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Luta continua: F o r <
Destruiu três aviõe

LEOPOLDVILLE, 29 (OE) it em desenêotví ...
- Um porta voz das Na-

ções Unidas informou bo- I.L ETIlVILLE':'_ O

je que três aviões de Ka- Jnllulceler de Katanga,
tanga foram destruidos no ",arLsto Kimba, desrnen

sótc por aparelho das fõrJ' tlu hoje a noticia de que o

cus da ONU, durante um :reiideqt.e Katanguês Mol-

ataque desfechado contra ';t'cl'llSmbe estaria sob o

o Aeródromo de Kolvétl. ntr6hr das Nações Unl-

Outro aparelho Kàtan- . Ao mêsmo tempo aflr-

guês foi atacado em pleno o que o govêrno de Ka-

vôo, mas não se confirmou cant!nuará a envidar

a sua destruição. (J porta , para expulsar do

voz Informou que u ação rôrças das Nações
da Fôrça Aérea da ONU, U

"O perigo ainda não passou"
Afirma KENMEDY

.Jovensj.lderes da América
Latina nos EUA

telP. sido amplamente 01-

'9Ulpdo, a Pl'ála de cem

.' faz. asst.r
,
um grau

de' presente DOS que artrn:
ram e d-errutam a SUl be
léz:\ (' o �('II eonrôrto.

Sob os nuspieica do Co
mitê para Relacóes AmIs
tosas entre Estudantes Es
trangeiros, Organização prI
vada norte-americana CUj,1
séde está situada em Cam
bridge, Massachusetts, 31
jovens lideres ponuccs, de
17 nações innno-cmcrtcn-

�:l�� \'C��IZ�\����o�UIl�e ���: /' �l�r�Ob�i.t �!���eo: W:ldg��
meses aos Esta(,io:; Unidos. cetra na rotor. com quem
começando por observar mantiveram mformal. pa-
as eletçôes nacionais ali Iestra, dtli;l�te a qual 10-
reanaadas. nntes do re- ram debat.idas questões
gres ..sn aos países de ori- aünentea no programa dn
gemo os vtsttnutes Icr.uu Aliança pura o Progresso.
racebtdos pelo Procurado!'

ta Cata rma, trai ..
, ... '_11

certo. Q contentamento JOS

coestadaanoa que no Vt'I'â0
fazem daque'e aprazível
recanto dv nosso lit.l)t"llJ

Na foto. um flagrante da GeórgIa, onde inspecionou
visita do Presidente Ken- u .t'1'l!),(�lrn utvts .. , ó!dl'l:l

nedy às fôrças aquurtelu- da, composta de 3.000 ho ..

das em Fort Stewart.
__n_,�n_,,_n_,._O_P_'_·C�_id_,_nt_'._._que

aparece no automóvel a
compnnnntto do oene.a:
Maxwell Taylor. Chefe do
Estado Malar Conjunto
dos E.U.A., salientou du
rante a visita que "o pert
go mndu não pesscu''. e

que "continuaremos a, vi
ver em crise e perigo, du
rante esta

_
década, pelo

:f

Dia 1.0 No Lira Tênis Clube: Miltinho

rnte-tor. através de seus te

presentantes diretos, ,)5

quais conhecem mais inti

mamente (IS problemas a

fetos às suas arcas.

Plano de Me-tas do G "iPi
no Celso Ramos. inSP"I
mento para o progresso (,

desenvolvimento do Esta

do.
Em próximas ed:';r'.e-;;

êstes setores serão ana-i

sacos e divulgados.

SaDIa Catarina perde um Capitã a
d I d t·

(.� di1'l:t.or-superllltend�n-

a n us na �ãb��,:u��n�"��:�"';;a<�,
Reuaux S/A. Era presideu
te da Sociedade cutturut e

Benerteente Cônsul onrtos

Renaux, da Navegação r'ru

vial c Mal'it�ma "rtacú"

S/A., e um dvs otretore., C!O

Banco Inco.
Ai; cerimônias fúnebres

do sr. Ott.o Renaux couta

ram COI1'. a presença d.o l:e

prvsentante do Governador
Celso Ramos. das mais des
tacadas Itguras do comércre
da industria, das represen
taçôes de classe do Va!� oe
!tajai e de Santa Cat:lJ'i

na, direção do SESI, SE

NAI, Federação das Indus
trias, Federação do Con:ér

cio, SESC-SENÁC, autori
dades municipais. estadnai:;
e federais, politicas, pecs1-
nalldades· do mundo SOCilll

catarlnense, operál'iOS, que'
fora:n' levar suas despedi
das ao ilustre filho de Brl1�
que e um dos maiores im

pulsionadores do pl'ogres
so econõmlco do Estado,

Dizendo que "OS acontc
ctmentos se desenro'am

com rapidez, dai também a

necessidade de . enrreuté
los com decisàc para que

nào' �ejamos uiteepessa
dos' o Chefe do Poder Exe

cutivo. afirma estar cerca

do por urna equipe entu

stasta. jo em e capaz, no

PLAMEG liderada poj- êsse

dínà i o nuc é Annes Gual
certo'.
Outras equipes estão cr

n.zadas (o do Pr"f. Alclfles
Abreu, por exemplo, com

seu manífico trabalho ã
frente d.o BDE) e ma.l.i 0:.1-

tras Q serão tr�m logo. For
mal' técnicos capazes. sem

pre foi uma das metas ;1�

aluai governante,: mesm.o
antes de seI' govemo,
pi'Q:;segue dizE'ndo Que

não t�m dificuldade d? vai
tal' alni." quando percebe
que I'rrou e que �pinióes e

l'ecla_rações sao pOr êie
bem aceitas e admil'ando
os que apenas sabem diz'�r
amem

Termina o GovtÍ'n'id"r
Celw R.alT.o� cnm agrnfle
cimentos aos conselhei1'Q;:
c demais presentes. de;.:c
jando ri Lodos um feliz a-

foi a fundaçâo da Empre
za Luz .e iJi'ttl'ça' Santa Cu

tadna S/Ác; até 1924 de'

propriedade de capitalistas
de S. 'PulO, desejosos ce

desfazer-se da 'mesma �"r

não auferirem lucro. En

tendendo-se com Kurt He

rlng e outros homens de

negócios, Otto Renaux sd-

R<!pel'cw;tíu de rnuneiru

prpful'Ldn '09$ ctrcutes ?WJ-' ,

nómlcos rmuncetros .. 00-

dais de' Santa catarina o

passamento, a 26 cíêste. em

Brusqu- do s r. 01.1.0 Rl1-

naux p�imllgcniLo do Cõu- .

sul éar'los Renaux e Irmão

do dr. Guilherme Renaux

presidente da Federação
das Indústrias.

SUGE,Sl'ôES·
ApóS as �xplanaço<J'; f

antes da votação e ei\I)I'I'
ramento da reunião. () oo
vernadcr cetso. Ramos põe
a palavra à dispcsiçân dos
coneenieuo-.

qui riu a usina elétrica, re

organizando serviços, con

aegutndn rentabilidade cl.o
emprendlmento mesmo c-im

Governador Celso Ramos
preside a $egunda reuntão
p"maria dp Conselho de
Desenvolvimento do Esta
do, realizada no auditoria
do Edifício dus D1retonas.
dia 28. No flagrante. a me

sa que dirigiu os trabalhos,
vendo-se ainda, ladeando
f' """p.rnorinr, o F:TJ,fJ Celso
Ramos filho, titular da.
Pasta da Viação e Obras
Püblicas; o Sr. Ibrahim
Simão titular da Secretá
ria de Etltq.110· .Sem Pasta;
o Eng: Annes Guáloerto,
Secretário Executivo do
PLAMEG: o Dr, Eugênio
Dob� Vieira, Secretário da
Fazenda; e o Prof. Alcides
Abreu fazendo sua expla
nação,

Estes, fazem perguntas
e dão indicações com refe
rência às regtêes que re

presentam. Ao final, �od(ls
são unânimes no recon!\e

Cimento dos esfôrços que O

Govêrno, através de todo:;

.os seus organismos. e m.lis

especificamente do PLA

MEG, vem fazendo paf'l .:0..

m'3.is rápida recuperilcã:J
administrativa do Estado.

�vernar debruçado Sobre
o mapa Inteire de, sente
Catarina.

atualmente apenas Cai:; cs

tados do Pais assim at.uan\

abandonando a imprOVisa

ção e planejando com <.:bje

tividade: São Paulo e San

ta catar.ina. O acerto da.

medida pode ser aqulhHa

da pe!o interesse deIr.ons

trado por .outras Unidade.;

da Feder-açfw em aDlicó'
lo: Ceará e Guanabara.

