tta
dna () pro!.llc,ma era m:i!s
V,ravc, lb.vi:l um:1 d<'sor-
drm esl:lbelf;Urh 1\ ini-
CL1�lvn priv.'1.da fe:'. o que
pôdc e o Poder Público.
quase I1nd:l. P,ll'a Venrcl'
lsso, Il·(·� ('()ls:1s se C1ze
l':un necessil'ias ao govl-rno
hki{jo ti,,, \'c:-1:"de J1istóri
ca (IUe h"je c(,nt.tmos: 1/1'1-
mt'll'O, corag-f>1n de enfrcn-
1:11' :1 des'lrdem adminls
tJ"ntlv'l, !{':;labc]e('e:,do a

ordem ntmvê-s de um pla-
no de (2a lle('essld:1-
de) e j)'lr os 1'C('lfl'-
sos pHra niae:1r ('S pro·
blemas.
Ihvendo a pnrtc d� go

vêmo Celso n:lmos a cons
ciêncIa dcs{as l'('sp'lns:\
bllldades, l' d'Jtada de re

cursos a �\l:t ndmhi Ü:1-
ção, tem·se o pi imell'O
pn,sso na vida calnrinensc
pnta. que o Estado se de
sf'TIVolva rom autonomia,
lógica fundamental dc qual
Qller moderna administra
do púhliea.
{.'"/II(',,,i:1 QIl:mdn as s{'

lec:óes do Paranâ. e Santa.

C.ltal'illn empalaram, um

catal'inense r, x'} atribuiu o

'e:�ultado li obra de feiti
r:lrill. Com a nossa der
r,,:a lá, lie(\u provado que

"(crreiro" funclonas.se
C!ll hneh·ll. n)'] B:lhia sem

ll:e aú�])aria O x O.
v",/(g 'p€J./,(l garQtadlJ _ A

Fede!,(lção de Velas e Mo
tOI' mandou fazeI' seis !Jar
\'UI; pl;;,guin;,; para servil'
dto ("eOl:\ a ga!'O�ada, E o

Ve!c.il·os da Ilha, com no-
1Ia direlur:a promete gran
ue,; remodel:lções. Voltare
mos, ao que se vf), a recu';
1)::1':1. fi boa traçilçao do
C,'li-")r1e de velas de Flo�
l'ianÓÍlolls.
�,� .:Ju}JSTITU1DQ - De

j)Jis de .se man ter por bom
1";'IP') na presidcucia da
SOTELCA, o eng. Jcsê Hul
I;e. foi substituldo a se-

111 • .11;' f.:lssada. Para o seu

lugar (} primeiro nome

cuglLado havia sido o do
cn!{. Ckiudio Valente Fef
rei),:1, 11::1S Quem o fol de
fato foi o dr. Batista
M!i;TODOS ARDOVINIA·
NOS Repercute pesl;lma
n,cntc em todf's os melo8
:1S atitlldes de um tal Mi

randa, usando mêtodos
1l:Jl!cialf:scos, muito difun
{lidos pcla corrupta policia
ta:l<:,c:l, fechando boales,
('ujos proprietârios não
(.'(JnCOl'd:1m t'onsigo da "cai
x!nh,i, '. A revolt:1 enusnda
I" p(')o fatf' de, enquanto o

dilo, polidal se preocupa
l'(lm :1,suntos desta nat.u
rcl.�. ladrões agem del;ca
nulamente nas suas barbas
:l luz do dia, roubando au

t:Jmó\'e;.s e nssal:ando re-I
luj;,oa!·ias. Na GB, o maior
problcma de ordem púbUca
sempre foi p .saneamento
da própria polícia. Que
êsse tato lamentável não
prolltere entre nós.
EXECUçOES SU PERA M
PLAffOS - Em !!.petlas dois
flnn� dr> plrÍ�tpn(' fi o PI.A·
MEU envolveu."'se de um&.

fislonomi;1 adminls! r:1t1v�
altamcr.le eficiente. fal.en-

Cientista Norte-Americano
descobre o mais antigó traço

de vida na terra
WASHINGTON, - Um -temcruos pesadOs dfl 'rer- 84.000.000, mctt ... maior do

dentista da rnstttutcào ra procedem do S::lJ e. mais que o pô-o de moléculas
Carnegtc de wasníncten remotamente, dns "super- Si,11p1€8. corno. por exemplo,
anunciou ter obtido provas n vus" c-tre'ns que se de- as da úgun
de que a vida vegetal àpa- sintegrnram. _ Novas observacões. rei-
rcccu na Terra hã pele me- _ A motéeuta do D�A tas da Terra com o empré-
nos I milhão e 700 munões rácído cleuxiribOI1I1Clcleol. g... do radar e do rádio-
de anos. Isto stentrtca t a malécuta -mnter" de to- telescópio revelaram que a

bilhão de anos maís d� que das as c�,i'ia- vivas. foi pe- atmosfera de venus serre
as osumnuvas prévsoe d', soea peia primeira vez. Seu gracdes alterarÕ<!s em sua

rea-te da primeira viela no pé-50 motecutar à temnomda
g:iobo terrestre. -------------.--�--
Disse o u.. T. C, Hoerfng

que as novas provas C011-

si tem em remanescentes

quimtcos de ntgas unícelu
lares. que h-je «parecem
nos brejos em form3 de

e puma. As «mostras Qui
l'1i('as tor.i.n extraídos no

mais velha roch:t scdimf'n
tal' jâ descoberta n" Tc!'-

1'3. tl'M'ija d:1 RoMsin Mp·

ridianal
ii: �a :!e"{'<)herta foi nnUFl

d.,{!:t n 6iP relatório dll
Jn�lii.uirflo.

I

Anunci:..u t"mbém a Ins

tit.u.çj;U (I'W os drB. l'ni.:p
1\. ,,,Jc.�Ui1 e p,.tnck L,
l-,l!'ltet c;H�'aira:H (te outra
(",.• dl... a..:.ti 's goràuro»()s.
qltC. hã � lIiiih.:.oes de
<IH s, I.:.,d.lm p:.u i.e de se
f(:S \ilüs. u� acidos n<io
lLi,<.l;'I nl .. du tr"ll�lonn[\(ios
cm S,!o�t.,n.;,a.j qlhm.c.\s
mais �Íl.,ples. do tipo d:.l
(;Ih!()ntraaa pelo dr. H�e

ling.
("..-' cientistas acreditam

e:n que a idnde da própria
T'cl'l'a é de cêrca de 4 bi

lhões e 500 milhões de

all'('S.
A InstituiÇão Carnegie

anunciou outras impol'tan·
tes descobertas:

- O limite máximo ob
servável-do Universo se

acha a uma distânci:l de

pel'� ,nenos varJcs milha
res de milhões de anos

luz. Um ano-luz é a dIs
tância pércorrida pela luz
em u;n all<). com a veloci
dade de 298.80 kll1 por se

gundo.
- A Via Láctea. que

conté;:n c nOSSJ Sol e cêl'ca
de 100 bilhões dç outras
estrêl:lS, te:n ('érca de 10
bilhões de anos.

do funcir nar todQ:) Os p1a- - Os m('t:üs c outros
nos eoncebi(!ol; para a re-

modelação da vicb. c(")nõ- ----�

�7!��aned;��I��:!m:O e�lsta�� 1 "OflllrCll'sng'IIllS se�ores a pl'Og'rama-
• L J 9 ln) IJ

Çã� ��::iS:�c�:-;�(f d����l;e: E ta j J' I �n" [
decidida. nt.lla(;ão dE" seu li ÜU� L.
Se�\'etá!IO, Sr. AnE"s Gual-

• • •

�::�;p�::n�"����od"��n' I e Inrlu�ttl!ilt'clor.nr de maneira tão f"'. l� LJ; r u o
{'e!ente o ÔI'I."ÕO sob cuja Florianóp-Iis seri sede
responsabilIdade rep')tlsa o do}O C�ng:'esso E�tadual
sucesso da administração dos Estudantes Técnicos e

Celso Ramos. Industriais Que será I'call-
%r:da dUl'iulte Os dias 3, 4 e

SALIM DEFINE JORNA- 5 de janeiro próximo, quan
LISTA - O jOrnalista Sa- do será eleita a nova Dl.e-
!l.ll Miguel, vendo UIll .seu

colega falar illledia�an,en
te sobre, política, música. e IndustrIais.
reforma agrária, rellgiâo e Estão �endo t'Jmadas tó
futebol, concluiu que: - das ns medidns In::1 que o
"Jornalista ê um especia- conclave atinj:1 o máximo su
lista em generalidade". cesso possivel, dignificando
SOLUÇA0 DE VELHOS assim. os altos objet.ivos da
PROBLEMAS - F'lorirllló- elas�p estudantil Técnica
p; lis muito ficará :j. dever Ir.dusLrial cat-arinrnse. .lIIiiijiiiüt;::--�-à ação que o jovem Secre- Será nl'1.i� um PflSSo "pa-

��'I��OSd�i1��O:�diC�r� ;:IJ�� ��n�r���e�:S:;�ltav���:r�n��� Estabe:ecimenlos ffA Mode�ar'f S. A.
��;s cI;r:��:����eo����� ��� ;�C::�i:ep;e�:���Oco;�3:�� lornércio _

por muitos ano:> represen- volvimento nacional. O REFRIGERADOR CHAMP'ON E O TERRENOtaram aborrecim!'ntb da A UCETI espera ver es- NO JARDIM ATLANTICOpopulação e fei\ll'a urban:1, tabilizado no C.ongrel;so I (\ �E'rõo prG,entcu:;:os, nesto última �Lmona de' Natal àh .. je e tão em fmnro adlan- avançado espirita de lut:1 fregJes:a de A Modcfor .

��;�:n��; ���:a�!�m�O ou:��: ���Ú:��'�i:n�:s s:;�t:le��tR� Entn' as sen�ilcionois ofertas de brindes à SllLl

porto e reparação do tre- l'ina, quer na rondiGão rlc
freguc5'o, {gul'om, cnt"" outro:,: pre,"entes valiosr:�

cho c�nstrujl:l:), o calça- futuros manipulad... res de
fó e�.jr{'guE·;' dois artigos de máximo valor e Que ver;

menta da avenida Mauro nosSo processo C:e de"envol- �:���C-;;;;;t�t�o�:' enql'ac)l:om na denominaçõo de 'pl,?_
Ramos a pavimentaçâo do vimento industrial, na con'--
Mm'ro do Gerald::> e lllui- dição de estudantes, ou

TrGtr;",,"l c!oz um re:frigel'Odor de 9 I ,2 pés Cham
tas e muitas ';lltms. Está mesmo. �a privilegiada pion. o grcndc marco qlH' está dom nand:) o ri,. rcodo
ainda dentro do el;quema. c ....ndição de patrlótas au- .nocional, {� um tt'rrenQ, no Jardim At1àntico, o me-

do jovem Secretário de Es- tênticos, lutando em todos Ihor e mais futuroso boirro de nO"sa Cop'it<ll.
ta.do, para 63, a pavlmen- os casos pela grandeZa des- Es;;es voliosissimos brindes serõo entregues no
tnção da estrada de Co- te noss.o Pais, em defesa correr deSf(&" poucos dias que ol'ltecedem 00 NotaI, c.

quelros, Canasvieh'as, Via- dos nossos invioláveis prln- dois- dos muitos fregueses d�s 3 A Modelar da Grutl-
duto, segunda via de aees":J eípias democráticos e eris- nho õu da Mogie Boutique que efetuarem 'suas com-
so a ponte H,L. e outras tãos. praS em uma destos lojas ê que poderão 41� os dfor-

��rf�;�iti:s. ���: (, �����s. '

rio =:17�p:���' _ se�,�.��, 7c����os,�::::�::�df��t�����S dois Q!ondes brind,!s.
mmemo da Capital.

,�� l'. 1. .�__._-_. L

trria da União Catarinell
se dos Estudantes Técnicos

'.

--._-,-.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato Nacional da Indúslria da Hístórío VerdadeilOConstrução de Estradas, Pomes,
Portos. Aeroportos, Barragens

e Pavimentação
Rua Debret, 23 - Grupos 1206/7'_ Rio de Jcrsrn-c

ESTADO DA GUANABARA

Editol de Posse dos Membros da Dtretorto
e ConsNho Fiscal

1 Er:; cumprimento -c Portaria Minisl1e'riol n.o 14óde 8 .e outubro de 1957, faço saber aos que viremeste edite! ou ,d�le tomQr.�m <!onhecimellt(' que foramproclamados e I"tos no ?IQ 28 de novembro último e

empossad�·" nos respect.YOs cargos no dia 3 de do
z�mbr:J em curso, Os seguintes membros do Direto
.rrc .:l Conselho Hscct deste Sindicato:

DIRETORIA

Presichnte: Dr. Marco Paulo Rcbell
Vice-Pres:dente: Dr. A'lvaro Brand50 Cxvotcant:Dlretor-Secretérto: Dr José Collagro;;si Filh
Diretar-Tesaureiro. Dr'. José Amarante de 00•
livl.":ra

.

SUPLENTES

Dr. Djalmo Murta
Dr. Hug') Socres de Moraes
Dr Japyr do Arnarcl A'>!.'Umpçõa e
Dr ManOel Vívacqua Vieira

CONSELHO FISCAL

Dr. Jr "�e Luiz'de--La Rocquo
Dr, ;osé Jaã'o Pereira Bostas e
O , Antonio Lico

,-

SUPLENTES

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

Dr. Plini.o Botelho do Amaro'

Rio de Jonetro. 3 de ccee nbro de 1962.
�RESIDENTE

.

Clube doze de1gosto
Ccmuntcccõo -,

Comun 'camas aos Associados do Clube Doze,
que no reunião do Conselho Deliberativo de 12-12
62, foram aprovados os seguintes contríbutcões e

jóias de odm'ssõc de sócios a partir clt! 1-1.63;
Mensalidades de Assoclodos Coutr-íbuintes

C,S 500,00
Mensalidades de Dependentes

.