Capitã.o de Indústria,
desde cêdo em sua. Cidade

natal den{onstrava 9,l)ti
dões 'que o notabllizal':'Im

no ramo da industria <.:ata

rinense, iniciando-se come

aprendiZ na secção de !io

cão na empreza patçrna.
;etor que dominou, paSl'f.n

do a -chefiá-lO. ,

Alar�ou seus conheci

mentos na especialidade na

Alemanha onde se tledi·

cou, tamb�m, a ensaios sõ

bre o beneflcian:ento lia

fibra de cãnhamo\ fre

quentando um CUI'SO sôbre

tingimento e sôbre comér

cio - o pdmeir.o Instituí
do pela firma Bayer e o

segundo em Muent:hen -

Gladbach.
Com tais aptid es, em

seu retorno ao Brasil deu

notável Impulso à organi
zação fundada par s"u

ilustre progenitor, send.o
eleito primeiro diretor

quandO da. então l'ece-n:e

transformação em socie

dade anônima,

redução de tarifas. REUNIAO
Foi UT. dos fundadore.' d:.

Sjndicato das Indústrias de
Fiação de Brusque e Itajal
organismo que presidiu de
1938 a 1954, e era c3sad?
com da. Ida Krieger. de cu

jo matrimônio nascera.'1
dois filhos, havend.o o uri
mogênlto falecido aÜl:l i
criança.
Na ocasião em que a

morte o colheu, o sr. Otto
Renaux exerCia as fWI�ões

A 'importante reunião do
dia 28, marcada para ex

planação das at.lvl.dadc'! do
GP/PLAMECr em 1962 e J.

preehl.ção dt' pr.ogramn de
trabalho pa.HI lt'63 preSI
dida pelo Governador Cel-

so Ramos, contou com li

pl'esença de Secretários de
Estado outras alltol'idade�
assessores do PLAMEG e

conselheiros, tendo todos o ..

assessores do PLAMEG,
numa analise do que de-

:��d:;:'·o.reallza�o no ano

IIOl'IlEM-ME.IO-EX

Pi\NSAO' ECONOMICA

GOVERNADOU

ENCERRA

REUNIAO

Agradec�ndo a presença
de todas, dizendo d.o e�fór ..

ço conjunto que vem sendo
feito e que necessita 10 PS

tirr.·uLo de tOdos,. ° Gov�!'
nadar Celso Ramos &:sta
ca a ImportânCia de t.Us·
reuniões e o que elas u_

Passa o Prof. Alcides a

demonstrar o vulto dos em .

preendirr.-entos em. 1962,
assim sintetizados em nu
meras:

Meta homem - Cr$ ...

755 milhões; Meta meio -

CrS 2 bilhões 1�6 \mllhõB�;
e Meta Expansao Econo

mica - Cr$ 436 mlll1àr.s

dizendo o que cada titul?

representava dentrO do

'Plano como um todo.

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

AO fazer sua I'xplanRção
sôbre .Q trabalho desenvol
vido pelo Gabinete de p\!J.

neja.mell,to do PI,.AMEG a

no de 1962 duxante a :!,eu-

nião do Cdnselho de 9c- DESENVOLVI,MENTO
.fseoviOlvimento. do Esti'd:l, ,.
realizada dia 28, as 15 11,

ras, no auditório do Edi!i

CiO das Diretorias, o Prof.
Alcides Abreu acentuou que

'mais do que uma lei, "

Plano de Metas do Govêr
no Celso Ramos era um

compromisso com o ;Jovo
de Santa Catarina."

Convocação Exlraordinária
Da ,Assembléia '

no novo,INSTRUl\1ENl'Q DO

Edson Ubaldo Vence Concurso da
Acadêmia Catarinense de I.etras

o LegislatiVO de Santa
Catafina estâ convocando

para novo periodo extraol'
dinário de atividades, de 7
a 30 de janeiro pl'óximo,
A pauta:
l°) Projetos de Origem

Governamental em trânsi
to·

2°) Projetos de Origem Par
lamentaI' em tránslt.o;

3°) Proposições Govern<l_
mentais, Parlamentares ou
do Poder Judiciário, que

�:r:�a�:!����a��oc:�o��
convocatório ou durante o

Frisando .o alto sen�iào
de responsabilidade da e

quipe que compõe o PLA

MEG. e a compreensão dJ.

Importãncia da tarefa quI'
lhes é atribuida, O prof. AI

cides Abreu continua di

zendo que é ê:;te órg'ao um

instrumento do desellvol
vhnento de Santa Catari
na. Calcado no levallt�·.
menta do Seminário Só

cio-Económico, t,J qual sen

tiu as
.

reais necessidade.;
do Estado, f) plano reflete

bClll esta� neceSflidSd';S t'

ASSESSORES
EXPõEM

O Consurso Literário da
Academia Catarlnense de
Letras premiou êste ano ao

Acadêmico Edson Nelson
de Ubaldo, destacado estu
dante de Direito a nossa

Universidade,

Entre dezenas de trabu
lhos apresentados mereceu
o prêmio o do referido cs.

tudante que receberá a

il;}p�l'tàncla de Cr$
10.00000 como recompensa
pela sua dedicação às le
tras.

Ary Kardec Bósco de Me

lo, finanças e orçamentof.;
Mário Mafra, jurídica.; F,'r

nando Oliveira, saude e as

sistência social; Felix Sch

n\iegelow, rodovias' � :Jbrns
de arte; Karl Richblett'l
energia elétrica; Osvald�
Fel'reira de Melo, educaç,',o
I' cultura; e Glauco O!!h-

Especialmente ao sr. Qf_

to Renaux liC deve a !un

dação das Indústrias Tex

tU; RellallX S7A e do :/1n-
prosseguiu com seu ,le-

va.ntamento, síntese objf.-

Nomeaçõe,s ,do Chefe do ;Executivo :�:1� �e;�e�t:r�o�:u: i:;;
executádo em rodos os se

. tOl'eij � paI' todos os recal,-
Noutro at . nomeou o sr. tos do estado.

Jo,,0 D(':;l pnra cxcn;L:l' Ó Mo�tl'ava-se. assim. o G:.l
côlrg'a de Prefeito Provi:;ó- �érnu, fiel á sua platafo"

vo D'Aquinu para Ministros rio do municipio de Ran-·· �ma: -preOcupal'-se' com tú-
:Jç 'fritJlJ.l..d l!C Céluta::; d;J d.Lp QUt�:.u.lu,� do" Q� prolJleJlL<.IS lJà:.jco:;�.

Coluna Radar na Sociedade
HOje, este matutino nii,.,

publicou a Coluna Ra'Jal'
na Socledad<:" em virtude
d.\) 1I0:;�0) ·cl'Oni:;�a., �.WC1.Ú
Lázaro Bartolomeu tel'-I!c
afastado da Ci�ad�, õi,té�
.u"I.;'.JU lI.l.. LOlrr_.l:OL.1_b� d::"

'" "

Tubal·ão. As Treze MaiS do
ano serão conhecidas hojr..
excrpclonalmonte no pro-

O Governador Celso Ra- Est·ado.

p;l'ec.oniza as·medidas uara ger, agricultl\l'a úio os as-

.,�flc.ir.:lla-Ia�. :i:l. M� POdU,l .,eS"Ult� (lllt. i �eguil·. ).la.,
:;entlr os seus .benéficos fC-

'

sam a "xplanar, nos .>PU;'

f��;U��l�(�M:;do l,!Wll /:�� ���Pt��:����t�:,�,;���a��_.
- ' ..

,

, "1:

�'I'allla Radar n,! Socied:!-,o:e_ ':.�
,as '22 hor?s na Rád!u Gt.Ju,

.�
..

,

..
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BdcIaWr••
'\Atn"kt I'ethtwdo do &Haral e Silva - OI;.vll]do
ilIoli.

Culaborador"
�rm narreíros lo�ilbo - Dl. Osvaldo 1f. ... :ir1IiUM
UlI.lml' _ Cid (ionzaga - Dr. Ah;t�t8 Atla,c.

"fld. oenon d',l<;çll - MlIoj:,t IlddtJr.lIú .ru
'I'I'I1J ._. ur. MtlLon Leite da (Â)"ta - Dr..... •

I foi,· (�o�l'(! -- Walter Laft - ZW'Y Mac:ha·
t2 , PI'fJ:':����oH;!;�l���u de ��:���jo t:��au� ,
nunutnu S(:'lmidt....1 A. eerxes Netto - Ji'lávir) •
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""jl,f"rndnrt'/;: LiIl'ERSOS II
IUpll'8enta1l(.es

II
,1/:',' 1':�:�::�':��','!��"��:U'�I;� n�:���.� L1�a'5" andar fi

'" \'4:�::�-� UH;! Vllún:l 6:'7 - eonj. ::U - _
" ; i 'I "dl1j I tn(I��i��� 74_���ça D F!'1I1�18, -

�';',�::,� ,�'" ';�::':;I";ill't:',(i:'\r,�: em tnoos os .. 1U !'
A""". i,,' "·'I':1I:,,.,t,, "0111.1 dll dt> ocorcrc rl:n.1 I'
I... ,'� .\'i�;;-:�b�NtJAI vri 2.0UOOO I
II I 'J'�A ,�"'\��(j''.. ,,,,i�I�,,!�J�!�/�a, p"lo� co» .. "t i J
I, '/",.,,� ",� ur ligo;. Jtll.1IftIfo! •
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Esta Coluna deseja o tvdos 0$ Colabontdores e

Amigos corno Dirttores deste jorftOl u� ANO NOVO
repleto ele felicidCPde juntos SC'LIS fam1liores, SAJVE
1963.

REOCUPAÇOES A RESPEiTO DA SAUDE DO PAPA
JOÃO um

CIDADE DO VATICAr:o, nico cisscrnru que não sa-

- Há um mês" Papa João biam qual a euferrruda-lv
xam aececcu �e temenv. de Que o Papa tora aecmc-

Aos POucos voltou aos se.rs tido, ma>! admitiam que
afazeres e dis:'Ie que se SCl"- era coisa seda.
tia perr-ttamente bem. DI":, O cardeal Paul lPgc,
e r ctrcuros do VatlcJn) arcctaspc de Montl'eal, õts-
re.ne grandt, pre-eupecno M' -que u enfermidade dv
em tôrno de -sua s9JI.l". Popa "pcrrnencccrà com d('
Nunca l:>i dado a conhecer ate o r.m de seus dt.i,".

plenamente qual a enr _-;- Dcela_ tst« crn Montru I.
midade do Pontífiep, Q jã de ""gl'e:o"'l de RO;r>".
úníe .. comunicado do Vali- mas tamoé r d:s" .. qUe :'1'

• (0' .."-",,, Llherrados em Ma-
eane a respeito do a-san-o sabia qunl era essa enrer-

naus o »1'. Hermíndo Fer- dirta que o Sumo Pontiffre midade. O Valieno niu l<!�
n�1l0b Barbosa ex-prez:;i- fôra accm ..tir'lo de �I;'il comentários ClU ,eu jomfl!.
oen<e da ,\s.�(daçà<) Co- enrerr idade do estõmag.:l t' ';'L'O,,;;ervutorc Ro.,mar..o".
n;en'lal d.\quela c;,phal: uma anemia n�lIc{a. A crt'!1- Nem pub'lcou a decl'lr:,-
n. ;:.!'a. Mana Luisa Sh ...vun

Çll ger!ll é Que o Papa ;of'e ção do ('1\'·Ml':lI. Prl\"�U'J-

�:11��� eH:����IJeh�;l!;���o:� de úlcera g3Hrica. Hã tf.1l' n�('n'" sr l'xpr('�."(lU tnqu\'-
tos an<.>s adOeceu da pré�- t:u;'j:) 1'1I�0 <]ur fOi dit"

��n��n�o�/�en�:II�I: eeea�:� ��a. I::�t:arc��fe���!,:'�� pa�: I���;;���'s�'�are�}:�":�
Miltmho. ;�;)l p:�'ae:���I�:An:e:= isso nâo foi agravante. 25 de llIlI"'mbro pa:<s:l:0

13- De LiHiana Célia Veig:J e' nila Peres Pontes, .José Ha PU��;�do�3r::�;rds d�'�'�: �����ill��!I;:: ;:;�i\":,:��,��:' t;�:
José lu'z Boaboid, oc�bo de Ii.::ebrr.' I'Oldo de Al\dr,.de. Josê Luiz

1)O{jl!ria esta!' CQ"n câ.-,<;cl' \'lmnl1t', d!.��('. "E;;tal:l)�
con tI' p�r o}' cepçoo de seu cos:)- ��"�""CPJ;no,·'; ,,�,�t'O'��nde ��� c que teria de submetllr--:e no (·'IIl\l'r., dI' IlleU 3:!.o ".i10mc�'o q�lea oco�tec('rá no próXi;,�,)' ",." '- o,,, ,

a um� provável 0p"rgf;;'I::;. de virIa. CI)l'��:ln'm03 ao
dia 14 no cidade de Paranaguó. "bUQUerque HO!:ll1da. Para

Seu médico, Antonio O;l�-' finol? NiI'l /;(' prl'OCUp"'�1
2 A A

. -

C i de FIo II
Beiem séguir.lm Norberto

barrlni. desmenllu a"';);$ ex{'('��lv8111fll\l' com 1.. :"0.
- ."s0claçao 0)'0

.

14
-

A h- '_" t m,
l'oL'lnieke e Hugo de Brito, '

rion61�di_s.d('u rcc-"ilol nQ Teatro Alva
.

- mo� o, reuOl � o

II Para o Rio fOTam trazidos
as vcrs\')es. Multo" pre'llr':l., Qunlquq' dl:1 t' bom !>.lt'r..

ro de Carvalho nos <.Jio); 27, 28 :.! 29. bem para um on't'l'lodo ReveHlon no
J aQuim cordeiro Cruz o

vindos a Roma para pllll:- lla... ,.,'r f q\ll!q:wr dt;) ('

,.""" u''''<oo do coo'C9'odo M'est,c QUN�,nc." Polo<c.,"'. do n0'f�"'" e.··.wl da ".'j4_B
J.lekson AI- clpar do Com"i�;o E('�I'�� ]>111l para Illorrer",

Aldo K. s.·f i I {. t"'''' /,cont -� r� ....�� e A_ _ '.

� \Os 4110 ..
'o g�·.ttÍ :�o II

-

10 deQ'llt:,dd c"1.,,,aual, pe Desejamos foles Dirigentes" IJ'mondudc do $e-
3 -. De jregrt�!oso de suo via m

PTB Iv! Iton Matos Ro ohor Jesus 'dos Passos, ror \'!"to tôo grande dota .d.:de nupci-:.s o· <;0,"01 dr Caetano (E.oy I 15 - Cir(' a"�. no ci�dl'. deli ��'a Filho.

: -

1980 Aniver:;ária.
ue) Viei.o da Co�ta hojoi, ogol:1 com maIs fr(>quenCto. f), -----'------

4 - FeSlelou "n;vmódo ont�'" \b:v�:�u�C�:7;�;�OF�'i�oD"'e;to lJeif"TIII
" C IN·,�Ml� gart3zes"'�o �,'ao dr. Sl;;bostiQO Vurga<;, elici�nte furo J ..(; onário t: P(oi ...�(,r do SEN/"\C, em 1 t _ Rf>cl be convidados paj·o.nm,"o cldoOe sua fepto de. J 5 anos no próximo .dia

10 o mOl'l.minho R,oso M:Jria Boabo;d II
lú:·is. A I€C<PÇÕo que s('�á de Irez:rl'
;��'i�;;i�Jo�;\:�:n��:r� ��o �:��:,
R:1I11 . •

17 - Elf1 recente. reuniõo SOcial ti
comentavam a gro.::;n e charme doo:;.

�

hrotinhos; Rito de Cassio V;égas, Ve'
r�r Gincolves G:')ulart e lolé Faria. _

7 - Procedo.:n!e '11 Pôrto Alc--'
IIgre poro po�"ór os k.�tm.. com seus 18 ----,- Está circulando 'muitO')

f:Jmi!lares o senhora Hel('na GorofL'l bem a('ompcnhadQ o brot'in't:lo Mafia'
le.� La Porto. Aj.:orecida Simoo. •

8 - O Capitão Corlc', HUg0'" 19 _ As Senhoras; Joaquim'Souza em CGl11ponhio de suo bOll:t:J
Guilh,:�'me (Condrnha) do Silveira 0_

noivo Marilene Dutra, no bar do Que Alvoro (Lourf�;;;) Cútão, serão. potro'1 élwifl Polace,
�:s�::'t�ed�r::ri���gêa�1�ee r:�;�:.e�;; •

9 - A Djr�toria do Cambol'iú nos";;1 cidade, no próximo ano. Pclo ti
�U��;OC:i��Óold��ir;�;lr�u: e�:i����ni,�- �odiO:1ol OS �f!&lhoros da sociedade,

��t�n:�f���toem entendimentos com

ti
10 _;_ No próximo dia 1 I n:J .