CrS 150.00
Anuidade de T rons:tórios, ... ,. ..

c-s 2000000
Observcçõo: - Os socfos orcoríetértos cem

rrAncs de 11 o<i_ões gosorão de um oba!.imento d�
20% por mensalidades. Os com 11 açoes ou mOIS

oozcrõe de 'um abat menta de 50% por menscl.do
de.

O pagamento onteÔpodo de uma unidade àa

rb -:li:'eito co abatimento de uma mensolídoca.
JOIAS PARA SO'CIOS ADMITIDOS

depor, de 1·3-63.. 'de 50.000,00 paro Cr$

15000000.
'Estudantes de Cr S 5.000.00 poro Cr$

10.000.00
A DIRETORIA

-'ORo CLO'VIS DIAfDf � IÍtíÃ
•

CLlNICA ME'DICA
Estomago intestinos, fígado e. vias biliares,

ConsultórIo: Ruo Felipe Schrotdt n.o 38

ReSid���iS. Jorge, 32 _ F�ne 272 i
Diàriomente -ícs 15 às 18 horas

.•

Ãhtnde dos 8 os 1030 horr>" no Hasritol de Cnrloode

---f,r''grll

�j;:�.1.. F'[�

.

-

rll'J I
I

_r. i

MES DE DEZEMBRO
D1.'1 22 _ Sábado - Soirée de Formatura da

40. Série. GINASIAL 00 INSTITUTO DE EDUCA

��02�� 6����;' _ "O, E"uciontes Dun-

çom" Iníç'o às' 18 horas.
.

.. "

Dia 2!5 _ Terço·feira _ Tarde Infant,l, lncCIO

��o 1 �O�sD(Jm:ngO _ "Os Estudantes Oon-

6�;';�/�i� � �� �r��U:llão Social Elegof"l+e
iniCio às 20 horas.

-REI·MARCAS r PATFNTES
Agenle Oficial da Propriedade Industrial
'legt!tro de marcos. patentes de invenção, nome.� cC'

�rcl(lls, tttulos de e,taoelectmento, lus:gnias, frase.� dI
./)rnpuganda e marca." df' e:r:portacão.

Rua TeneDle Silveira, 29 - 10 andar -

SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO',
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

4a. da série I "II
.. , "'III

CONSERVAÇAO - O De

partamento de Aqrlcultura
dos Esbdos Unidos tem da
do grande' auxilio uõo só
a fazendeiros nortc-amcn
canos cerno também a fa
zendeiros de todo o mundo,
com seu trabalho de conser

vacâo do Selo. A terra ara

dn de modo a evitar a ero

são tornou produtívas mui-.

tas terras até então esté
reis.

ROTA((AO - O Departa
mento tem logrado ainda

sucesso no ensinar aos fa

zendeiros O valor da diver

strtcecão de colheitas. Mui

tas terras improdutivas vai

taram a- pr('duzir bem gra

ças ii. vartacâo das planta
ções. Esta rcrocêo restaura

os elementos oo s610 que es

tava:n exauridos.

ele flgtt.::Ola rol cresceudn
o Departamento coméçou a

empreender estudos cm lar

ga oscatn dos merendes e

da comcrctnneacão de pro
dutos fi fim de fi iudnr os

plantadorrs ri deres dispor
rucrcuvamcnte. O progrcs
:;0 das rúpfdes meios de

transp-rto dos Estados U·
ni(!')!j õljlHta em multo o

Dopnt tnmr-nfo a criar mer

certos nacronnts para ali
n'rnto.� que :mlCs só eram

vendidos tocmmcntc.

.
�...

COMEROIALIZACAQ _ A

medida que a p:'odl1�ida-

se. da série

FLORESTAS - O Serviço
Florestal dçs Estados Uni

dos reanee. investigações
em todos os setorc, que di

zcm respeito ao Il�,) C nd

mlnlatrucào da' terra. E',
também, responsável pela
oretecão das rtcrestas con

tra íncêndíos c oocncns que
atncnm as árvores e plan
tas. Em seus íaboratê.tcs .

t('�t'1 novos l1�OS p.u'a as

madeiras das matas. dexcn

volvendo melhores prl;duto�
para o consumidor.

ELETRIFICACAO ._ Impor
tante função ela Departu
mente de Agricultura do-,

rcstad-s Unidos é a conces

são de. en-présttmos. fi ra-
xendcirns. da õo-

nnnístracão ElctrHka-

cüc. rtunu. para que
possam levar enorgta

INSPI!:QAO - O Dr-pnrtn
mente opera \1111 sistema
rompido de in.spet;ii'l (1e gl'
»cros aJinwntil'!us. Todos os

aumentos. lru-lusívr- a C;J 1'111'.
('s vcg('talll c as s;-w

sua. qll�lli:lael�" I' Il1spu'i'l
n:rct -. na-a sr evuur qual-

trtca c suas Iazcnrlas.rGra- q'le" ('UII':;1I11Inaç;lO. c que
t-ns RO trabalho rcnüanno prr-tr-rr- o COT1�lIl11id, 1'. (' ('11

��,l; ::l�t� "_�.����.(:��Hi\_l��'I"_., ·S7,1/�:I.;l�i;/:���';��IC;i·� I·:U.��I;':�.
nmcrt-nuas tem cncrgra C· 'qua:i(In<\":
tétrica.

11

ESCOLAS --,- As crianças nos
te-amertcanas em idade cs

colar recebem merendas da
melhor qualidade a preço,�
mais baixos, graças ao p�o
g!ama subvencionado pelo
Departamento de Agricul
tura. Segundo este progra
ma, as escolas recebem os

excedentes agrlColns a pre
ços multo mais baixos ou

mesmo gratuitamente. En

Lre ésses alimentos liguram
queijo, lcite em pt'- e cc-

_

reais, Per exemplo

Ultimo da série

AJUDA - - \) Ll'flbalho do

Departnmento de Agl'icul
tUl'a dos Estados Unidos

tual cxplos�lo populaciomtl

foldore Barriga - Verde
�:li;;:��j,:{II·�ã,�S:}:;t,:�,.:�:.�:'':.s O;ldl'::";:::"'" Apresenta'c,ão do Corai
Missa ,In UnlvcrsHúriu.

Florianópolis
\Tem despertando in!('- !J;urlt_"'·'·cl'cl('. 110N'f)/i' Ici[mc::;. quc a s('-

rês�e na culta platêia flo- As'<im. t)"waldl) Me!!o FI- g\lllda p:u·tc do programa
riunopolitana o próximo lbo. 1i'io apJ:l\Hlidn dn., a ser apre�entado nos dia�
concê�tn vocal da ,).ssocia- v('I.(,� n:�lcriorcs com "Can- 27. 28' e 29 (icste mês pcla
d.o Gorai de Fpolis a SCI' ta C:l.bdo" c "FI:Jrianó- AIi'Ô')(·i;l.('i'io Cora: d-e FlOl'ln
�ralizada no Tcatr!> "Alva- plllü," 110.� llrinclnra de�t:'
1'0 de Can'alho" nos dias J('il:l r'( lU :I Cant;fw pralei.- llópolis no 1'cat:o "Alvaro

11c Carvalho" �l'r:i consti
Itiírl:i, ;1j)('nG� dc vozes Ce-

elo mundo, o trabath-. (lo DI' »nnamento etc Ag)'icuIUll"a
muito ajudou o pais a se dos Estados umdos sern

.

tornar" principal produ- cada ver. mu ís de vital ím-
tor .munôral de g-êneros a- oortàucic. O homcm p.rcci
ttmcnt.íctos. Devido a sua sa :1}lrender a alimentar
grande produção de cCI'cais. ui1l ntnn('ro mai')r de pe�_

leite e outros gêneros, os s: as com fi mesma area dI'
EstadcS Unidos têm pOdidO LCTta de que dispõe. A lllC

graças a extensivo progrn- lho)' II'l'1gação dns terras e

ma de assistência, mln':lral' fi obter:I;ÍlO de plantas cad:1
a eseassez de alimentos em vez mais produtivas constl
muitas nações. tuelll a única. esperança pa

1':1 uma vitoriosa sOl lição
FUTURO - Em Ince da a· do pl'('blcm;1.

M!SSA 00 UNIVERSITÀ'RIO na

de

27, 2::1 e 29 do corrente C

{'Ilir-� ing-ressos cstão sendo
vendido.� pc]:)s meml)ros do

l'fl nn 1 ,·.'!.ust'!leja
..

c dc
Edlll'l KI'Jq�(T, lnul'c;J(!o 110

c( na:'io Il.'lísl.ko naciolllü
ou\'Jl'('J11('� "O Vento" rCun
lo do Mar\, insp1mdo no

fflrnOfiD vl'l)f,Q !fUI du 1111(1

A. Nlllr::\j' "Meu limão
lllCU Iimodro". tão conhe
('ida c !tp!'cchda pelo bra
sHdro. considerada um

('Iássi<"o de llos.\'a músIca
popular. dcverá se consti
tuir no ponto alto dessa se-;
gunda parte do Coral de

Flurianópolis.

CUI':l1

T'flrtc dês�e inlcrêsse ê
motlvado pclu \)J'ogTrl.lna
ção fllle conslarn apcnas elc
müs!{'õl ])ra1<i!rlrll, CIII sua
maioria 1.H\.�c1.das 1lr) rico
folclore nacional. desta�
cando-&e pu.rticulannentc
ri C'on'tril:r('!1é�o do- folclore

(II' Srlllln Catarina .

V(17[';R f<�EMrNINi\S NO
COBi\L or� FPOpS

PO,,"�oS adlttnttl:r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Departamento
de cempres (O. C.
conformidade com o

. .,Jlrt.!H,
ítem III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-

25-08-61(382, torna públiCO
que raeé realizar, no dia 28
de dezembro de 1.1162, na

sua séde. à Praça LaUl'O

Muller, nv 2, (fone 3410),
CONCORRtNCIA PUBLICA,
nas condições seguintes.
I _ OBJETO DA CONCOR
MNCIA.

AQUISIÇAO

de Cr$ 10.00, por fôlha. em

envelope fechado e lacrado,
contendo:
a) Deslgnaçâo do nome

e . endereço da firma propo
nente;
b t especificação, a mais

detalhada possível ínctust
ve marca do material qual
se propõem' romecer:
c) pt�çQ.-unitã:r1,j e global,

com a. eenncacno de OUE' "- ..

tão ou não incluidos as nes

pesas de irnpóstos, taxar,
rretes, «nn-etos. seguros,
etc.:
d) cnndicôes e ornao de

entrega do material. no lo
cal tndicudo.: GINASIO IN·
DUSTRIAL "�RESIDENTE
NERl!õU DE· OLIVEIRA RA
MOS" ITA TA!, onde será pra
r-edídn ri exame ele recebi
monto:
('I

.

de-In-ar-àn de conhe
ctmenro e submtssâo às nor

mas deste Edita! e da Le
glshw'-''l .e rerente a con
f'OlTénrja�.

nas tnstrucões constantes
do verso das mesmas, bem
come às exieênctes do De

r-reto n . SF_2S·08·61(382,
de 1961, e demais díaposí
� ....es ...startuaís � Federais

sõbre Concorrências,
'III _ JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Julga
ct,,_ a. po-terrormente, serâ
decta-ado vencedor o pro
ponente flue orerecer :

a) Menor preço. constde
rende-se descontos, ooni

ncecões. Impôstos, despesas
e outras vantagens;
h) melhores condições de

entrega;

duas firmas de comprovada
Idoneidade ccmerctat:
c) prova de qultacão com

as Fazendas Estadual. Fe
deral e Municipal;
d) prccurncàc, se for o

caso, passada a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - Os documentos aCJ
ma r on pa rt.e rjp!f'.�\ pode
-ão ser substitui dos pelo
nestst:o da firma no Depar
tumentc Central de Com

pras do Estado de Santa Ca
tarina.

c) melhores condições de

paba11lt'IlLU
2 - Em Igualdade de con

d.qóes será dada preferên
cia fi. nrm-c estabelecida no

;) ,- A� ornpost ...s deverão
ser apresentadus em- duas

vias, com a rubrica dos pro
pone.ites em tódas as pá:�i
nas. seladas na forma do

ustado.item 1. oêste "t-uto
3 - Em caso de absoluta

igualdade de prop ...d.M SP_

m so: teado o vencedor-
.. - A Concorrência po·

derá ser anulada. uma ve.

que ter:ha sido preterIda POl
malidade expressamente e

xigida pelas referidas Leis

�u�z�m:�:ã:�:=;!:t:� p::
E,lado ou à mflralidade da
Cor_corr(,.lcl".

6 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen
tos. ceve-ão ser entregues
no Departament-, Central
de Cnn-pras. à Praça Lauro
Muller. n. 2 (fone 3410). a-
té ao; 14 horas do dia 28 de

NOTA: Serão recus; :::'0$ dezembroÁe 1962, median
os rI ate!"iai� com Ct.meúsões te recibo, em que se men

Je ouiras C[\I·J.cterí�ticas a- cionará dnta e hora do re

(jU�m das espec:ficações: o ceblment-, assinado por
qUf' Of'Q.:'IOl-:ill'a exígência de funcionilrio do D, O. C,
illb:;t:tuicfio, retirada ur- 7 - As propostas serão
gente, r'h',mam'!nto d�se- abertas. às qulm:o:e horas,
�llndo colocado, exigência, do mesmo dia 28,12.62 por
da d1l'erença de preço pe;o funclorá'i�s- designados pe
fa!toso. caução fUlu.a. �I'S- lo Presidente do D.C.C. e

pensão do registro de for- na presença dos proponen
nec'E'dot'. -í"W tes ou sêus representantes

2 - Na parte cxterna do legais.
envelope conienp,d-r da p�fl � _ Abertos os cllvelo
post.a deverão constar o se- pes, cada Im' dos Intere��9-
guinte� dizeres: CON<':OH.- dos tem o direito de apor a
RENCIA PUBLICA N. sua rubrica na� folhas de
281155, U\QUISIÇAO D3 prc;JOstas dos demais con
PAPEL PARA O TESOURO

A Com-issão Julgadora re

serva-se' o direito de' anuI!
a Concorênc1a, CRSO as pro
postas apresentadas não
correspondam aos interês
ses do Estado.