,Cine Sõo José 0- filme "A Noite" que 21 _ Osvaldo, LuIz Fernando ('IIagradou plenamente 00 exigente pú- C I Ed n d M't 'Ir
bl1co do Rio c São Pculo. liA Noite" toOl' f��l'a fOl:om ���en:�e�d��O c�� ti
��� �:\:_lr��i�ch;�Oi�(��I'���o potroc.i- jontur. no Querência Paloce Hotel II wa����'��,��lea�éWl�rnae!sOlOI'

DesC!e de. há alguns 'dias. ' 2� _ No próxima col.una ç:)-' Cll1lP. fUIXY
proCf!d('lHe (le J.)inville, eil- • 11 - Portic'póu do reunião do

menta rei o .:It:!gonl e movimentado' Centro Fone: 3431
u,n��ll·SC em nossa capital, III ����oeg �:e�OSb�r�;��I(J� �;����reR:'� chá nos salõ�s do Querê.,.�io POloce, III JOSELITO em�s 2 hs.

�".1l;�:1�1)��'>;��(, L�:�i�O.)nt!�: III naux em Itojoí d�u������n��c����:.n�a e seis senhoras, O J>EQut:NO CORONEL

�:;����;��:I:!'c��;��:��enaq\leJ:I,I1f 12 _ No Lira Tenis Clube ,no Pcrsament,? do Di-o: No om-'r
II C\'ll���.�m:�C;lo:nosOs 'no.��;�s' cumpr;mento,> próxima 3 f�iru do 1,0, à movimen nada seco tõo rapidQfT1en,h co".;�. ásás 7'" hs.

{'(:1Il v1tos de fellz perma-' tudo .�ojrée tom o. consagrado COnter
uma lágrima, , Sabine Slnj"n Paul Hubsch'Tidt "'11."""'O ���-"'_w. .. ,",, __ .___

CINESAO'JOSE' _ OlA f.000ANOJOAO CARLOS DE

�it��_P
.0.

FREITAS NORONHA III','"L�-- às 3�- 61/2 - 91h hs'
,;,�,,�(C,��';·;:�,,�,�,�"�<o a�: ��� ���;�!� C N�voM CQ�su�óL �o �,L� G�mes Mendo"- (Horario Alterado Devido à Grande Melraºem)nh·1. r�:i"il) n:lhlicio do jo- ça - Clinico de ·lenhoras. Edificio Julieta _ sol:1
"n I JI·;'·(} C:1.rlos de Frelta!! J 09 - R .. Jeron1m(). Cc,v:ho - esquino Vidol Rom-:)�

1,h,1 filho do Sr. A-l- Ho: o m::.rcoda - telt;fone 2651
d" dI" r�reitas Noronha Im;
po'fllr Regional dos Con'eios
t' Trlégrafos desta CapiLal
(' de sua Exma esposa D.
Lourdes Maria de Freitas
Noranha_ Ao eSltimado a.

",tVf!rs'ni"lan jofi"/l Ctt
lo� e Sf'tls dignos genitores.
os cumprimentos. de "O ES
TAPO".

- ':'1 i·;.,,\r�-

._----.
•
j
,

dr_ Antõnio RO:-t1f;)

Morc'lra
rrll. Arlete ValVerd1'l

"'I' Arl na l-,OS de Cas�'rü
_ .,' ('r. Orl:lnrln

'lB.,r�"s
�,'. d". I:>mên'o Pnlu.nll')

f"l!'.. 1 I.,
• "i'';;;'_ -s.:_t.g-: SUv.a lt"éa Clt'd,)>;o

-- r '<\""0hio .ro�é O LT1'" r "\I ro r
. r dr. fNicolau Ola'/a'!} - SI', Clâudi<) Andra<I!-'" R1 •o'" OIIV-"';';,� L:werda �(:!" 'ROberlo Ta'O'ares '11'.•

ves ,
t:n�rd;q';���a T":xeira F'l.lIs •

-
Reeebe�n":,; e' retribuillltlS '"

;" nó��Cgpl��il;�as: mensaw'ns ,
Lux H:>tel, Dep3rta.n�·n •

!�'II�CdeE����a�n�a�'in�n'1�� ,
vens P:lt.rbnova. Joã� V�, _
eil'a & C'� Ltcla, .Dep. Di .... - .-

:��(��loIi'�'�Vt��' U�i\�:i�le ;�I:= II
n, Cir::'l!Ienb de Leitt· C-ti ,
;::;';,T'�'"g,;,';::;:: S�,�lf :�;'��'����� C3"cac's. ':1"1:l

III
II

- ,
ell�I���:��rn;,c,�o::�d:id:��I� •
SI'. Alu'io Busler. tabelião'
UI 1;,tilto l\mal'::l da lmpe- III
��:�i,;�'d�' �.n�� �el:,����;; •
Pi'O';p�l'O Illunicipio. Ao 1_ I
��II�:"I�ril11:j����I.lt�O!�ls n����.: ,
d(' I(')/� e.,tada entre nós _

:�:):��OEL DA LUZ :

AIf.VJ:ftSARlOU ONTF.!\1

R!'�' MARIA BRUNO

1·',.\11::;,. M"OS nOJE

- �I'.

M,'nrl('_�
Nelson FernalMé's

'\ 1I.1:II'/n 7.enaide l3<ln

II)VT \1 r.FNE'srO C'1,Al'
nw BT1T'�E

r,-,i:"" J. pní registo",
11'\ "":11-1'';'- (1f' h"j('
tr:IT_ li, :l dI' rn � is tt 1:

�

]",Iw. ';111) 1o'1:_1�j(·;O do IN.{

se�.. ,I' ("I,J)1.,nl,('iro ,,.
t,l'1b,lll,,, Ot>nl\:-;in Suelw.
jn'/�,ü (1111-" ,rl<'�fl'H,La, (,S�l '

c:ls:nl"tJlro ('1\1 os nO�:,'JS

ti,,!!, I',,' ,',I j (1�,,� p !r (' r['" _

riR:> 31)1 .Id.�, a::lfjuirLhS
� [&o 'l ",' .�l'I"!;f;O!! úl"�

I'.i (',L, J'r.!h:\
ti·; (, i"Q'flJ :lmi�O, �"

'an" !'f·rlO': �(,l':l, no rj:a
('I... j,,1 'I'.r, ,j,.. "rn!III"

lni1n:t� ,hl(;í\,,, dp- afrt') r

e"hl'lf', Iliio j) plJr nos i;'l

('asa, jiiSo:r, If,m);rm ri·1' a
ep''ª'''' '1'1" 1'1,,',;".'1'1) I) 1\,,

T1!1t'J:,,,;. l'" tr lllll 1,1_
'''_I r, l.i .;"", (' r,)II(::'(I')

- �p. W-t 'mrm.F.\' 1.1'-

.',i,j ·'r',j;l\lI
111),�,"J .- ,I inl' 1'('-, 1',,1,. ,:( ,:p
Ir;;b(tlh'l \'i: r·d"rl('\' I,"
mos, �1"111t'I1(,) (tue ven: rã
Ul,illu'I ;llltl�, Jl"I'�I, ';(1.;
L,� _FI! I.wll"lf.·, .�('r:i("� ::
t'�te [id!()!li,''l, nhtÍ\''I r.�'
{JiI," 0110:, d- ,,11IPlll �(' ,f'

v':',ríil 11(, Ilnr .�in:njJir,\;l}
torü: f jl""!d P�l'a ns flLP
m.ld'],. 11"'-'" rõlJl,1 r:1!

:,11"��,/.',rJ:' ::\ "t';::'�/���:��\d,':,�,[,:-
<l� ),"JlI"!ln�f;nS, H)f>I'rddasfll'i> ;1 .f'".r. !'('(tu('J'ia. AI)
"ho,l'-'I'!t·y. hC'1ll remo
511.1. .1:( (·_�J)O."n O� no,�,.)�
1'neli;,OI'(1'1 (·ull1prinWtlr".
c.o:;m hlj.,� 1),1 ('r('.�renj.,<; j.
r. "i�oi(', ('�tf'n-�ÍI-!1"
E�;l.· t-m!ll;'h'�

_, mer,lo"l lHC!)\ ,\"'_
IA�I" lJi,fH()111'''';

l1f:l�'11;� 1,' ,irtt:t de hQje:
o tfr.:�ho lIuluho de '�ida
fi lente nin 1\<1'11:

< Heiãr.ia. Outiques; dllei:J.
trlh1riha do sr_ Acácio Ot�
ritp.':; e Qf' $Uf'. e,.'tm;>. es-

po:sa d. Rosete Solang Ou-

I o �í'S mt-::>5 s,'ciais.
:\ Mfl�, 'a i'.I6inia. h�"r(}

1l·��0.� p:lrab('lls,

F.\R \0 ,\SOS A:\1ANh.\

�I' dr, Hel'l'inio !)u:\
Ouaba'd

.::ir. "LIRIO BUSLER

On!i'lll

consulRiu l·r
Três corpos que não fo-

deveres. 0" ont ros a ztcea-
remocêo dos corpos das vi

timas do acidente ocorrido
com o "ConstcllaLion" da.
Panatr. Apenas 18 cedave
res foram encontrados;
presume-se que os 32 res

tantes tenham sido consu

midos pelo fogo. Todos os

18 corpos tarurn retirados

_ ��:O�'�:al t:�:��: d��i;i::�
-
-
•
II
II
II
ii
,
•
,
•

ram Identificados e nem te

clamados se acham RO ne- 'rambém não roí encontra
crotérto de Manaus. do nenhum indicio da tr-í-

A ramuta soovae onere 1:H1IQd�o

Amanhã a Mais Movinientada Noite do Ano

Revellimt no' Clube Doze e Ouerência Pi}!ace

do na queda
A comtssao de Inquertt a

não conseguiu colher bom

matenat para Investigar as

causas do desastre. Sabe

se que o avião tinha ainda
8.500 litros de combustível.
o que lhe ccrmtnna mais

11 horas dt! voo, As nutort-

ducos acreditam que o a

pal'ciho Lenha perditto a

ah.uru. e ido de cucorru-o ás
H, VO'_'CS multas das quais
cnu,a,n .1 atingir 30 metros.
1\áO foi abtribuld:l pJi<ls

nu ..oridaues. nem pt'l..l cue
c'-.o oa nurupanlua propric
tàrta do avião qualquer co

n.curcado ,\ respeito doo.

lr.1ba.hus ec remocão dos

cur;)'()s .

ViTIMAS

Ati vitimas que residiam no

iI .• ld-'útlll"; lül'atn sepuítu
tI ..s no Ou' .ungo. As outras

lura.n rc.,I;:.vrctas ppla p.t
lI.tl, p..,r;1 ,'5 seus respecu
V"';-'; t,,;tado,,

Vt:lli,I',l C(l�'<1 o "gkmour" 1963 é fi [110)0 J)' 'l�,
to quC:' hoie ilustro nnSSil c(Jfo Ia

1 - Para po!"sor o Revcll'on em

no"so cidade já �(, enCtlnl{:J h,')sp<."
dI $ d� simpático cO'):JJ Layre (T(' I ZiJ)
G�)m(.s, o n6.0 rr,crlQS �i!nf)Ótrco e<r-·cl
O"ny (I rene:

. K,lmq'- t·m ccrnponhia
dt' SUO� filhos V rgm.o e Ano Marl'J

5 - O Cltlbe Doze de AgoEto
prepara-Se p;:.ro o nlQv;1lIf'nlo.:..o Rê
velljon

�ine �An JOSr. M ,\ lt I L I

Fone:3636
Eastll1:1nColur

\Villiam Holdcn - Nancy OIWIl m:
RASTRO SANGRENTO

Centro
ás 10 hs.

zCliftorl Webb em:

VIAGt:l\f AO FUNDO DO M..\R

Cillt>lllnScope - TecniColor
Censurfl até 5 anOs

ns }1I2 hs.

A nELA ADORMECID.\.

MATINADA

-- B A I B II O S-�
i:ine GLO!UA

5 - O mil"ionório M::ll;j'jr-io d:)�
Reis e�rJera pa. o {jS pri,)l(: 10. d,.)s do
ano 'novo um Kunnann, Gllio Jó ej

colhido no Rio Estl'clto Fone: 62[12
as 2 - 4 _ 7 ._ 9 hs.

Walter PidgeonCensura até 5 anos

ás 3:14 7 9 - hs.

Clark Gable

Joan Fontain
Petcr Lorre em:

VIAGEM AO 'FUNI)O DO lUAR
Marilyn Monroe em:

OS IJIiS_UUSTADVS CinemaSeope - TecniColor
Cenl'ura até 5 anosCensura atê 14 anos

Estrcito Fone: 82!1,iCentro Fone: 34�!i
âs 2t,'2 hs.

Sabine Sinjen Paul Hubsehmidt em.

M A RILI'
.

às 2 hs.

A major criação de WALT DISNEY

t\ nELA ADORiUECIDA
EastmanCol"rC:nemaScope - TecniColor

c"n!'.ura até 5 anos

ns4-7-9h".

Cent'uta até 5 anns

ás 8 hs.
Willi:llll Prince
Chl'lstine White em:

M.4.CAUltO

Clint Walker
Lc,ticia Raman em:

OVRO QUI� O DESTINO CARREG/\
SDbine Sinjel1 Paul Hubsch'l�idt em.

l\I A K I L'
'

EnstmanCol .. r
Censura a:� 14 anos

(lHE RAJI·
(S.O\O' lOS.:')
ás 2 c 8 hs,

Rlchg!'d Widmarck

Donna Reed

PUNIDO PELO .pRO·PRIO SANGUE
Tecnicolor -

DAN�S.1.1,:;t:l)hIilM�Il1C3
b,P9OI<Il �O' "�G -.. DAfKOR,�io". f U-H (10 N A R I O ..

ADMITIMOS UM FUNCiONA'RiO QUE TENHA
PRA'TiCA DE �ERVtÇO<j DE ESClnTO'RIO E QUE
SEJA DATILO'GRAFO

_ Caixa postal,.40'l - Bl.!l- ... TRATAR: Sul Américo R .. Areiprest�
�.(.tla\1 -.-,�,�._ ':p.� l� - _I. AnÇ(Ú [polis ..... .....__..? '.,'

;;'::,'J.,
" ;.'. ,.;;

;.l�;i�.,":�" 1/;. '(� #;-v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



polftica financeira do emi

nente Chefe do Executivo,
que determinou provídên
cíes imediatas para a líqui
dação de todOs OS débitos
do Estado, que pendiam de
pagamento. Entre essas (l.

brigações a serem saldadas
se encontram as cotas des-

mo aprovou o plano de
trabalhos da Secretaria da
Fazenda, para o exercíclc
de 1963. Ao declarar Isso
em entrevista à Imprensa �
titular daquela Pasta, dr.
Eugênio Doin iVelra teve
Oportunidade de . alué't p

l' :L.;;_��"'�,r·' ,�:% D ,

�,A ,A,
..,.,

.

IIf.t" CMr� ".w
.... .:.ur:s:w..J.U INVENTlVO DO ILHtU ES"a parece piada,
mas nao e ... Legitimo invento de um garoto, que sace

ap�o�eltar da oportumdada para por a prova a' Sua In

tel.lgencia. porque afinal o seu gesto é mesmo Inteugeme
FOI ontem pela manha no Jardim Otíveíra Bero.

O caso agora, que tanto também teal de comico com
até de !Hmpatlco.
Um garoto iaa parada diante de nós.
'rraaencc um pequeno tabuleiro á guíaa de bandeja.
SÓbr.e ele, duas garralas térmicas. um recunente de
matéria plástica, e algumas xrcuras também do mesmo
material.
- Que e isso, foi a pergunta.
- E a 'resposta: café. Vamos experimentar?
- Vamos ver como funciona ...

� rapazola entregou uma xlcara para cada um de nós
teremos três).

�feols desarrolhou a 'garrara. Primeiro certou o liquido
J;1Çl ,rfc�piente e dali, para dentro de cada xicara.
',café mesmo,.

F Ja açucarado, gostoso.
, porque não havlamos de tomar?

E além de ruuc, comodamente sentados ou assentados
como quenuiu, num banco á sombra sôbre a cópa da fi
gueira.
Não precisou perguntar. O garoto encarregou-se de di
zer: - CINCO CRUZEIROS!
Pagamos e ele se Iuí parando com a sua novidade pura
fazer freguezla,
O:. que amda pensam, qUI:! eu estou contando piada, po
dem euccnuur o rapaz com sua bandeja ambulante,
servíndu cure nu rua ao preço de cinco cruaetros. Servi
ram-se do cate. M;,..ta Espezim, Tenente Getidlo, e eu.

EI� anda pur ali na Praça 15, no Oliveira Belo e adja-

���:�s'podera proibir que o rapaz venda café a cin.::�
cruaetrosv
A Prefeitura?

A Higiene? Bum Isso de higiene,.,
Naturalmente vné. a reação e talvez o engenhoso ilhéu
seja oln igauo a recolhe!' suas garrafas térmicas, sua

bandeja, suas xícaras de café quentinho e saboroso.
Mas, será uma Injustiça.
O que. pódc acontecer c que venha a sofrer uma concor

rência. •

�'-i
Mas ISSO é comercial c dcpcís, cada um pode vender sua
mercadoria pelo preço que en,tender.
Garoto Inteligente e digno de ser aplaudiao.
Naquele palco da vida, uli mesmo ao ar livre.
AMANHA: Diremos sobre. o nosso vil.oriostl e aplaudido
"CORAL DE 1+�LOlUAN6POLIS.

Pr�sépl,at �da.!, çatr.�,al "

MetropaUtana" }'Flnriá�
nópolis 1962

Est'e PreseplO, estitizado fOI confeccionado pe

lo Prof, Franklin COsc ....3f co:.n material n9tura.l, re

colhido na encantadora Ilho de Santo Catarina.
A mongedour.a é formado de duze culunos' de

bambú açú, lateralmente e representam os apósto
los segurando a Bíblia, o'teto da nosso fé.

O cabelo dos àpostolos é confeccionado c:!,(2..
flores de coqUeiro, enc'imado com fõlha de imbaú·

bo, representando auréola,
A Bíblia é confecoionada de líquen, flôres �

pluma de tabua � uma planta que não consegui
classificar.

'
/

O grande topete formado com desenhos :;h
bre o piso da Igreja, apresentando côres vari�dos
é trabalhado com o seguinte material: líquem fie.
res de tobuo, frutos de or'lebenta-covala, co.,;cds do
fruto do 'ingazeiro, flôres de sempre viva, fruto de

gravatn, flores de coqueiro, laranjinhas, se.mentes
de mamona, cordão de fro� grande variedades
de flõl'es de capim etc.

A cêrca que p;otege.q ornp o trabaho é con

feccionada de moirões de imbauba com travessos

de aroçazeiro, amarrados com cipós São João.
As imagens do PresépIo são t.,:, modeíra, belo

obra de tolha trazido:. do Europa poro Florianópo
lis, por Monsenhor ToPP.

Ao Iodo do Presépio fiCa situada o famoso

grupo "Fuga paro o Egito", também trazida por
Monsenhor Topp, no ena de 1902, da Europa pa_
ro FlorianópolIs,

Catedral Metropolitano de Fpolis
Ano de 1962

REI-MARCAS E PATENTES
, !!lente Oficial da Propriedade Industrial

. aegUtro de marcas, patente& de Invenção, nomes co
elais, títulos de e�ta!>elecimento. tnsignia8. frases a.

,�à::ci'; propaganda e marcu..� de exportação.

k RUã Tenenle SilVeira, 29 � 10 andar -

',!: I.. SA';>I a - (Al'í'ó. <lA !:A5A N,',AiR - n(Í�IANO'.

:': l!-i��l.i�..,...fÀI�rÓ�fl\"'V..,...fgi'l�m� ..

unadas aos munrctptoc,
com base no artigo 20 da.

Constituição Federal e que
somam o total ôe 320 mi
lhões de cruzeiros, Com ssa

providência, o governador
do Estado, não sómente

cumpra com exatidão a. lei

Financeiros
'I'eremcs ainda de .,Oltt1 quando afirma: "No dia' aqueles que não vierem ,'C�

a comentar as prcvídên-iaa de janeiro só serão c!'�do- guichés buscar c seu -es-

transquillzaríores cor!' que o res do Tesouro do Es',,\·!O pectivo crédito".
governador Celso Ramos --------- _

encerra o exercício de 1962, Terreno Praia do Meio Coqueirosnuma gestão gcvernamen- 'I

que .se vem caracterizando venoes,e um lote de terreno na preto do "Meio"
como ª mats Iecunda em em Coqueiros, peópno poro cunstruçãa de veraneio
realizações que visam a ctosrado do movimerrtn dos auturnove!s. Pertencente
solução de verncs . c P!'C� co roteamento do ::'ervidôo "Tibau", Informações
mentes problemas sociais" .:om SfS: Osmar ou Divino. Fone _3022.
econômíccg do Estado. Mas

por agora, é nosso Objet\\'�
acentuar a auspiciosa I'(;�

- __

vetacão feita, nas suas de- P A R T
clarações a imprensa jJ..]o Oswe! Pereira baixo

formalidades legais cara

que possam, dentro ai'1r1g
do oxerctctc corrente, ser

pagas.

sr. ceíso Ramos ordenou

que lhes fôssem de imedia

to entregues as cotas que
lhes são devidas por fôrça,
do a.rtigo 20 da Carta Mag
na.

Note-se que, ampliando
a sua deliberação, o non
rado Chefe do . Executivo
manôcu que se saldassem ICIPAÇÃO

Rcul Chere.n
e

Senhora

- conforme acentuou o dr.
Eugênio Doin vtetra - mas

também dá concreuaecüo
aos anseios dos munrcíptcs,
discriminações entre ,�i es.

de qualquer orcem. O oc

vernagor - dissp. o' -ílus-

Como se concluí des sns

revelações do ilustre 'ritu

lar da l'asta da Fazenda,
a orientação que.s,e está

imprimindo no trato das

finanças catazfnensej já

permite situar o Estado em

condições de equilíbrio nas dr. Engênio Dcin vteu-a..

:�a���:a1:�e ��:i�� ��;be� if���:;a��s:ua �::��
abrem ii. politica ftnanccí- mente no sentido da i'.�-

recadação mumrrpal e da mam ímportâncía. supencr ra de Snnta catanne, para. construção financeira ca-

dificuldde no reccbtmento a 200 milhões de cruzeiros, O próximo exe-ctcíc, e den- tarinense empreendida jlt·i:J
das cotas destinadas pelo não se computando nesse 11'0 do plano da secretar.e atual Govêrno. Assim; não

Govêrno Federal". Eis por- total as contas ainda não da Fazenda aprovado ':"5'1)- se estranhe que o cmtnen-

que, Indo ac encontro das empenhdas ou prcceeedcs e ra pelo Governador, tJ�I:;' te Titular da Fazenda se

reais necessidades de todas que tmbém terão ímerlta- pectivos de desatôgo e co quando afirma; "No dia .a

",_,_om_u_na_S_C_'l_atineru;�3, o ta,_m_,n_t_._co_n_cI_u'_'d_as_",,�_,,_s_p_,,_sp_'_'ld_._de_, expresse objetivam",nte,

também todos os comnro
missas em condições di' se
rem satisfeitos, As contas

empenhãdas e, assim, pr.m
tas para serem pagas, ',0_ Pprticipam a seus porente� e pessoas de

suas relações o -contrcto
oe casamento de seus fIlhos

tre Secretario da Fazer\d.1.
- "sente e sabe os probJe
.mas dos muníciplcs em \'!r

tude da de!icié::�ia da ar-

e

Senhora

Mórcla e Raul
noivos

Fpolis, 20-12-62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'MfJdrrncrtS toe Y ou paro outras cldcdes .

'S;"VII.' .-I!- rouctor.çcs.
'

1"'1,) r, -e-esscn., a engradomento dos móveis.
t"l """",:rlf:<; 6 rua Frcoctsco Tolentíno, no. 3 ..

In�(i - j:"l(,'i Mesários chamadosC, mpla-se uma de mate

rtal. N;) e.nrono. Negócio
à vtstn. T ..alar com Bar

'I'ntr) 1J1I!.':l!1'lr, no 14 B.C.

00. MARIO 6FNT!: íOHA
M t D 1 C C>

OUVIDO _ HARll -- GJ\RGANTA
(UNtCi, E CIRURGiA

[(,PI (Ir I I I' r : ,.f"I I, I r t l�nCA I'POF
), 'j',( , ....')<; f)() RIO D� JAI'JEIRO

()f1tJ::A 110", DOIS HOSPITAIS DE FLORI.ANOPOl!5
linrhl"[,) ur COi,.,JS�JLTAS' - Dos 14 OS 18111)r"o;

flf,'lr"i rnnnhil, hYn morcodo ir"I,lo;iv@ oos sf>borln ..

Tt'I("fone 2989
rnt!' i fi • I 1I'ltl RII" T"n Sik,.irn ! I) _; Conl. ?O?
Fl'iiFl/ll pl\1;Tllrl'l(il!

QUARTOS Solicito o comnerectm-e
to. com urgência ali Certo-
1'10 da 13." Zona Eleitor:>',
sito à rua Visconde de Oure

preto, 57, dos «tenores �

baixe-i-e I ac i onados:
1 Adriuno Vieira ele'

Albuquerque IFUllclon' ra
IU1 Secção 12.R); 2 _ AII�111

Fulvio ela Silva (Funeh'n't
iú na Secção '57.�): 3 -

AIIJeno werner Netto' I Fim
ctonru-a na Secção 42."1;
'4 - Aldo Be��a'IFullcIOI1'1-
Tá na Secção ,.57.R "a-'
5 - Aldn xoecne vosetc
nruncíonará na 5('('1",\0
58.a]: 6 A'do Souen (F"l:l

tos IFunclonad na Sec:;;;) --"IFunc'onarú na Se�I:1o
63.ft"A'·I: �3 - Henr;(�{!,� lP\: 67 _ Nlt'nn AUgUill)

Com ou 81':11 Pensao.