F1'1rianópoH.� em 28 de
nbvembro de 1962.

(Hermes JUSLLDO Pa-
trianova\

PRESIDENTE

DO ESTADO).
3 - E.m envelope separ.�

<::0, contendo os dizeres do
inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
cncerr::.r-se-ão os documeln

tos comprobatórios de iden
Utladc e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercilll ou Dlã·
1'10 Oficial que lenha pu
blicado o documento de

cOllsLituiç:_ão;
b\ ntMtado dp !don�I(t.-

OR MARIO GENTIl lOSTA
M(DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

EsPECIALIZAÇAO NA CLlNICA PROf
JO,� Kjs DO RIO DE JANEIRO

.

OP<RA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS
rlORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pe'o manhã, horo marcodo. inclusive aos s?bodos
Telefone: 2989

·CONSUlTORIO - Ruo Ten. Silveiro_1S - C.mj. 202
Fr.lIFICI) PARTHENON

Milhares
mecânicos

_ U:n anel de fumaça
precede o balístico inter

continental Mínuteman
.

')

ser lançado de um suo sub
terlrul�O em Sabo oaoeve

ral recentcmente.
Ó missll áe três estâgtoa

prope ido por combust.i l::J

-sóljdc, deverá se tornar

operacional no fim de.te

Car;JS ao Editor

5. v.

J

zelam
seu Ford
todo.O

�!�
---------------------

,�M&._-l!*�al---- --- _'---;;-

HOJE A

Legião Brasileira de ASSIS'

tência, na Avenida Mau.o
Ramos, atenderá as cr-rar.

ças do Natal da

Pobre, promovido pela
srdente d. Edith Gama ne

mos, que já atendeu <1C7,I·�-.
sete distritos de Plcrrauó
polis,

VCU ENTREVISTAR
amanhã, no programa �'l
dr na Sociedade às 2�,Jj
na Rádio Guarujá, duas
moÇas "top-set'',

-

O DR. FULVIO
Vieira ainda nao se con

formou com a derrota d"
Flamengo por 3xO, sorrura
pelo '�Jorioso", do Mane e

do Radar.

O CAFE'

"Alvorada" de CUrIti:n
continua cobrand.o clnLo�
cruzeirus por um bom ca

fêsinho e pat:a de aJII�Wcl
pela casa, cento e clncocn
ta mil cruzeiros. Aqui na

fFloriacap" �\umentaram
para dez cruzeiJ,as e na'}
estão dando importan,,:;.}
às reclamaçõe, A COAI'
deveria cuidar do assunra,
porque ê demais

A LAGOA

NATAL DA CRIANÇA POBRE NA L.B.A.
Garota Radar 62 de Tubârão dia 28.

da Conceição, sere elet!"ul-�:
cada Ir uno breve 'rrmt t e l"OI SO'
um de janeiro de 1963 é .'- falar no nome do CeI. f"hl-

;:��:��i�:. ;�:�::i:v��� iI; �;�u;�I�ar;ri�.ef�!����
também será. para IDIl.'Ú;. feirá' ,à noite, num bar d�
tarde. cidade, escutei uma cõ.t-

.

A GAROTA
Raelar de Tubarão_62 u .

ré escolhida numa elegeu
te recepção que acontece
rã no próximo dia vinte e

ano, na. luxuosa restdênera
do casal Aloysio (Silvra)
Bleyer-, naquela Cidad,>
quando será homenagead�
o r.icns Clube,

versa à respeito do cancr
date 'do PSD. O nome do
dr. Nelson .j\breuJ foi ven
tilado.

NO DIA 6
de Janeiro - DIGA NAO!

O REVEILLON
no Clube 12 de Agosto que
acontecerá no próxim� dia
31, e�tá sendo !::lardad'.)
COm muito ínte-esse pclo.s
associados, como acontece
todos os anos.

ONTEM
foi realizado o Enlace M:d
trfmcnjnl do dr, zam Gon

zaga, COn! a srta. Ciolilde
MI:.'ndes, na igl'eja do Divino
E�pirlto Santo. Após a c'�

rlmônia religiosa" os con
vidados foram Tcepcionad'Js
no OScar PaIace Hot.el.

A MAGIE

ButiQUe, recebeu a visita
do deputado Diomicio to're! ..

tas, !lue f,ez uma �oúa com
Pra de Natal para os !lEllS
familiares.

1. Papel, CO.l1 dup.a segu
rança, marca vpapyrus",
extra, n. 2, .urndade ,-; mí
lheiro, quantidade �. 50.;
2. Papel, rtoor post. de prt
meira qnujldude. )):;LI'R Im

pressã., e cópia, cor rosa,
formato 66 x \16 centímetros
(BB) de 1>,5 quilos em ca

da resma co 500 rólh:\s BE

ou 30 gram u � POI' metro

quadrado. cm fardo tbala,
caixa, engrudadc, paC(.;te)
de 8.000 folhas ou 16 res

mas, untdude - resma.

quantidade - 100;
3. Papel, ;;IIIWe cu npcrga

nunhuda, de I" quundade,
para írupressúo. róI' brún

co, ronu.r,o uu x IJ-U cenü
metws IBEI, dc 16 quilos
em cada I't'lillla clp 500 f{'·
Ih.1S EB 011 ::0 gr,lmas p:lI'
metro qu.ldl·:1tlu. �lU furuo
I bala, c�\lxa, t'1lg'l':Hlndo, pa
cote) dt> 6.ouo lulhas Lol\

12 re_mas, unidll.lh'·- I't.\·

ma, quantidade ao;
4. Pupel. SUl lHe ou apel'g'h
minha do, d'_' I" quu!idale.
para illlpre:s�ã.,·, COI' :un:ll'e

lo canârlo. formato 66 x 96
centimetrolj 1 BB). de 16
quilos em cada. resma de
MIO' folhas BB ou 50 gnunas
po� metro quaurndú, em

fardo (bala, caixa, 'engra
dado, pacote) de 6.000 fo
lhas ou 12 resmas, unidade
- resma, quantidade -

..

200;
5. Papel, assetinado. de la.

Qualidade, alvo, de 60 a 65

gramas por metros quadra
do, em folhas de 45 x 50

centímetros, g� mado, para

confecção de sedas, unidade
- milhciro, tlualltidade -

150.
II - Eó.'IPULACóES
Os Interessados de\'erão

apresentar os documentos

lllenclonados a seguir.
1 - Prop.sta. sel::.das am·

bus as vias com Cr$ 12,00

,: ,
de �10 E1'!tndll�l c 1TIal:f a

'(u,:.,:a dt' Educação t: Saúde dt', pas:;ado pm Bancu ou

Uma de suas cartas,
bre testes nuc'eares,
publicada no "New Y!J�"

Times" e mereceu uma "f\j

posta· du Pr:,�-!.ente Krm
ned)'.
- O O publicitarlo u'::\ L"

americano Allen Klein, d,�

No Iorque, te:n o "hol)o'"
d(! escrever-Curtas ao lJi
Klein calcula que Ja n3

creveu mais de 6 mil cu
tas a editores de jornaiS e

:::IS��id:. adas o Eit�,-

LOUEDES
Maria Cameiro estâ convi
dand.o para a sua festl; 1e
q-;:�"fze anos, que acontecf'
rã no prôximo dia 28.

NOS INFORMOU
o Almirante Jurandir Mui.
ier de Campos, Comte. do
5.0 D. Naval, que o Reb-j·
cador "TRIUNFO" que vem
rebocando a balsa pp.ra. a
travessia do RiO 1I:l.JRI
Açu chegara no local pos
sivelmente .amanhá.

O CASAL
dr. Alvaro (Lourdes) d�
CarValho, vi� ;arf ;Ioje, pa
ra o Rio de Janeiro,

1V.LUS1CAL BÃR
ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAM.1LlA - RFUNlOEB SOClAlh

DAJil;-ANTEFI COQUITErS - FESTAS DE ANIVERS/d.lOS _ CHA
DANÇANTES - ETC.

..N9AR TERREO no RovAL BOTEL - Te] 25' S. fPoI'\&r1a)

AD\fOGADOS
ADVOGADOS'

DR HELIO PEIXOTO.
OR MOACYR P�REIRA.
PREVIDENCJA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gomento e Revisõo. Aposentodorios. B�nefielos etc
QUESTõES TRABALHISTAS

.

Cl'VEl , CRIMINAL ';ii
RlIo Felipe Schmidt M_ 3-7'� 20. Andor _' Solo ..

t,

��'1 �t'J"
p.. 'f"WII,'.leoliH, .. 'd
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e
um Revendedor Ford. Há mais de 300 Revendedores

Ford distribuidos por todo o País. E todos com mecànicos

especializados - treinados pela própria Ford - gente
que realmente entende do assunto. Você pode confiar
nos seus serviços.

F
�I;'s só utilizam peças Ford legílimas Ce a m.,hores

ord
preços). E ferramentas especiais, apropriadas a cada tipo
de trabalho. Por isso, as revisões periódicas podem ser

feitas com eficiência e rapidez.
E lembre-se: o Novo Super Ford dá mais lucros porque

assegura Economia Global. Compre bem, compre Ford.

por
em

Brasil
Nõvo Super Ford F·eOO_
o mais moderno caminhão breeüelrc,

Comunicacão
O Centro Académico VIII de'Setembro da Faculdade

de Filosofia, Clenclas e Letras da uníverstdede de Santa

Caturlna, comunica aos mteresados que estão abertas as

tnscncoes para o CURSINHO preparatório ao vestibular
da Faculdade de Filosofia.

AS inscrições poderão ser feitas na União Catarinense
de Estudantes (U.C.E.) das 9 horas às 11 horas e das 15

horas as 17 horas até o dia 30 de dezembro.
c-muntca. outrossim, que as aulas terão início no dia

3 de Janeiro de 1963 às 18,30 horas e que as mesmas se

rão nüriíscrndns nas dependênctas da U.C.E.

Melhores Informações poderão ser prestadas na União

Catartnense de Estudantes.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1962.

Arno Mosimann
Presidente

FLAMULAS
Confecciona-Se qualquer quantidade, no melhor
Ed Zohio _ 1.0 andar opto. 701 Fone �494

qualioade e menor preço.

.- ------ -----

Terreno Praia do Meio Coqueiros
Vendesse um lote de terreno na praia do "Meio"

em Coqueiros, próprío poro ccnsrruçôo de veraneio

afastado do movimento dos auromcveis. Pertencente

co letecmento do cervídõo "Tfbou". Informações
com srs: Osmar ou Divino. Fone 3022.

-----J. _.�--- -.----
- --

113. SAMUn FORSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S 5 WHITE

Radiologia Der,t,5ria
CIRURGIA E PRO'TESE BUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho ló -

10 andar - Fone 2225
ixelusivamente COM hora. Inorcada.

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

sede Çt Rua DeC'doro, números 7 e 28-; c(,munica aS

pessôas afeitos 00 bem que aceito quaisquer tipos
de ouxíl ias, em benetrcio dJ seus dqentes fichados_

Outrossim, que os telefones números 2287_
2940 3146 e 2288 estão à di posição dos pêssoas que

desejarem auxiliá.la, bastando discar, dizendo o lo"

l' ,C�I onde de" se<· oponhado ° donotivo,

Helicopleros
-

ii Jalo na

Lucra mais quem tem o Nôvo

SUPER

Existem na. �emanha
OC1Ut:tl ......1 UI unívéesrcauea,
tvuas ce consagraua LraUI-

çi:l.U e urgamauua ce ccor

UJ com o prnnerrc moceto
.ce unlversiuade, íceeneadc
e reauzacc pejo grande sa

oro prussiano wunerm ver,
humoOldt, em 1809. Éste
tapo ne universídade serviu

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

na Alemanha e em outras

partes do mundo, de exem

plo.
A sua Idéia fundamental

era a- uniao das ciências, a

liberdade de ensino e. pes
quisa, a sistemeneecãc do
saber c a formação de élites
no senuao da rnosona hu
mamst a do prir,cipio do sé
culo XIX.
As dezoito universidades

alemães hoje não satlsfa
cem mete as exigências da
atua.rdaue. Revelaram-se
nos últimos anos graves de
feitos, que estão prejudican
do não só a eficiência do
ensino e da pesquisa, mas

também o bom nome das
universidades e ciências a

lemães no mundo. O merca

do do trabalho, nu Alema
nha ocídentaj, está apre
sentando cada ('jii. novos

sintomas de alarme.

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chócaras e éreas
poro indústrias em

l;aUtullca, que e o mpsoma
ILDal ao ensino mécio. A II

.

oeruace acacemrca permite
a esse estucante a escoine
ue unrversmane e da ê'acur
cace. A rei e apropria or

garuzaçao umversnana cet
xam ali Jovem estudante a

cnance ue usar e abusar
nu "noerras discendi".
Não duvidem os peritos,

que ceverá naves cena mo

cutcecec na aplicação do

prmcrpm da "nberdade a

oacemíca'' nas novas uni
versidades, cUjas experiên
cias afasta-Ias-ao do mo

delo da universidade de
Humboldt.