H. E"V-v('s Junln '. :'4
s'rcnersco noru IFUIlCi!)na
ró. na s .. ccüo 57,n"À"i; ':H

Hilário Bruxei rFuncic

nora IHl Secção 6"): 30 _

Horlztnaldc Leopoldo cre

Farias nrunctonará na Sec

cõo 4J,'I: 36 - rconcmu s

Joi'gc nthertnc cFunctonn
ra na Se�r,ão 2D,n): :li -

nerur elu eüva Coelho rjrun
crcnn-e nu aeccêo 26."1:
38 _ rvantr Luiz r'enn
rjeuncíonarú na Sercàr

76"1: 3D _ Joã!) etoerto

BO(':I1l. IFuneinllflni. na sec

cão 5;3,Rl; 08 O:d�.m'\r

Silva IFtlllCionnrt\. na s-e

cão 43.""A"): 69 - O�IiJ

Ricardo Scheidt IFunrlo
naj-a 119; Secção 44.�); 70 -

Osvaldo nutmarnes IF\m

ctonarã na eeccêe S2,·);
71__ Paulo concutves d

Silva ueunctcnara nl{ 311:'

cão 27.�"A'·1; 72 - Pan:o
Medeiros I Funcionará 111-

secção 64,a"A"I' 73 -

Paule Pelusu I Funclon[l.··:\.
na 77."); 74 '_ Ivan Clau'
ouentner fFunclonaloQ:l:i.

D,. Aytlon lldmalno
U.tJ'.oJCA I"� ('ltIAN(>\S
(:',n'illll(.rl'l: '"I' la mallhf\

'" 1I"I'llilal Ih' C'lrifhule.
',\ 1.11',1.', III) 1'''fI�nllurlt

das 1:'.10 I·�. à� n,:�u I!�
("lll�lIil'lI'ill; Hill 'lr,]1I1I�9

l\l,H'h�I,I". 1 _ 1." anilar -

Dr. NEI GONZaGA Prepare-se Pira O Fututo
Aquilin,I" !"It ,I,· rr'n!l<,,·p"'JII''''ln�. dlónlrTlo:, ç. �ro"'l'
P"Ur) 1'ldll',I,l'l::' "'11

. Ribeiro
.

r suncrenora na
[ .. .A.5',I-I>?nh' .1<1 ClilliC�1 llfr,lógicCl do Sen-o

':'1 J. fI,;·.( )'1' nrdi,l de Sôo rnulo (Serviço Prof. Mo-
,i',.-'-I • ." '_ -,llJI",n',I'I'11

J A· ",(',I,'nl(' do Prof. Moocyr Tovolcro (Chefe
de> '1, .• 1"'.11:" d'1 l'I("IHI-11 São Camilo de São Poul'J)

t. ""!ill" e Ctu.tcc Umlógico,

ctonará na Secção 32."1: acccac 21."); <10 - 10-10 'Seceão 65.al: 75 _ Pedro
7 _ Amaurt Fartas Ran:<.':'I Anucteto de F:','!tas IFull- .rcsé Xavier IFuncianar.\

,1 1 Pnnctonará na aecceo cíonera na S..cl;à'l 6P\: 41, na seccãe 61.-): 76, Pr-
6-1."): 8 _ Analgibo Av�E- João oenes 'ro'encno ãe

B�RREUWS
no '·!1AJrr··O '(JlIP/·f Ir.A

..
r)I"lc f'!.tn sifllode< o Gnlfl'1

':srr,J,,, 1." . .1
f} I),I{I"." "In" fl,>fi'rr:in diriq'!_�e d"etnrner,t

oo P.( ln !d'lrj V .vrt.)('ll\'; 0F tMOVEIS -te

0110 Jul:o Malínõ

Souza I Functcnorõ na 5>'!',

ç;io.13"): 42 - J3fl_O !..ui;.:
Neves r Funcíonnrà. ncêsc-
cü., 80,0): 43 J,,:l.O M;'Il';3
de Cnrvnfhc rs'nncronn. l
113 Secção 58."); 44 _ JD"C
Al·cen:. (,FUIlCi(lI'HU'(';' n�_

Secção 76"): 45 _ rost'
Bal'à!) ·1 Funeionad, 11-9: �::�_
çãó,lo.n): 46- .Jose CiilO,i
Oubcrl' (Func!onn rã na

Sccção 84.B): 47 _ ,Jl11re
Carlos Martins (Ftlncioll�"
1':\ n:l. S�cçiio 26.··'A·'J: 11
- Jnsé Clt'ud!o de ;\1(.>10
(FuncIonará na SI'.:'I':\O
15."): 49 - José Fe�r:S,.:l.
Borge:'l IFunciong_ra.

no Vi .. ir-a (Funcionará .ta

Secção 28,"!; 9 - Anib,ll
rtctes Junot xctto (Fun

cionará na Secção 29");
77 _ Raul Luiz Plva lP'J:1-
clonará na Secção :ii,""
78 Rober-to soares mas

(Funcionará na Secção
39;Q): 79 _ ROdolpho 63
Sill'a tFunclonarâ na �rc
ção na 63.�'·A"); 80 R" ..

gér:..o ela Silva I FunC!Oll,I!'á
ll:l Secçã:> 61,'''A'') 8l -

RnHleu Estcvan Oonçah'e,
IFunciomua na s",·(0.10
72.··A·'I: 82 - Ro�alvo 1)

ljvl'ira Santann IFUllr;Ur.a
rã 11.·"1\"1: 83 _ RubCtl
1\ndl'ê Cons IF\111ciO(\tr\
113 Secção 5.a.l:_B4 _ �'oi·
110 Arc'o IFun('!onani. n�

Secção 2.-': 8;j _ Val1i�tl')
Jc�ê Ozelame IFuncit),�r'l
na S ..cção 81.R): 86 - W�l-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

,

I_) (·IN - !3l"xigo - Uretre - Próstct.,
Batista Gonçalves (FunCIO
na rá na seccão 8'P); 10 -

Antonio Cunha Mendcs
(Funcionará na Spcçao
41."): 11 _ At'na!do J.uh"lo
da Silvrlra (Funcionará lia

Sr('ção 27.n"A'·I: 12 - \l"�'

G:mcalvcs Vieira Rodri�ur"
(Funl'!o!mrá na S�::�",o
30.°): 13 A·urea. Sal"ne
Ro'11'!gues IFuncion�r:i. 1':1

Ser/'rlO 40.R·'A"): 1>1 - .\

v:1I1." Gua�co (Fllncl'_lnil:'i
na S<"(·rii.o 12"):: 15 (J:'!'"
Ic" M!.lll�el E�pi'ldola 'Fun

('jen:l'á na Secção :H,"':

[ ... ,1. I, IJ,llvll in
; 1",,1<,0 I' :1'1 Illolnhr'l No Hospital .de Çoricllrlf'
1:"'.�I,I,�n'-irl' 1' ... 1 79A4 1!Jfl rdl[,c,' '�lllmldt 14 -� ç"i)",-:j ... _ Fnnp _

?1A7 n..,rjltr'l/rlll1Jio;
Olll/f1mndo pela FaCilIdade
NIJ('!'lIWI IIe Ml'dicifla rIa

"'lI11">T�it1n.(/� ((o nrrlSí/
f,\{ ;1111'1':10 IV'lr 1'C1l1("1I'Sf\ da

Mtlllll'nl(!:;lflr-p'<.;I'nln.' (Ser-

vll;O fi" Pr;�: Ot'lavlr:: RI)

Ilrl� "'ii J,II1HII I�x interno

ri" H, ... 1�<1 111' Cll'lH'j!'lu rj

1I<1I'\!;1I IAI';';TC. dp R'io
.h', ./."\(11" ,�I,'di"o rio 1101>

,,,1,,1 d,' I '''l'liL''I' r <la

r.,l'1IHnlr1nrlp Carl')�

1I� 'SANur: l'OtlSECA
C,ftU.C,UO.D.Nl',$TA

Pn.,,,orn dI> f'tI;ylrl'ltl,'o; ., .. 1(1 olt>:J yelocidode,
Jj()Pnn! ftIPf)Tnf:' I) S WIIITf

Pf\di"I'ltlin n(,!.!',r;o
CIRURGIA f r RO'TF.SF. Rl'CO_FACIAl

C ,,:1111/,"01 !"", 1"1(-",1"", (',�,,1I1(1 Ir, -

I., '(lItI·!r I,'u,,· 'jf)'j
E.. tlUtí"'t'I"u!, .. t� UI"' k... , ... MI'J,�odlJ.