A Cest.l.LTAblUS'"G·a-,f':-tt a-o-a -. A'� I e·m·-a· n haprecise de eorretore'S. comissõo incomparável.
'

andorT:�I�ar3 d.anemente - Felipe Schmídf 37 1.0 :�VAAL�M�=�ERSIDADES ça dessas massas ecacêmt- Estado de Badênla: quais se deveria aprender míte seguir as SUlIs l1&1:}ili- Casa Branca
cas está exigindo um núme Wurttemberga, possivelmen 1,..::: muuu !fiU1VIUUa, o ILI!l.- cedes profissIonais, no que

Professor Dr. Hermann
ro malar de universidades, te Konstanz, será sede da 1'''JU UOS mereces crenuu- se referem ao campo peda-

r
-

M. Goergen
de modo que, em colabora- quarta das novas umverst- Cu"', zou, ;'00 e ace :lUU escu gógicc.
ção entre Estados e Fede- dades.

ração, foi estabelecido um Espera-se que a situação U numero crescente de Hã muito tempo sente-se
I

plane PARA A FUNDAÇAO altamente anormal será em escucances nnpnea numa na Alemanha a existência

de por enquanto quatro no parte sanada, Situação que reronauraçao ae um vemo do problema, tanto que, foi

vas universidades dentro de obriga atualmente profes- p"mclplo acacernícc das y- fundada, ainda na época
poucos anos. Já sabemos, Seres catedráticos a mínís- ravers.caoes aaemaes, que do Império dos Hohenanl

que as cidades de Bochum, trar aulas perante audító-
-

e a "ulJeruaue acaueuuce-', Iern, uma sociedade cten

Regensburgo e Bremen te- rios de 800 a 1.000 ou até .I!..::i.a uoeruace assegura ao titica, mundialmente afa

rão novas universidades, 1.500 estudantes e a admt- ee.cuu..11.1: a sua acnmssau maüa e que hoje leva o no F

enquanto, uma cidade do üe em seus selJl1nidoB,-.no& cesce que cumpra os pre- me do grande fisico -MAX '

cerres regais, apresensendo PLANCK. Todos os profes-
o ríiprorna ce maeuncace a ----���,;;_J

sares e assistentes dessa
sociedade vivem exclusiva
mente para a pesquisa. A

experiência com êste insti
tuto foi altamente provei
tosa e reconbecida pelo
mundo científico.BARREIROS

no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situudo o Grupo
:SeDiar local.

Os interessados poderão dirigir_se diretame"ltt
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Mallna
�uo Felipe Schrnídt, 14 -- �b"Qdo - Fone -

23.47 _ Florianópolis.

Dr. HEI GONZãGA O "Conselho Cientifico"
da .t\.<'l'",,,mca s'euei ar ca

A.':JI1<:Yl.ua �t:m elaooraoo

!-"YJe.u;; CllHI lc.uva\,;"t:;;

Fx. Assistente do Clinica Urológico do Santo
......0::00 de Misericórdia de Sõo Paulo (Serviço Prof Ma"
t+reus Santamaria).

.

Ex Assistente do Prof. Moocyr Tavolaro (Chefe
de Urologia do Hoepíto! São Camilo de São' Paulo)

Cirurgia e Clinico Urológico,
Rins - Ureter -- Bexiga - Uretra. - Próstata

Endoscopia Urinóriõ.
Atende pelo rnanhã No Hospital de Caridade
Residência: Tel: 2984

...... ..,"�anciais.
uni uva problemas mais

uupoceunt.es a serem suai

"'VU<1U"S e ou�ro prinCipiO
tia umversícece De HUln
bUldt e que se chama a

-umversicace de ensmc e

pesquisa'. v prcresser ale
ldau umversnarro e protes
sur e pesqUlsaaor ao"hiel1llio
tf:mpo. U'dl reSUltam duas
consequencias:

Faita mão ae obra, fal
tam especialistas, diminui
a qualidade dos formados,
e, ao mesmo tempo, aumen
ta Qf afluxo às universida-
des. A falta de mão de 0- --------

bra não se verifica em ___..;-- .____

�::�s!eSnarr:ct;�:sdasm� �- -12 AC----=---lIite, clentiflca.. A� .ezolto ·'lUO[ ·DE OSlll'um:,ersidades ale_maes não �II.... I IJIU" .�
estao en condiçoes de re- L � � �
ceber êste avanço das mas- •

:: :c�����;:�v�oP����
----

..'
�:laes���:e:t�: ���:g:::: PR OGRAMA DO MES
que, com um total de m-/m PROGR."-MA DO MES DE DEZEMBRO
220.000, perfazem 10%_' DIA 23 - Domingo - Festa Infantil de Notai
Sem cogitar da questão DIA 25 - Terço-feiro __. Soirée Elegante - Es

de principiO: vlabUldade ou colho de "Glamour Girl"
-..:I,lão da universidade ,S1e1 DI 31 - Segunda"feira - Baile de Gola _

lftlll1horlt, :1 simplrs prr,<;rn Reveillon

a) Os professores, super
carregados por obrigações
de ensino, não' tem mais o

tempo suficiente para as

pesquisas e,mesmo para o

preparo das aulas;
b> Acadêmiccs com dotes

especiais lledagóglcos, mas

pouca inclinação para a

pesquisa, deixam de seguir
a carreira universitária,
porque a unidade de ensi
no p, pellfjltiM\.;,não lhes per,,:

- O Presidente xenne.ts
embarca em um hellooptq
ro a Jato na Casa Branca
em Wr/;hington, aeronave
que s>u�ituiu os enueo
tipos conv.enciona� usados

até. então pelo Prestdenic.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA

Operoções dos' AMIGDALAS por p;oe;sso
OIODERIIIO '

.

EQUIPO de OTORRINO (único no Copitot)
poro �xome de. OUVI_E)OS;' 'NABIZi- e_

GARGANTA
Refratar' 8AlJ-SCH"a LOMB pó,,�a� rec'eito

<te dC(JLéls
Tro tomento dos sÜ,iuSrrEf�,of' ULIR�S.o�
Dr. GUERREiRo da FONSÊCAI· C;ONSULTAS �fLA MANHÃ E AI r'AR�E
(o�,;,ió"o - Ruo J-Gõo 'Pinto,-'35 � �:�ne 3560
Rt,;dé�cla - RIJO Fel;Pt Schm;df 99 -F one 3560.

""""'f,illO rJreparatório
-

Contirle�
CIHSOS ESPEc;JAIS
IARA PROFESSORES
I\E DATILOGRArlA

4ULAS PARA CONCURs.JS
A UIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI

DJ't.��"::tL ADMISSÃO DURANTE O ,,�.

- Baseado nDa Ina. modernos prcK:euOI pe rA ..

,ógfcOl. '

- Equlpoão com máquina. n..o.
- Dlritldo pelo: ,

'

- PROF. VICTOR FE'RElRA DA SILVA
HORÁ�IOS: DIURNOS E NOTURNOS
Fa�Q lUa In.crlçio a lao O,. Fulvio Aduc:el aR'

tlga 24 de MerA, 748 _ 1· �,ldQt
. "!

ESTREITO
.

•

fLORIANCiPOLll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIDA rORES-AUXIUAII.IS,

.....URy Ia .IS RUI 1.010 •

------------- - __ • ·r;
•

V A"OS DI LAJUTA CONSTAY.',

'ELO .ROdIIISSO D'

"'"TA CA"ARIN�

NO urna

GPOtnvc

Honroso Lugar (onquistou, em Pôrto
o Atleta Sílvio Juvêncio dos Santos

(Maury Borgos, env-a do

da ACESC)

Com a íncumbõncra de

representar Svnta catare
na mais uma vez, o fun
dista florianop�l't[ll1.n ::J:.-'
vrc Juvênci.O dos San'cs

v:1ajou p-ra se-to A ''2:�,

na, 'r anhã de sábado, onde
na noite de se-tunda teh-u
partlclPfll"ia d'l SIl.- Pro i
minar de São s.tvestre, iun
tamente com representan
tes gaúehce par:lnn�n.o,�s e

flumlnemc-s. O nome G�
avi-te havia sldc apont r.to
pela FAC em r".,o,�'1an"l'I.
com o sr. Aryb!lldo Póvoas.
r..::pre�entante eh A Gn 'ta

Esportiva nesta cap.t.vl
para di�puhr <>Ot1"'a )r �
va. já. que n1.o fôra er.-�
tuada a c'!m'nl1tór!3 ,v,

absoluta fa'ta de atl",""f,s.
Evidenciaria o dp�interê"oe
nos treios e�po�tivos 0,1·11'
esta compet'çã�, r('solv�u a

bito. tendo que diminuir nnensa fôsse.o vencedor

Também coube a -Syl'l\O Coube a Federação At'�- a marcha para esperar /1 da pro.a, ta' vez por se:' o

.ruvênoro dos Santos 'parcí-
.

tlca do R"o .orance nu víêsse a melhora e prOS.�.-l- üníco que corria na Prova

clpar das elim':natór1as d(;' Sul co r andar a prova. no guir na disputa ou entao como representante de u r-

ano de 1961 em Pô-te A- tocante a parte técnica,:;� abandonar a prova. j'et-z- Estado, pois os demais Es ..

tes-e. na qualidade de ,'._,- 'que o petrcciriío coube ao mente sentíu-sa melhor tedoa mandaram para a"

presentante do
.

atletIsmo Correio do Povo c ,\ 1I'·"nR após � enjôo e p�.osse'{li;J. disputas uma oca quar.tà-
catartnense. cetoccu-se uro da Tarde Esport1.a, cc,n do na prova mas até ai ja la- dade de atlétas. O Inceu-

segundo 'ugar par pu � supervisão de A (1- ._;� vtatr passado pelo atleta üvc do lambretlsta foi ob-

engano que acabou por ú= Esportiva de São Paulo. barriga verde, alguns cor-e se-vede pelo repot:I!1" qu-r-
ser fatal, Corria Irvré e Por volta das 20,30 1-)C�S dores que acabaram p-r do o atléta eatar[nense '

dese r baraçado, dístanerado já a totaudsde dos atl>t cumprir o percurso, mn- viu ímpossíb.Ittade de pros
do grupo quando ent-cu encontravam-se no IO�".1 seguindo meJlOr classttt.rv- seguir na prova no mas-r o

numa rua enganado, AP<J:; da. competiçao, hze""l.1.o çâo que o catartnense. ritmo de passada que cer-

caminhar quast uma .ren- exercícícs e aquecendo r-s tamente lhe daria, na pior
tena de metros foi avtsdo músculos para a maratona LAMBRETISTA das htpóteaes, (I te-cetro

que entrara numa flII'" de 7.400 melros, aproxima-
•• ,. ...

ntheía 'o percurso esra-. demente a's 20,50 h" [0- Mln'''teno d::l [d Jr.11']r) e r 1II'nr2�������� v��u c::�:��u�� ���o::e a:'ê�::!ta�;:tad�� I i� Uu U �tlllll1 loU lu u

�:;':;'�::':So�:vA��;� �:'O�;t�:I�;�:,;,::�:, Un[Yelsi�ae �c Santa [a tarina
��, B�;'�"p,:�:�;"n�::�= fô 1uluô�e �e Mc�!' fi ',n"da Polícia Militar do R:" 1 \ J. �
Grande do Sul. formk.(�Il" , U
por apenas 12 homens. ABRE INSCRIÇAO AO fj _ Certidão de nasci-

CONCURSO DE HABILI- menta passado por Oficial
TACA0 PARA MATRICU-' do Registro Civil que com-
LA INICIAL, EM 1963, NO prove a Idade mínima de

CURSO MÉDICO. 18 anos.

�f"'Ie'

I
eclética proceder
forma.

LEMBRANDO A

PROVA ANTERIOR

daquela do at'éta catermense rea

giu" para não mais se!"

a cenceõc. O lambretlsta que puxóu
a cornda, fez uma tere da

tremenda para que o Ca.IU-

Quando SylViO a.tran uvs

decisivamente em busca da.

liderança ainda em pOà"r
do gaúcho Aldino suõres foi

acomettdo de um rr ar 1,'.1-

INIJENTIVOU SYLVro

A CONCENTRAÇAO

Nasce!! I>H:J Yer (�m�eão, Mas Não
TA"'" T"""''''@: Morreu aos 21 Anos
MEXICO (lbrn�a) - Ri- pista, controlando os s�·

cardo Rearirmez tinha :10('- gundcs, O irmão pedro, um
nas 21 anllS e (ra o m.is an!'! mai� velho; era igl!al
Pl'oTI�For volante do mlin-

,�.

iotlrredor, e ·dos ,r:e-
do 1'iQ'1uf'le dia ele tev'" �ore& I
U11' gesto de desespeito a) _,.e pr.'!sente nà.s eol'
vcrHica�' que o tempo "b+,l_ i�J.s dos dois filhGs, )'1
do por Sf'U· IÚ li in�;lc3 U':tAOr 'e 'tl1TQOUO� tlA.'S'lS<l
John Sllfte'" er9 dois .:ie- mãe de ambos. E nalla
gundo.!' malhor rl0 q"., o ainda as esposas de ambo;.
seu. Ace!?l'ou mais aiJ:!da Angelina, de Pedro, e 8.:0.-
a .<;un "L"tu··' e qU'u:Q:) cita. d.e RicardO, ambas
Chegou na curv"I n1"is \)c- m:)renas. rr.---ex'can9.s 11";-
:igos�. f<>tnl � , 'I,"}s Vl'l"" caso O ú'timo do clã, A!�-
S?'U �1I':l't"m('ntf> da oi�,< jandro, não aCOmpan'l''!v'1
c<>n�tou deu dl2as ou' t�cs q_ h.mília porque tinI!)
Vl"t?� '1"'1" ar e tomoou _;i apenas 6 anós de idad ....

em cha:r:as,

A _MORTE' O PROCURAV1 A 11 de junho de 1961
disputaram juntos a .::or,'l-

MUltes e mlJ;tas vt>'.'"�
da de Le Mans, ao lad., de

haVIa con�f'"Il'<io �IlJv,j��,� ases como Ph'il. HiU, ''Top·da morte POJO milnvre ,: Trips, Oendeblen. Durante
ar.llient('.� .�e"l'Clh<l!ltes' ��l� 23 haras o público deliro:J.
Que o nHtou. M",-, nll�r'l

com.os dois rapazes, qtlC

�p::.jX�u "n�.�:;�1:�,r .. ,:;.'I. �::,;:ir�mn��v.e�::�:. ci':o:
dl_<'�e ele. Ce1't'l ocn�iao _

rando Qualquer caut?la
nl'lo tenho tf'rnno ric t"'� voanrl.o na pl<'h ""m tr,H!.�
melio. Alpm do mais !;;.� quilidade espantosã:-
;>l1lri"'nfp. n,,;� n",,;p'd; 23.& hora, entretanto, U'!tlll.
ser .cflm"le<io 1'10 Tundo." avaria obrigou-oo a en�c�_
R'('lJrr1,o pf>rtencia II l'tõ'l I

tal' o carro e desistir ae

��.�:anha e slmpatlca d"u-
ter .... 'nar a corrida,

I 'a. ne.�Mf> a\le "t;n<PIU '1-
Mas vieram outros su.

1 8"no1;, i�t!} e, deSde ," ce"sos, como o triunfo nos

/ t��f' 1J1Itnri7<>f'iin pll"a :1��� "Mil QUilometr�" de Paris.
tlr,.nq,l' r1e f'or";rlll� in1pO'rm._ deixando para trás OS mais
clonais de p'lS�ou a ap't�c_

famosos p'lotos do mundo.
eer nas pj�tas de tOdo o

Em 1962, já casados, obti-
�unrfn. O p�i Prd�o, r i.O)

veram triunfo espetacular
Indu�tt'ial. eX-C"ffiI1"80 d,�

em Le Mans e dep.oIs em

motockléta, rnn'rlta.·,l. o Monthlél'Y, duas semanas
ex-campeãQ ita'iano Ll!" antes que a morte coll\e$s(>
Ch'netH n�r', 1,"'1111' i)

o jovem Ricardo. Ta'vez
filho. Em toc'!a� as cOi'�i- muito pouco tempo ao&�s
âa� " r� "":1 de:re tornar campeão mun_

(!i�l.

T.. o(l"" nl"""nlros e rllriq"J1-
te� Ii[> Tl"n"<I r01·l·erl'lm. O
DR' "P R·;,,'l�l'lo foi o '1"j_
m"lr ...... f'h"<>"<l1', R,'th'()11 do
meio do� fp"r,o� r,.tol'rllir:s ')
co�nQ, <>inrla vivo do filho
CIJiO r')<'fo ".,.+�"I'I jnt<>�to:
Mas h'lvj .. " ....�'''''l f .."t"ra
d" "l'''n'" -_;'"

�",,_.- '11_")
ele abrIu C'l olh"s, SOI'riU e

:ol)r��:. /O���I7:I>'r1:fr;':���I�'�
uma nro�1'I 1'10 "n�"1'1e
�...,1'I1!_0 ,.ln P.<I'pvll'')'' a ";(I�_
h'O"la rlf'�!"e ('1'1""""or "'11 �
te('ni('o� cf'ln�:Ii"l'RV"m co
me um rio!; YJ'�'''lr('S ''l�e<;

:t:�::i::�co� que o '!\Ua

Entre quarenta e Cinco
participantes, Sylvio arrar,
cou fh'mf' pm bu.�ca dp
uma colocação de 1'1')<1) '-;e�
�<,n1Jf> p!!ra o atléti·""..,
cata.rlnen:se, Porém' 'sü'is
condlcões não eram O" �

me'hores. ·Alp.m de C{fo'llr
cnm <lt1b�<lS bem tl'etnado�,
pela frente, não t�ve a

Ricardo nasceu na ci,ja- assistência aUmentar tão
de do Mexjco e jamais c-o-

necessãl';a, nestas oportu_
nheceu dificuldades . .v�1"-

llidades nem hml1011n" C')'11

cobriu em -sI a grande p"'i-
a$istência técnica, Por SUa

xão que' dominara seu pai
vez enquanto SYlvio iut3._

e seu lnnão, OS' motore:>, e,
va lsolaClamente- por S"m�:l

aos 12 anos jâ era camp'!ào Catarina, enfJ'entava ''3.
me-xlcano de motocicll.smJ.

equipe pacanaense formnda
Seu Irmão, aos 15 2.::'!.(.".i

por seis atletas e um ori:'ll_

venceu a primeira cormi�' tador. técnico, sem falar

para "juniors" e ele- não r;�--. �os ga�Chos que lanr:<>''''Y'I_

Sistlria aos �utomoveís: OQ�
- a�:t lu a com dezena; ce

doIs irmãos, aos 18 -""!'"t�,., comea:� A �esvan�age"1
eram treinados por L�nl,r

ç por ai.

��:;:�= =::n����i
dos.

PAIX!O

A LARGADA

Após a .execução do Hino
Nacional f()i dado um "VI;o-"
c Brasil' e Imed'ata:nente
o sinal de :a-:-erta para a

larg>lda. Ao e�pocar de um

rojão, largaram os ê:lncor
rentes, cada qual alimen
tando grandes espe-rançJ.oi.

g) - prova de paga..'11en
to da tnxa de Inscriçáo.
h) - Prova de qUitação

com o serviço militar,
i) - Título de eleitol

(cópia fotostátlcaL

lugar. Nesta oportunidade"
desconhecido Iambrettsta.
aos gritos, chamava por

arivio, procurando incen
tivá-lo numa hera tao in

grata. Ta 'vez pOI" isso, S�'I
vio tenha encontrado 10:'

cas para prossegui- na

disputa e: alcançar o quarto
lugar, sendo bastnte cum

prtmentdo por um grupo de
desportistas que souberam
do acontecimento.

... prova que apontou co
mo vencedor ,() lô 'Y

._

te�cente ao Grêmio, Al�lillv
Flores, registraram-se cin
co casos dignos de regi3ti·ofl.
Quatro for-am vitimas ce
fortes dõres estozr.acais se
gUida de enjõos e um, 2-

CUsando dÔTes violfmtas
n:.s músculos das perp:-l.S
mal .se ma'ntendo de Pf',
mesmo, ampar"Ao por c'o
lee:>ls, O c�l'redot' catarl_
T'�"-� " "'�"""'''ense '\Val�
'demir& Cavalheir.o e o ga�
c�'u ..,auteno JUffo, for�.lí
a.guns dos prejudicado.�.

A COLOCAÇAO OFICIAI.

Eis os resultados ofJcla:.�
dg 38.8 C�l'r� Prelimtnâr
de São Silvestre: Campeào
- Aldino Flôre$ do O:'ê
mio com o tempo oe
22m 04 sego e 4 dec.
C(lm essa vitól'ia A!d';;)

repres<'ntari! .os Estaci,'s
sulínos na grande prO\"t
internacional d� A G:l�e!:t

.ESpoIliva, programada 0(1 ..

ra a noite do nrÓx:i:r.o 'di;)
-

na: capital paulista.
2.G 'ugar - Argeu Ca:;tl':I

do Paraná com o tempo ,le
22m. :'>·2 sego e 4 ãeciino�.

3.G lugal' - Wl'l1rtemiro
Cavalheiro do Paraná
4.0 lugar - Sylvlo Ju

vêncio dos Santos de San.
ta Catal'ina
5.0 lugar - Jajro Perh

do Grêmio
,6.<> lugar - lJonifacio

Dornelles, da eqUlpe Zivi
7,0 'ugar - HostervRI Bl'a

ga do Paraná
8.<> lugar - Romeu CI'r

deiro do Paraná
9.0 lugar - Masaliirl(!

Tomingga d.o Internacional
10.G lugar - Isaac Lima

Oliveira - Fuzileiros Na
Vais

11.<> lugar - Apar;cio Sil
va Pereira _ Gremio

re:2� l�:�;:- Odilon F!õ-

�3�0 lugar - AnUles Con_
ce1çao do Paraná

dol�:r:gáar - Silo Se,nt.o.>

M!;t�n!��:Zlle;os �rlal.lào
sa�t:,'udgar �. JU�:�I(�IL'

o GremlO

dO�:�: ':�'a�;acir Meu_

ci{lnal Interna_

rei�'�:i�!a� -;- Ir:andir Cor_
19 G I

o IntcrnaC1 onal
rá d� ��:�� Florindo Co-

lo 2�: IeUq��r - �dem-jr Mei-
Ipe Zlvi '\

da21�:�:earz� JoSé Ben.to

do2�r���;:r; Vilson Silva

23.<> lugar - O,smair Silva da ,equipe Zivl
24,0 lugar - Sebasti.1.'-l

Ro;; o d: eqUipe Zivi
, ugar - Lauter!')Jufto do Grêmio

26.0 lugar - Ari SpJndlcr
d� Intel'l1<lciol1:lJ
27" lugar - Luiz �os
,*

�i

Flôres do Internacional
28.0) lugar - Waldir Tor

res - avulso

29.<> lugar - Enedino ):>'rf"i
tas - avulso
30.0 lugar - Nolnn Rei

muta - equlpa Concórdia
31.0 lugar Elrei act-

mutz ..:.. equipe Concórdia.

32.G'!ugar _ Renato ::;1.J

za do Barroso
33.0 lugar - Alceu Cha

ves - avulso
34.G lugar _ Ivo cesso! _

avulso

O PERCURSO

o percurso da Pretlnn;
nar de São s7eS!teô!êdlt-.
ceu o seguinte it!nerá"Jn:
Andradas, ::Sorgcs de M�

der-es, Salgado Filho. Pra
ça Argentina, Osvaldo) A.
r'anha Nosó Bonlfà<'!o,
João Pessoa, Venâncio AJ.

res, .reão Aifredo, W...urs,
General .Saluatlanu e Ao-

o dradas, até à C"np;;,ãni'l d
Pôrto.

De ordém do �o. Sr,

Prof. Dr, EMIL FLYGARE.
M. D. Diretor da Faculdade

de Mediclllil da UmverSlda

de de Samn Catarina, tor

no públic:" 'para - conheci

mento do:;

interesstos,
que,

de 2 à 20 de janeir de J,,{I63,
estarão abertas, n Secreta

ria. deste Estabelecimento

de Ensino Superior, sita à

RUa Ferreira Limn, n1'. 26,
nesta cidade de Florianó

polis, as inscrições ao Con

curso de Habllltaçãú para

matritúla in1c�o em 19.63,
no Curso Médico, de 2a, a

sabado no horário compre

endido entre às 8,00 e 12,00
horas,
O candidato deverã apre

sentar, diretamente ou por

meio de bastante procura

dor, requerimento de ins

crição, instruido com os

seguintes documentos:
a) - Prova de conclu�ão

do curso secundãrio coin

poeto ou equivalente de

curso reconhecido como de

nível médio (2 vias, não po
dendo ser usado papel car
bemo).
b) _ Fichas modêl�s 18

e 19 (2 vias).
c) Carteira de identidade

Para Sylvio tudo �5rri!l e cópia fotostátlca da mes

normalmente enouanto pa� m�.) _ Atestado de idone!
s.ava os corredOres !m.n

VISTO:

experiências para trás lu
dade moral .

.., PROF, DR. EMIL FLYOA-

tando palmo e n',lmo ',._.
-

e) - Atestado de sanl- RE, Diretor
os atletas credencidos �,.,� dade fisica e mental. 30-12-62

;���"A�I��aF;��.;ltdni:. "SSOC- I"aça'"-0- '--e'v�n-ge'I-,"c-a:,�� ::,�: ;;V���,:o �:;- N _0
""'t,,, "oe Santa Cata,,: 8 f"" t d

" '

:.,�,:'�:�"��:::� '.:::; ene Icreu e P- �SSIS-
�:mP:�:':�:�:i� lid��:'�� I&ncl"a Socl""'1ça contra Aldino Flôres que li • Idesejava d1sperar, após ob
servar seu Compatlhei_
1'0 de eqUipe Que di
mlnula a mar"hg df'''''''� SI
um mal SÜblto. Sylvio
tentou então -SeltUir o Jall�
cho, oferecenflo --

grat"Jde
briga pela U6'erança (iI"
quanto que o pa.ranM'lse
Argeu C8Btro e :m<àle al.-"'.'!
Waldemiro Cavalheiro, rll'_
pontavam em bwca da lI
det'allÇa..
MAL SUBITO TIRnu A
CHANCE DE SYLVI')

SYLVIQ SAIU FIRME A exigência da letra "'a"

poderã ser supnda pela 3_

pte.l.entaçao ao wp.GIna

dO cur..o supedor, reglstra�
ao na Dire�orJ.a do hins.no

tiuperior.
O Concurso que constará

35.0 lugar Manoei sn- PREMIOS

Qe p.uva escr.�a de P.unu

guês, QUimica, B.olog,a e

·..t'islca,-se.rá rea.lizado na 23

quinzena do mês de Feve.-

relro.

Todos os documentos
mencionados, com exceção
dos dlp;omas devem ter as

firmas reconhecidas em

Tabelião de Florianópolis.
E' de 28 (vinte e oi�o) o

número de vagas a serem

preenchidas.
Secretaria da Faculdade

de Medicina da USC, em

Florianópolis, aos dezesse

te (17) dias do mês de de

zembro do ano de mil no

vecentos e sessenta e dois,

(1962).

TUDO IA BEM E'DDlO ADALBERTO

SENNA, Of. de Adm. -

Resp. p/Exp. da Sec.retaria

Os demais corre{i'orse de

slsur.arr; da prova.

Vencedor por equipe -

Grnê�,io PorwA 'egrense
-sar - E, C. Interna-

cIonal � ..,1""i,
...e-s não f,liado.s: ven

cedor _ ZivL

Apôs a regl!zaçãQ j�
prova, foram entregu�--I'�
prêmios aos vcnded�
ofertados pela A Ga7.1;:I')
Esportiva de São P.aülo �

Carreio do Povo df' pr,.·.
Alegre, em ato oue teve pOr
lOcai a Capitania. rio .... ,."
na capital gauch:l.

Ficam convocados todos os SÓCIOS efetivos da
Associação Evangélica Bl*,Jiclente de Assistência
Social (AEBAS.) a fim de tomarem porte na As
semblé'a Geral Ordinária, o realizar-se, à rUo Deo
doro. 33, .dio ..

28 "t.ol; dezembro de 1962. às 19.30h.s. em pnmelra convocoçõo.
Não havendo número legal terá lugar meio

hora apô,. o reunião em seguida convocaç'ão, de
c.cordo com o E'statuto Social,

Fpolis, 15 de dezembro de 1962

Gustavo Zimmer
Presi��nle .(

.

O �otafogo de Futebol e Regat�s acaba de re

pet.�o feito brilhante de 61. tornando-se bicom
peao carIOCa de futebol. Sem pre(If!.Jente acreditn.
mos, a trajetória do clube da "estrela' solitário"
no .certame que domingo f.ndou poro alegria de
mUitos, pOis o titulo caiu certinho nas mãos do

�e�h�r q�odro do Guan_abc.ro. Quem diria qL� t)
G.OI OSO , logo nas prlmerras rodadas com mais

do metode dm; pontos que perdeu no certame e a
trasado Seis pontos do primeiro colocado viria a

s�r o feliz laureado do Grande PI,lni Campeõo CC!
1'loca de Futebol de 1962.

o

Clnsse é classe e o Botafogo para gaud: dt;>
seus milhões de adeptos espalhados pelos qu�tro

cantos �o. pois; o_stenta o!'gulhaso o pomposo ce
tro de blcampeao de um dos maiores centros fu
tebolisticos do pais,

xxxXxxx

E o "Anjo das Pernas Tortas" como em ver

�s cantoAu VinicIus de Mora s �aludindo-se a Gar
nnch?, fe� d�s s�,as em pleno Maracanã, perante
o major publico 10 visto em partidas do certam.a
recem f ndo. Mané deu os seu drIbles no mais be
lo estilo, segundo Se comenta_logrando por dua.�

vezes vencer o per ida do guardava los flarr�"'guis
ta, sendo o inaugurador e o encerrador do escore.

Garrincha foi n?tável. estupendo, marovilho�

sa'.,comprovan�o. uma vez ma1s. ser um craque na
"t-1 �or aCepçao do -vocabulo, nivelando·se quer
queiram quer não, ao grande Pelé, tombem' laureo
d� nQ futebol paulista. porém com coisa melhor: o

�rlCampeonato e o glória de ter sido artIlheiro mó
xlmo pelo sexta vez consecutiva façanha conside
rada como impossivrJl de Igualar.

xxxXxxx

A Associação dos Cronistas Esportivos de Sta
Catarina tem nova orientação desde anteontem
quando se procedeu à eleição de sua nova dIreto,

rio. ..

Como Sffl esperava foi e:eita a chapo situacio
nista, encabeçada pelo' jornolista e radialista Lui:.>.
Osnildo Martinel". nome sobejamente conhecido:>
e aplaudido nos circulas da boa Imprensa. Nosse::
votas de fel z gestão o êle e �fus auxiliares que,
assim, continuarão a obra de recuperaçõo Inicia
do pela -diretoria anterior.

xxxXxxx

o "socCer" florlanópolitano está parado já
que foi enCf-·rrodo o certame de class'ficoç50 e

nossa participação no Campeonato BrasileIro de
. Futebol lim'tou-se, aos jogos c<?m os paranaenses
que nos desclassificaram. A fase final do Campeo
nato Estadual, do qual o Capital não participará
scment�. H,..ó comêço após o plebiscito. Até ló;
crnsegulr assunto para esta coluna é bem difíCil
Mos. vamos tentar comentar o que der e vier.

.

E, antes que nos esqueçamos, aqui cI,a.ixamos
aos leitores os nossos sinceros votos por um Natal
Feliz e um Ano Novo repleto de venturas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EscQla de Engenharia Indus-1trial da Universidade de S. C. o 1.: .... 1.,;. ,.se141
EDITAL W' 5/62. c) carteira de identida

de;
d) atestado de sanidade

física c mental (firma re

Ccnh('clda� ;
c r atestado de idoneidade

moral, finnado por dUAS

pessoas Cfirma reconheci
da) ;
f) certidão de nascimen-

to;
.

g) prova de estar em dia
com r-a abngações do servi
ço mllttnr ;

h� prova do pagamento
da t�um de inserit;ão;
j) três rol')."; 3x4, de frete.
O t!ofleurso eonstará das

segetr-tes p.,....vas: Matemá
tíea. Fi�iea. Qnímiu e oe

t-;enho. A Prova de Matemá:
tica " desdobrada em duas:
MateH'llitk;) I, abrangendO':
A'i1§ebrn e Oeomátl'ia A

nalítica, Matemãtica r r:

consunüda por oecmetrte

Abre Inscrição para Con

curso de Habilitação.
Faço 'púbttco, de ordem

d·) Sr. Diretor, que, de a 20
de janeiro de 1963, estarão
abertas na scsrctarta da

Escola de Engenharia In

dustrial, sita ii. rua Bocal

uva, nv 60, nesta cidade, de
Flori:lI1ôpalis, as inscrições
ao Concurso ele Habilitação
para matriculas no Curso

de Mpcânica,
O candidato deverá apfe

sentar requerimento de tns

cncão, Instruido com os

seguintes ooeumentos :

a) ceruüeeco de eonctu

são do curso sercundário cm

equIvalente ele cur� rec ....-

nsecido como de nível me
dto (2 vias):
b) fichas moaêtos 18 e 19.

(2 vias)

RA'DIO PAIRUU�A: SOCORRO
POUClAI OE URfiF""� lH �Q1l

Ruo Pe. Schrader - 79 - '(Chapecó) /
- N

c-onómtca - Coso de Madeiro com sola visite-se
lo jantar - 4 Quarto" - Coz(nha - Banheiro de

alvenorto - Tôda pintado O'leo. Preço CrS,
1'50.00Q,CO.

kuo Fulvio Adoce! - 953 - Estreito - Co,
sa A: 'enoria, terreno com frente paro duo" ruas 0-
-ec ,:'::d m2 P:'ê<;o - CrS 800.000,00. .

Praça de São José - Coso alvenaria, todo can
f ,'yto re'TC'no omp!o 50

_

m. fundos - Prêço C:·$ ..

"5000(,00
.

Ruo, Delmindo Silveira - lOu - Agron6mica
Cai\a Alvenaria c/garagem terreno de 28 x

40 m. PI êço - Cr$ L I OO.OOci,OO
Mais 4 Olltl'OS no centro e 2 nes Barreiros.
TERRENOS _ _

Mognificos lotes com visto Para Boio Norte na

rua Frei CaneCo para residencias de fino gosto.
LOTES: - com pagamento" a combino r e f J

cilüados em prestações - 30rreiros e Capoeiro.�,
Conasvielras - 3 lotes e 1 cosa pur Cr$, .

330.00000.
CHACARAS -

Aprazível chacrinha com água corrente, árv J"

res frutifiems deposito e perto G..:r Tr:ndode.

Secrdoria do Il'mondade e Hospital de Coridude.
13 de dEzembro d:", 1962.

América Oliveira e Senhora Edila Pereira de O,
Se<:retórlo em Exercício

20-12-f2

Participação
Sr e Sra. Benício Góes - Sr, e Sra Dorval Ol'ive:ra

.

Tem o praZer de comunicar aos Parentes e pes
soas de sues relações, o contrato de casamento de

seUS filho',;
.

MARIA DAS DORES e VIVALDO ELÓY

NOIVOS
Florianópolis, 14/12/62.

20- !:?

,--_ . .- ... -- -�_.' '�-'----- --,

. Participação
Adalberto Moritz

,.'
Walburga Morit'l

Orlando Carloni
e

Aurea Corioni
Tem o prazer de comunicar aoS seus Parentes e

pe�saas de su'os relações, o contrato de casamento de

!<eUS filhos
C.UDIO e ILZE

NOIVOS

Rrt';1 9r, Fúlvio AduecL721 - Ruo S�zo ,Fra�__Ça 48

Estreito .

Florlanopolls
Florianópolis� 17 de de2embro de 1962

e Trigonometria.
As provas de Matemáti

ca, Física e Quimica serão
exclusivamente escritas, c

grú üca. a de Desenho.
A crasetncaeêo Obedecerá

às seguintes disposições:
1°} Estão habilitados,

dentro de número de vagas
e decrescentemente, segun
do a soma das notas obti
dos nas matértns que cons

tituem o concurso, Os can

didatos que tiverem nota 4

(quatro) -u superior em tô
das ditas matérias.
2". Sobrando vagas, estão

habilitados dentro do nú
mero de vagas. e ôecrescen

U-S, segundo a soma das

notas ,. btldas nas matérias

que constituem o concurso.
os candidatos que obtive
rem nota. interior a 4' (qua
t�o) em uma matéria, na

qual, p-rém. não rot atri-

�;f:;:�:��Y5���:!�� &y'eríador Ce�sl Ram[s ••IIIIiIlll•••Ii"IÍiII.�;
eas. é ceerescentemente se- 81 14m3(18j"ae --:::':'Jr1a coroada - rdeal �a-
����o Iln:�m�n���r�;stasq�l� Ptano de Metas do Governo do ra trab�har C� m os tr.::ltore� D7 e D�

La;..L;. Je Sanla Cat"rl'na A Caterpillar Bra-!t a' 'a f "r;ce 0
" 'c"por" N: 43.3

I;JlauV u. ti série F _ com a Ir';' j,� .·rJ"'" no mundo
inteiro! O "3cn'l -r

'

[:1 de 4, rodas, é
'

acionado por c-':-:'; "i C �'n e r .�::'.II +s especiais
(2 ).5x23, de 12 lon s. e '26. t;., J, de lo lona -), cem

grande capacidade d c- .' vob brixa pr-scão de ar.

A caçamba de des ' »voowr" permite receber e

distribuir fàcllrne-te quan'Idade de material em

menos tempo. v-.-· J c. -er o Pr! n-ico "Scraper"
Caterpiüar bra llei..o - a -lhor solução para os pro..

blemas de movtmenlaç;:'o d � 'erra a distâncias' médias'

-onstnuer» o concurso, os

candírtntos que obtrverem
nota Interior a 4 tquatr .... )
em duas matér�a�\ ";as
quais, porém Dão foi'atribul
el" nota O tzero r .

4°) Os empates, na úl
tina vaga, serão decididos
peJa méôta de tôdas as no

tus da", cieténes de tódes
as �éri('� que constituem (l

rido coli'f!:lal 'ou equlvulen
te cle CI1'::;O reconhecída co

mo de nívet médio.
5�) sersrsun-to empate.

êste serã der1dido em re

v-n- no candidato que tiver

maior número de matérias
nl) riria cole!!ial ou equiva
lente de ('urs-, recl)!'hccido
('omo de nivel médio:
O númer-: ::'1" Vfl."<I.�, fb(a

do,; pf'la Congregação é de

40 quarentn).
O horãrio par? as inscri

ções será de segundas às
!'f'xtas feiras das 14.0Ó às'
17:00 hO'l'ns,

Ser'.etnrla da Escola de

Ene:C'nharia Industrial d:'!

Univer<:idadf' de Santa. Cata

r'�a, [l.� 6 (<:�i�) dias do
mês de den'mbro de H1G2.

BeL Hêli'l ttrnaldo da.

Nova, Secretário.

R. Esteves Junio··" N

Dr. Walmor Zamer
Garcia

Diplomado pela F'acuIdade
NadO/lai. ae MedidlHI da
!;71iversidade do BrlJSfl

Ex-interno por conetU'SO da
Matemldade·Escola. (Ser

viço do Prof. Ot:tavlc Ro·

drlgues Lima). Ex-Interna
do ServlQo de Cirurgia d J

HO!;lpltal I.A.P.E.T,C. do Rio
de, Janeiro. MediCo do Hos

pital de Carldade e da
l\'1aiemldade Or. CarI()�

Coma.
Dl'ltTOS _ OPERACO��
J ..OENÇA� DE CENHOBAS
_ P.4.RTOS SEM DOR pelo
método psico-proffZattco_
<ionsult6rlo: Rua João PbJ.
tu n. 10 - das 16,00 àt
13,00 horas. Atende cOai
boras marcndas_ Telefone
3tr.7:J - Resldênt:la Ru,
Geaera1 1;ftteneoun. 10'

Ih. lvrt,", 9"",,,lho
CLINICA DE CRIAN(,.1S
Consaltórin; Pela manhA
'16 Rospllal de C'lrldad...
'/\ tarde, nQ cnnqlfõrlf
rins 15.30 t>!,;, à'l 11.39 h,
(!onsoltórIQ! Rlla N\ll1e!

Macbado. , _ l,t' IIndar -

telefl'lne 2'186,
Residência: Rua PSllre

lloma, 63 _ Telefia.. 1"'&

MORTE E ESPORTE

o torcedor chora eroocioncdo Seu choro é

locrimejonte e convulsiOnante!
A poucos instante" o locutor hav'io noticiado o

fo!eômento de um comentar.sto esportlvc,
Sim, aquele que tempos atrás C9fT "ntovo por

tidos :e���e:��e a?;�a'q·u���o�s��e;::�. �!a�reo
c�-...do ...

Talvez êle a tivesse I=Ncebido!
Talvez elo tenha vindo Sem aviso'.. que sebe?
Deus, em Soe Sebedorc resolveu levar aquele

'qvlJ discorria sôbre esporte. Este mesmo esporte,
QUe é a segundo bandeiro do nosso pois, perde um

seu baluarte!
Seu nome? Poucos sobem ...

O que. todo mundo sabe é que era. comenta ris
to esportivo.

.

-,
,

E isto basta poro qy�� O brosi1e:ro. to,�edor �.o
to e feroo or:name do esport::. e�ore ... /ognmas srn

cerOSSõb;�=�: z: =���::ce;Oql.lftrl pata-
Ihou ... à> quem amou o esporte!

"PLAMEG"

ED�TAL N.o 7 - 62

rio' comemorou, em seu

a'luarte!amentc, o tl';lUS

CU.S0 do "Dia. do Mari
nheiro" em uma Justa e

m-:-:ecida i1amena�em à
!'.ossa gloriosa Marinha de

Guerra, legatilria dos feitos

herôieos de seu. insigne Pn

tr�no, o AL!'!�rante Joa

quim Marques Lbboa, Mar
quês de Tamandaré.

Apôs o hasteámento do
Pavilhão Nacionrll, o CeI.
Floriano 'Moller, Coman
dante d� Batalhão, usou

da palavra, ressaltando Cs

gD,Jndes serviços prestados
à Pátria pela flgura-sim
bolo de seu grande patro
n') e manifestando o fra

tHn,,!1 <i.1J..-eco oue "s �olda
dos de Caxias dedicam aos

seus camaradas da intrepi-

CL'EM1S cartazeS-�D �ia
Tecnicolor -

Censura até 14 anos

-IA.IJIlIII--

�
Chnmomos o atenção dos senhores tnter-sso

dos poro õ EDITAL DE' CONCORREN<;.IA PUBLI-
CA N. 7.162 publicado no Dió.:-io Oficial do Esta-

I I
do d 0114 de c'ezemhro do corrente, Para o ex€

Procure seu distrtbutdor c.ate.ptüar
cuçã de r-cbclbos rodovicríos da RODOVIA

BR--l
89 � TRECHO Blur ,,,,,J-u - Lcjes Sub Trecho
R,o �,S�:�!h::o�s���oo�:���le�'"é�,"ga) FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO160 000 000,00 (CEnto e Sessenta M!lhoe> de CI U

AvenIda A_si. Brasif, 1� I _ PÓM:O At ..gre _ Rio Gr de do Sul

zelro�cnst-:Jrão' de <:ervlços prellm nores e complC!-
�

FIIIDI .. , Caenoe,� .. do '$u', FI",�I ...nopoll. - Blu en ......

mente ,,- e Ce obras de arte COI rente, corresponden ....TI5.AP'L.L..'" Il CAT 8.1.0 I'IIIA<=:"-A� '" 'GI"'--AOA,S DA eATlI!l'lp'L"'A" rRACTOA coo

tes CDS serviços consIgnados.
. , IM'e-';-.4 � Mp , -,"'.,:1

O prazo para execuçõo do., servlçcr> se�o, no�, _

móx'mo de 540 IQtoinhentos e Quarento) d.as

O "Dia do Marinheiro" Comemorado no 2.0
Eng. Fttlix Schfl\IegeloW Ir. )D'cetac d. Divisõa de Execuçõo Batalhão IdIcIoviírio (Lajes-Se23-12--62

O 20 Batalhão Rodovia- aa Marinha de Guerra • de Tamandaré.

i!ille GUItA
"oDe�

ás 7Y.. - 9V:! hs.

Maurice 8aquet
André Gille

Fone: 3>13;':

-em-

VIAGEM DE BALÃO
HellVision

EastmonColo r

Censura até 1 4 anos

"'one 821ft
ás 8 hs.

Pierre Richard
LiUar�: Brousse

EM
HORAS ARDENTES
Censura afê 18 anos

(lNE RAJI:
às 8 HORAS

Sobine Sinien
Paul Hubschmidt

EM
MA"lbl

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - FlorianÓDu!ís

VENDE"SE

40 Inte!. na Vila Palmira - 8"rre �os.,
1 _ lote ;28x22 _ _ Irnf,..... I\tl,;,..,tõco -- Bar

reiros. (Bem próx me a Estrada rederaO.
1) .- Terreno com 64 mtS.x810 tnts f.:·ente,pa

ra (1 Est"oda Federal. 8orreirús. ,

1 lo(e 12x'3'0 no zon:) balneór'o de Comburiú
próxilT'Q à sede do lote Clube

1 _ lete 101(30 no 7(!nO bolneario dq çgmba.-:
riú pró)(mo I> c,ede marítima do lote Clube ..

1 lote 15x 15 na z.--.na balneário de Carnburiú
proX"m" a zona Comereial

I lote 15x10 no Vilo Pompéia - Cu·rti!:..J.
1 lotc !:D'Yl a A'reo de 700 mts2. junto ao Hu.:l

pltol p ..otestante em B1umenou
1 lotf' 143(30 ;untc à Fundicõo Tuov. Ja:m-iIle.
1 lote 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDIÇO'S
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Poca ambos

O> Sexos.

2' Os bromes constarão de nove disdplinos. os.
sim dietribuklos:

a) 5 federa's obr;�rios;
b) 2 cornplenientores obrigntórit:Js escolhktas pe-

1<0_;
c) 2 • coróter optot;vo, também da escolha do

c_o
3) A9 rnoMrios deve!'ão constar do currk:uft) es·

Cf"for do Estabelec'mento em que o candidato se ins.
cre-.ter poro prestar di exomes.

4) Não ser6 preci'iQ prestar novos exames da�
moté-ias Que jó conseÇluiu aprovação.

5) O aluno opl'OV(l� em todos os motrtGs- rece
beró um documento eQlIiva'en�e 00 Diplomo Glnoslol

Motr'culos- à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito
Florianópolis •

(Em Blumenou - Procu"'lr o Prof Oorvol Bar\
bieri)

Dra, IARA ODILA HOCETI AMMON
CIRURGlAO _ DENTISTA

At.ende sros e er1"'"eos
Métaeo pSicolÓgico ml"lde"no - esoecialiudi)
p<>r<I c"'.�os _ ALTA ROTAÇAO
Ap!ieac:õt') tópica do flÚt.'r
Atende dos 10 ôs 12 e dos 15 às 18 "'oros

Ruo São Jarg� 0.0 30 ..A

. Irmandade do S. J, dos P:mos .

.. e Hospiléi: de Caridade I Gm� I�f mt1, J
Devidomcnt� <lutar zodo p:-.evIno os interes.sodes ErrAu rf.t� ",,:ifE Zi'f.... t

de que se acho aberto o concorrel')(!ltl para forrl"'::lmen_ - ___;
to a êste Hospital de pões e artigos congêne:_.es e de-
m;Jis gêneros alimEntIÔ()f; ndispensó\1�s durante o pri-
meIro perícdo semE',Lol do ano p/vindouro.

devid:�;��:' f���o����'de���õ�s�����:�sd:�es��r�:� OUARTOS-

cretor o até às 12 hor"s co di� 27 do mês fluente a fim
Com ou Sem Pensão.de que pessem ser ap escr.todas em sessõo do Nf�sJ

Adm'n;�trntivo o se �eGlizol' na referidc data_ no hu-

rário dE� cO',tume, ocasião em que "Irão apreCiadas po� _

l'O o devido julg:lmento pelos irmãns mesório" pre"2n
tes em legal número.

RODOVIA BR - 89
TRECHO: BLUMENAU - LAJES
SUB TRECHO: RIO DO SUL -

TROMBUDO CENTRAL

20-12-62

Os Preços Baixos da Grulinha
Cooperam Com o P'OY! nil Solução

dos Problemas do Natal
Nõo é o prime'l'a VeZ que fazemos mensão ?

cotaOOrioçõo dos preços boratos da Grutinha no �)

Iuc;:ão dos interesses populares.
.. ..

O Natol dêste ano é um Notai dlflcd pera as

cloS!p ��st�s, _ .',
Os preçcs.·em consflllntE."'l oscenSCIo,. atingIram

agora um dWoo)( atormctnte.
.'

,
O poder 'oc;u'sitivo do nasso cruzeiro esta Se

liqq:-�:e�t:i�pmos o cuidado de 3nol:z::.r, com 0-

tençõo ,o" preços do Grutinha, compora,,:::o-3S C'':>n1

os comuns da atualidade,
Achamo-los poro Ia de razoaveis. Vale a peno

fnerU�:f:�:t� à Grutinha só pode ser- altamente
proveifosa. ,,_

CÜle SAi! JUS,.
CtIlCl., Il',)ne: 3dJ4

às 3 - 7% - 9% hs.
Fre-d Mac Murroy

Jean Hogen
T_V Kórk EM

FELPUDO. O ao FEITICEIRO
No Programa
Escócia Trod;dODal
Shorf Colorido

_ Censura até 5 anos_ -

C".... un

Estre1to

CENTRO
às 4%, - 8 hOras

Ultimas Exibições
(De.ido à gtande metragem)
Jeftie.J H.mto'l'
Vlveca IJndfors
Rita Oam em:

O BEl DOS REIS

Pstre1to

Technirama - Tef;hniCoJor
_ Uma história de Jesus e sua pa'.lc3
Inspiradora!

Censura P.ttl 5 ano:;

r...._ ,dIIt
CENTRO

às 8 HORAS

Gregooy Peck
Audrey Hepburn

FQne: 343';<

-em -

A PRINCESA E O PLEBEU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

Srs. nermeuno Largura e Lucia Freitas da Silva, quando
da assinatura do convênio

o visitante de Florianó

polis, invariavelmente, mar
cava um cesesío pelo in
terior da Ilha. E ali, des

lurnbrado com as belêsas
naturais dos seus monos e

das suas praias, sentia, na

pobrêsa do seu povo e na

falta de recursos de que

dispunham, o tremendo
contraste entre a dadivosa
naturêza e avarêsa admi

nistrativa. Com as terras

rérteís. esperando por quem
as tornassem acesstvots à

capucldade produtiva do
hcrnem do interior; com

o mar imenso despet-di
çando a sua fortuna na

talta de amparo aos ve

lhos mestres do. sua rotn,
era a Ilha, na sua faixa

litorânea principalmente,
totalmente abandonada,
salvo 'a exceção do Gover
no de Aderbal Ramos da
Silva _ que a torrou ca

pacitada pura melhor pro
dução agro-pastoril. Mas os

anos cr-rreram e os seus

sucessores esqueceram-na
por completo. Ao realízar o

seminário Sóclo-Economl
cc, o Sr. Celso Ramos que

já a via no deaprêso, pou
de compreender, na sua

dolorosa extensão, a ca-

reneia de recursos e a au- ela.
sencía efetiva do Poder

Publiêo na solução dos seus

problemas. Assumindo o

Governo do Estado, uma

de energia elétrica de pe
quenos sistemas, reforçar
Os recursos que o Governo

catarlnense, por liltermédio
da COmissão de Energia
Eletrtca, dá. à. CbLBSC

para realizar as obra po
demos anuncair ao. -ata

rinenses, e, em pa cular
aós flortanopolltanos, o ini

cio desse grandioso em

preendimento. E para co

nhecê-lo, procuramos en

trar em contáto com o Di

retor Comercial das cen

tarls Elétricas de Santa

Catarina S/A, .êr. Herme

lino Largura, solicitando

melhores esclarecimentos
sôbre a atvtçereíra nctr-

Ilha de Santa Catarina.
_ Quais as zonas a se

rem beneficiadas'? - per
guntamos

_ Primeiramente, peja
facUldade técní _

A REPORTAGEM NA

NA CELESC

talaçâc, vamo" nder a

linha de tran. li ,,;.,o, pu r
tlndo de rtnc,» ú; ate a

Lagôa da ccncctcêo que
come se sabe, 'alem da rt

quêsa peculiar ao nosso

mteríor. possue uma das
mais belas pratas do sul
do BrasIl.

- E as obras pararão
ai'?

- Absolutamente! Para
lelamente eretuaremss os

serviços visando dar ener

gia à Santo Antonio da
Llsbôa e Canasvieiras, par
tindo do ponto onde atual
mente já possuimos eletri
cidade, ou seja Saco Gran
de. Ainda, no continente,
em São José, teremos opor
tunidade de estender a

linha de transmissão até
Sác Pedro de Alcantara,
sendo necessérto, para tan
to, a construção de uma

sub-estação elevadora em

São José.
- Essas obras serão

c-ncutcea em curto pra
zo'?

- O Sr. Lucia Freitas da
Silva, Presidente da nossa
subsidiária ELFFA, aca

tando nossas determina
ções, já providenciou pes
soal e material necessários.

das suas primeiras provi- avísudos da nossa inten
denotas foi fazer incluir no ção, prontamente fomos
vasto plano energético que convidados peloS êrs, Her
estudára. para a sua admí- melino Largura, Diretor
nistração, o interior da Comercial e José Cúrl,
Ilha de Sta. Catarina. con- Assistente da Diretoria, a
fiando nos homens que es- visitar aquela Emprêsa e

colhêra para dirigir cS cr- tomar conhecimento do
gãos técnicos désse setor e plann de eletrlticação a

muito principalmente aque- ser levado a efeito no in
tos q'_,� assumiriam, atra- terror da CapitaL Recebida
vês das empresas íridus- gentilmente por Suas Se
trLtis do Governo, a res-." nh .. rlas, a reportagem 11-
pcn- auntdeue da execução cou à vontade para ínquí
dessas Ob!'RS, Sr b O co- ri-los. Saboreando o ceréei
mando das Centrais Eletrt- nho indispensavel nessas
cas de Santa Catarina S/A ocasiões, perguntamos tní
(CELESC). poude S. Excia. cialmente ao Diretor Co-

�:�.i�:�a� c:n;Ir:::�j:s�arÍ�: '.:���:�I!a �E�ô�S�o�ea',��:\ :��,�o :���:I,esP:��ClU��
cacartna. dando assim que a Ilha lá ser ereeeín- esses serviços e em conse-
aos homens do literal da cada.

.

quenela, .... fazer as neces-
nossa Capital, as condi- eénes ligações domicilia-
ções

.

indíspensaveis para FALA O SR. HERMELINO res e publicas.
participarem dêsse movi- LARGURA - Quer dizer que essas
menta pe-gressísta que sa- vilas 'do interlot'terão seus
code os quadrantes da ter- Mostrando uma copta legradouros iluminados?
ra barriga verde. Oonse- do convênio assinado entre - Sim, sim; nossa preo
guindo, com o destaque da a sua empresa e a ELFFA. cupação, além de dotar es
Verba de -CrS 15.000.000,00, que alem de subsidiária ses lugares com excelente
consignad-i no Orçamento daquela é a concessionária força energética, e a de
da união vara o programa da reglãc, disse-nos S.S.: também levar um pouco

1
- Felízruente é verdade. de conforto ,as suas popu-

��:a��rr���rsS:\tl'::o��: �;:I�s, !�b;::rlf�Cat���i;:;
reservado , para êsse me- histórica e de trabalho
lhorumento e mais a verba com que ajudaram a en
de Cr$ 15.000.00o,ao des- grandecer Santa Catarina:
tacada dn Orçamento da � Mais alguns csclare4
União para obras de pe- dmento, Sr. Lar.gura'?
quenos sistemas, resolve- - Por ora é só. Mas an

mos, de comum acordo com tes de terminar, quer>") ex

Os desejos de S. Excia., ternar Os meus agradecl
Iniciar a eletrificação da mentos às Autoridades Fe-

. Governador aprova plano
da Pasta da Falelda...

Conto da La pág.
ma comporta. Pode, I\::<:;:n;

traçar um quadro o�'-',!
vo de todos os set,o�es rjue
lh.e estão afetos. E' J.s�fm
que pode, com a maiot se

gurança, afirmar;

Os comprom Issos di) Es

tado com o Banco do Es

tado, com-ã Banco de. 1)1::

senvoivlrrti'f'�o do SUl, :: 711

o PLAMJ;:G todos Sl,:,' (')

$ald.ados 'rellglosam"'!�LC.
No dia 31 aª" janeiro só s�·

rão credores do tesouro do
estado aquel·es que :1io
vlel'em aos gUiches busca�
o seu respeêtivo crêdit:).

CUlUPRiR A LEI

Tomana. estas prov1dên
cias, o Gov.ernador Celso
Ramos quer demonstra r,
ainda uma vez, que deséja
cumprir a ii!i e está l:!m

condições de cumprI4i'l.,
que deseja real!zar 'lma

•
excelente administraç:3u e

estã em condições de fa 4

zê-la; que, fugindo à im

provlsacão r.ealiza i.pua

adminis'tra'çào pl�.-liflcada e

que se pr.eocupa com todos
os pr.:lblemas do Estado

.' PVJ,A�ÇA E

� EnpI�NCIA
E' cOn; esta dispo:w:ão

que o 'Govérno se prep'Hil
para iniciar um novo 31)0

de rl"abal�. As�im, 1933

:;;:rç���:n;e��bl�:��' tr&�
balho para a concretiz;i
ção �sta -

�minTS1.raçã"
do GO'!erno Celso Ramos
que começa a d.emonstm;
tõda a sua pujança e efl4
ciência --'-. éonclui o Dr.
Eugênio �in Vic,'ra.

1=l!t1i2rm

No prédio mostrado pelo clichê funcionava uma es

cola estadual, e71t Barra do Rio da Prata, município de

lbirama, Santa Caturina, Brasil.
O governador Celso Ramos mandou, de imediato,

substituí-lo por outro, de estil padronizado, decente, con
fortável, arejado, humllno.

Mas a UDN, de cuja era data n prédio acima expos
to, no seu mantferto, defende o estilo das escolas do seu

tempo de govêrno e condenn o do tempo do atual govér-

E depoj.� ainda fica tôda complexada quando o povo
MAT.1 cs j(n�(lis udl"ftistns (file 110r aqui têm sido fnnda
!11�

Nos Ú/lIllW,:, tll'iJ� SJ::PUL1'U(; .1 .. (;_ .•

Centenário 1I1'! Vimilio Vr7P,1
A AcadênL-8. Cllf p�:... Acadêr 4 .5e,I..o

� de Letras cQin I so'�ene da .. de!"'
o 'prgxlmd C.tnten·l�.D df C:,3a de Sar' ma em

��<:1ment"b ,

dei!.. i�;'� .. ':I ',lt', falarã[; l' �idellte,
Varzea, escritor r"lnuwn- (',,'UcanàC' <C t..":J.idadt'. o

�c na'8cido .em C'U \ le'- '.cadern· ... u Corre1:l.
raso o Presictt:.r: � do lnst'�I'T'l

Os festejos obea�c(lrão Histârlco.._ 6) publica�o
ao seguinte prog"ta.n\a· 1) de uma cd!et:inea das 0-

publicação oe ,R,eq}lcllris bras .,de .vil'gdio V�rzea.
.notas ,'5obte o .t.'"(j.ntí!lla't"ú.J;�e. .

� Po&siveltllC.llte. a. • "Sbl(,ni
de pequenos trêci10S ex� n::cf� �o dia 5 será tranli
traidos das principais o� terida pal'a outra. data, que
bras do marinhlstu; :!l pe poaerã ser terça feira, 8

quenas palestras radlof5ni do corrente, devido ao rf.-

cas durante a semana � ferendo de 6.
Vlrgilio, que começara d. 30 Para a aprovação defini-
do Ir.is corrente; 3) pagi- tiva dos festejos ,comem'.-
na especial tOa jornal O rativos, a Acadêmia se I'CU

ESTADO, como colabora- nirá no próximo dia 26. a.

ção desse matutino às '::0_ 16 horas, na Biblioteca PU

memorações e organizada blica do Est�do.

deraís que liberaram a gétíco com que em Santa o seu engrandecimento. de natal que o povo
verba com a qual reforça- Catarina, o operoso oover- Satisfeitos, deapedí-mc- interior ilhéu poderia
mos os recursos para o em- nador Celso. Ramos, vai nos, fazendo desta repor- sejar da administração
preendimento, inclusive ao incrementar e desenvolver tagem o melhor presente tarinense.

��::���l�i�;:�tJ::; Bolsas de Estudo nferecida
pelo Govêrno Francês

A Campanha Nacional Essas bólsas, destinadas tas, as concessões poder
de Aperfeiçoamento de Pus- ao aperfeiçoamento em ser renovadas.
soei de Nivel Superior qualquer campo de estu- Os pedidos de Inacrlç
(CAPES) leva ao conne- d(:s. compreendem ínsen-.« devem ser apresentaa
cimento dos interessados ção de taxas escolares, pelos Interessados ao

muitas as obras que estãl) que o Govêrno Francês es- mensalídadea de 400 fran- viço Cultural ela Emba
sob nosso encargo. No en- té oferecendo 50 bolsas cos novos e pagamento da da da França (Av. P
tanto, reservo-me para, em para es�udos de aperreí- viagem de volta. Os candí- Antônio Carlos, 58 _

outras oportunidades, con- çoamento durante o prôxí- datos devem ter curso uní- de' Janeiro _ GB) ou
mo ano letivo (outubro de versltárlo completo e bons Consulados da França
1963 - julho de 1964) des- conhecimentos da Iingua Estados.
tinadas a brasileiros. francesa, sendo de 30 anos,

em principio, a Idade li ..
míte.

Dependendo dos resulta
dos atingidos peles boieis-

------------------.11

..ia Ins-

clicado auxiliar Sr. Jose
Curl.

- E quais são os demnts

planeis, da CELESC'?

O Sr. Hermelino Largu
ra, atendendo a varias
chamados tel�fonlcos, dis

se-nos rapidamente:
- São varias Os planos e

versar novamente com o

repórter e explanar o

grandioso programa ener-

o:ESTADO
' .... .,I. IWS UTIIiCI DIUII D& SAltA. CArUIJA S

l'·lOClaru.. ......�.... \"'l ...'hll.-HIU·tl.J, ':0 ae .L1e:t<Cllloro de 1962

Acadêmia, Catarinense de Letras
A Academia, pelo seu Publica do Estado.

PresIdente e por nosso in- Ordem do Dia: centena-
termédío, convida os senno-
res Academicos para a reu

nião do dia 26 do corrente,
às 16 horas, na Blbllotéca

rio de Nascimer:to de vírgí
lia vereea. Aprovação de
finitiva do programa de so
lenidades.

A CPCAN e o problema do
Carvão Catarinense

(Entrevista do Diretor
Executo da CPCAN, Dr,
Napoleão de Oliveira,
relacionada com "O pro
blema do Carvão mi:
neral, noS Estados suli
nos).

II - O carvão
catarlnense (1)'

, f· .

ra:��a��ã�:�a;:�:�dls�:
corboníJe� léâtarillense tem:

merecido particular desta
que, mercê não só de sua

tmportlincta sôcfo-econômi
ca, COmo tl!mbém pelo as

peto nacional do consumo

do carvão catartnense. A
dimensão do mercado de
carvão metalurgtco - cons

tituído pelas emprésas si
derúrgicas à base de coque
e pelas fáb;'icas de gás do�
méstico - impõe, por mo

tivos ,de ordem econômica
e de .gurança �acional, a

expansão da produção de
carvão de Santa Catarina.
t bem verdade que, por
fôrça da natureza do car

vão, a maior produção de
carvão nacional, implica
rá em aumento sensível da.
oferta de carvão-vapor cu

ja utilização ecolwmica en

cerra a solução do principal
problema (Iue I/flige a in
dústria carvoeira. A expan
são do il1Lportante setor
siderúrgico vem exigindo
revisões no programa de

produção do carolio. com

radicais alterações nas eta
pas de mineração e bene
ficiamento, pela introdução
de métodos mecanizados
de IIUO rendimento. Entre-

faióres de produção, tam
bém a expansão dos meios
de consumo para as parce
las secundarias de produ
ção compulsória que não
suportariam despesas de
transporte. A criação de
um complexo industrial na
região é, atsim, toreta m
dispen'savel e de primordial
importancia, como aliás
realçaram as conclusões a

, que Chegou o Grupo de tTtI-
balho c01l�titllido por jUr
ça. da InstrW:ão 11<) 4 de
24/2}62 do Conselho de Mi
nistros, sob a superior pre
sidência do eminente Gene
ral Amaury Kruel, e que e
xaminou as condições tec
no-econômicas da indús
tria carbonifera de Santa
Catarina.
Os const(/ntes eSfôrços do

Poder Público, no sentido
de criar a demanda local,
se retletiram na organiza
ção rl'2 Sociedade Termo
elétrica de Cupivari - SO
TELCA, já em udiantada
fase de construç{io, proje
tada para 100 000 KW em
sua primeira eta1Jll e que
consumira 08 carvões resi ..
duais do beneJiciumento e

fetuado pela Usina de Be
neficiamento de Cupivarí,
onde, aliás, estão sendo e

fetuados importantes 1/te

lhoramentos. A rêde de dis
tributcão da energia elétri
ca dêsse sistema vem S871-

do expandida e moderniza
da, ja atingindo hoje as

mais industrializadas do
Estado e, em breve, terá
interligação com o sistema
de Curitiba, no Parana.
Constitui 1/ SOTELCA o pri-

tanto, os níveis de produ- meiro e decisivo passo pa
ção a serem atingidos obri- ra concretização do com

gam, além da expansão dos plexo industrial,Jango Em Porto Alegre dia 29
PORTO ALSGRE 19 10 lhos. Na oportunidade par

ESTADO) - Foi conflr- tlciParâ de uma reunião
mada a visita diâ 29 dO de PrefeitoS e vai inaug!l
Presidente da Republica a rar a estação de telev\5ão
Pôr�a Alegre., e:n, compa- Gaucha, canal 12.
nhia <7e sua espôsa .e '.! fi-

Em janeiro circularão notas de 5 mil
RIO mil cruzeiros. As matl'izes

já estão prontas, aguar-
Informa-se que já na. dando-se apenas a auto,'1.

pri:meira quinzena de Ja- zação do Ministro da F�
nelro estarão em cir_cola- 'zenda Sr. Miguel Ca;�ti

ção as novas �édolas'-de 5 para a devida confe:çil.o.

HERMES LIMA NO RIO
RIO deverá passar por vii.r,,,,>

exames médicos no Hcspl
O Primeiro MInistro Her tal dos Servidores Publi

mes Limnstará nesta r.a- COSo Seu regressõ à J ....��t
pital ámanhã. O Prender lia se dai:á. após o Nat�!.

RIO
Jango Em São Borja

São Borja, �o Rio Grande

do Sul em companhia de
setl.'õ1'iiI>�:.O Prcsiêll!I1T-r João

!".>.t Y'lSSl'.'·�\1 �I Nato.! em
_

farlfllll If!dtlzjtfag
FLOflIAfVÓPOI.m. "AJA{ J{}INVILE.
CUllmM, PAiA1iIIfI/IA', CIINTOC G RIO

IAC" CRUZEIRO da SUL
f1EMPIlf UMA 8011 VIACEM

_._-�.� ..

FORMATURAS PROSSEGUEM
,

Contabilistas - Ginasianos
Datilografos

Prosseguem as Iormatu- ação de graças na Oatedr
ras, em nossa Capital. On- Metropolitana. As 21 hora
tem realizaram-se as sole- colação de grau e as 22 hOk
nldades de formatura da
Turma de Datíjógrafós- do
Curso Continente. A entre
ga de diplomas teve por lo
cal a União Catarinense de
Estudantes. E' homenagetr-,
do de hema o Prof. Victor
Ferreira da Silva, Diretor
do Estabelecimento. O Dr.
Helio Marlanl e o jornalista
Antonio Fernando do Ama
ral e Silva, são respectiva
mente: Paraninfo e Patro
no.

Amanhã serão realizadas

as solenidades de formatu
ra dos ginasianos do Colé

gio Estadual Dias vem-e,
cumprindo o seguinte pro

gruma: as 8 horas missa em

Crisma na Catedral Metropolitana
No próximo dia 10 de adquirIdos nas horns do

Janeiro (Ano Novo), na Expediente Paroquial d
Catedral, às 16.hcras (4 ho- 11 às 12 hs. e das 15 às 11$
ras da tarde), o Sr. Arce

biSpO Metr.opolitano admi-

nistrar;' o Sacramento da' Só poderão ser crismados
Crlsma� os que tiverem mais de 7
Os bllhe}es poderão

-, ""_o_,_d_'_'d_._d,_. _

horas.

Loteria do Estado de Santa Catarina

FELIZ NIATAL

Amanhã -DOISMtLHõES - Amanhã
O melhor plano - O menor número
de bilhetes sàmente nove milhares

Velho companheiro de PSD, inimigo declarado de
futebol, endereçou-me bilhete contundente:

"Largue mão de bolas e ponta-lJés e fre
che êsse manifesto da fiDN, que é o mI/is es

ttlpido documento político da história cata"
rinense."

Acredito, de acôrdo aliâs ccrn ponto de vista sus

tentado pelo jornal, que o manifesto da UDN não
seja da UDN.

Com ele, ao que tudo indica, estarão solldârios os

da turma do Sete Dedos - jornaleco Infeliz de nas

cenl:a, que veio para mostrar como se faz Imprensa
(sic) e acabou tendo. suas edições inteiras vendIdas ,_

pêso, no mercado, para embrulhar tainha, na epoca
da safra.

A mentalidade qu.e o norteou e o levou à falên
cia perunte o Qcnsenso publiCO é a mesma que lá tri
naU no manifesto. O estilo difamador,' insultuoso,
intrigante e'insidioso do falecido. ressuscitou no ma

nifesto. E como o de cujus jâ estâ enterrado há mais
de dois meses, o manifesto nio podia ter outro, chei
ro, senão o do próprio ..•

• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