/'o I)Vt)(�AUOS
flr 111 I H) I'rtvoro
['I, I "'"f,;(-," 1'1 PI II�A
,- l II·; r!,·!, ' tAL· - ReulrsC"s ó Juntos d� lul

I' Alli1 ,sn1ndorloo; B<>_"efi'�los f:tc
';IH''''�"!,, n .'-!:/�IIII<jT,....5
'I 1 I 'l'I/'AII Jj:,j
".,;, '"f'f." . J. .. ,,'O .... , 17 "A I'UIS - OPERAÇÕES

I>' iJI\'( .I.Ç' n� !:F.!!FiORAS
",I"""OS SJ..",�' O('R 1lclo

m"/'llill 1)\!""'fll'i,!tl(l/feo
"-'"n 11jl'\1'lo' U;11 .IoI.-,n Pln

IH II In rl:l� 1111)0 iM
1:1110 11IIr':I� Atf'!Hl(' com

..".""". 1ll:lr,'�"b" 'r(''''fone
Jm:i _ Hr",jrjÍ'n\ Ia nlll
'J"!\"'nl I"lI't"""'''lIrt. 10:

S\'��ão 2Pl: 50 _ Jos<, 00-
lllCS Teixeira I FunciQr..a··:\
na Sec�àll 74."1: 51 _ JO�i,
NewtOn Sz))::>ganicz I Fun
cionará nA Srcc::\O 2-:,.1'
52 - Julio CeSflj' M:>nI'IJI
lhoLl da Luz IFuncl'Jlwl'�i
11[1, !3ecção 75."); 53 _ L;J�;
Jllse Mflximd � Funci:m:\"1-
na, S('cçáo 41.'''A·'): 54-
Leod�gúl'!0 Pedro da -9\1\""1
1 Funcionará na S��I;a:l
47.R); 55 _ Lulz Da"lr! i\;_
ves I Funclonnrá na SeCC;lJ
30,"): 56 Luiz G:>:ll�?;1.
Baroato fFullCiOnal'n :1f'.
Secção 52."'·A"); 57 _ Ll,'7.
Gonzngn Dias �Funcio!;:tr,i
"IJ e�çi'io 55_�i; "58 _ Lliz
Henrique Batist9. 1Fun;}i"_
nara n!l S"cç:'io 20.�): 5r. _

LUjz
_

Latis fFuncionarã n':>
Secça:l 3J.R): 60 _ Marco
Anton�o Ra,mos de Anúj'>�P'unclcnara na Secçào 7.�)

(;� -: Maria TL'l'ezinhn. da

��I:CIl:O,��:un���n:â�:!:�:.�
Camal'a R:.lsa (FunCionar;'
na Seccão ':I8.R): 63 _ Ma
!'lo de M"destl (FunCionar;'
no Secçà:l 5P"A"); 64 _

MarIo R�llloS (FunCiona"i
nu Secçno 43.···.4,"): 63 __

N<'lson Alves Pereira fF!\;l_
clonará na

.

Secçno 45.n •.
66 Nll" Be7,e!'!'a I?!'a�;'J

16 _- Ciriaco E:\lva (Fun

cicnará no 27.a"A"); 17 .

Claudio \'Ieirn lJi'unclon:tqi
113 Se�eão 17"J; 18 - D.1-
n:eJ R<"!!;ls (Funcionar? n'-(

Seceão 6La): 19 _ Dil-;JIl
S\'rafi�l� Alves IFunciOWl1','1
na S�cção 34."): 20 EnlJ
Machado de Andrade (F�m
c:onarú nn Secr,-\o 1:::."1.
21 _ Erico Azevedo Co\lti�
Ilh.o IF11l1cionArá na Sllcçao
51:"'A"): 22 _. Euclidf's
Antonio dos Sant"s lFl!Il
c:oHsni na Secç:1o 9 ....1\'·1:
23 - EvangeJo SPlTOS Di
lUutos IF(lncionlÍlá n� Sec
ção 70.�1: 2>t _ ii:zjo 'Rut
kO:-;ky (Funcionará na Sec
çii::> ':IP"A"): 25 _ Fl:>.v.:o
Gonçg_lves dos Santus (Fun
cionarâ na Secçâo 51.�"A"',:
26 - Genézio Jorge clC\S
Santos IF'tmcionnra na.. S('c
ção 26.a"A'·): 21 Gen�1l
Teixell'J. de Melo (Funcio
nará na Secção 12.. ): <'.8 _

Gf'I'!t.atlO Basso 'IFu!lf:Jo,
nal'a na Secção 74..); 29
Qiinthe1' Jos.ê Amn:on (J'.m
cicnani na S<.!cção 26,�):
30 - H3miltoll PUnia !�:.

Dra. lIRA OOIlA NOfETI AMMON(UNt(A �A"'A CAIAR!"A
ClinlCil Gp.ral

DO�l1çi'l� Nervos(I\ e Menlôi\

CIPURGIAO - DEN"rISl A
demar Apol:>nlo Antwj{'s
IFtUlCi"llará na S�·',"·,o
16.. ): 87 _ W3leleml\,: na
Costa 'Ful1('i,mar:i na S�c
ção 64,"1; 88 - Waldeh1,\�
Geme_;; rF1U1C!Ollu!'á na :::;"':

ção 8J.al; 89 - Waldll' de
Fa�'i" Albuquerq\lC IFUllr"l-
11(\1'[1. nil Sccção 7,"1: 91) _

Walter de Souza IFlllll" -

no.n'i. n(\ S<'cçft,) 27.""A·":
91 - Wibon Mrllo IF-Ir

(':enal'n no. Secção 23.�1,

C3111UUiCO, outl""s�im. ('oe.

, na imposs!bllldade Cf" �f'I �l-
I

parrejm!'nto a c�t:,': C'J.r�'J
rio, os, "'eit"I'�S ac:ma r"

lacionad::Js dC"'erão <' '�:\I'
pre'sf'nte� â reunião de
INSTRUÇÃO (!ia 3/1/63, ils

.16 haras no Teatro Alv 1ro

,I'Ij'ndc 'ro: f' !";"I1rn,>

Mdc."" 'po;ICO]r'l{lil'" !"'"l",r!I' -nn - e·rx'(·illli7:H1')
j1fH'(j rT;lnm<; ALTA R.OTACÃO
AI'!iín,i'in t('I,it" ri" 1j,'I' t

Jl.lf.'nr!" dll� In (1 I?, 01-1,> 1'1 <1« lB 110m,>
'(II') Si;n !n1<lf- n', 'ln

/'.(1(11",11<1 CCl!lplex05 - Ataques _ Mon''lS
1'1'-11>11"1'1';1;("<1 Afellv() " ,,�xll'11

11"t.lIn1?t!l,l Pf'I,., ":1t'trncl1')que Lain ones�t:sio
In<'IIIII'llr"lfl!'liO C�1rdioi:olo:apio _ S0noter.:lp!('!P,-:I. (ll"'I'lllín

I l)f*,U'ln d,}f' P�iQlIiótro�' _

! lP 1'rlKY J JÃO DE BORBA
(1[' I()',r TAVARES IRACEMA
1.'1 IV:\! I 11"0;;1'1")<:' DE ANDRADE.

11, II i 1',1 I \'! 11" vr P"I'�y
.

!. !t' t, .. ln"- fVrln f> Trarto:na
Err1,:.,-,:, A, �'l!,I, M'IIII<1 R.omos 2'18

Ih " , 11.-1,,(,(( t 117) _ �I)nl! 37 _ 5:;-

"� Mari�imals
.

azaraou" óeste
ano é açuu'·

�uello
Paris. dCZe1l1bro IIBRA

SA]. 'rl'uldo pela esposa.
condenado par denúllcln
cit',�ta ao tribunal, 'impobsl
biYltado de fofnrre!' n.,; pro
vali da infidelidade Que de
veria apre.,entar no proces
so ele div::>rcio, o ali'Juguei-
1'0 Jean Devlenne, de 42 R-

TERR,EMOS A: VENDA
r.lrll 111<ldt'!,ks 5J' - t-j'.)I'onopuli!.

VENDE"SE
,i;

-40 htes na Vila Palmira "'- Barreiros,
,I - lnlr 28x22 - Jord,m I,tlóntico _ B'Jr,

teir(h (8('111 pi';:' rdr; o E<;lroda �ederHO
1 J ,. 'II, nO, ('(1111 64 mts x81 O mls frenle pa

ro ti I I (ort,) ri d('rol. Borreims.
I I, 'le I ?1o')0 1'10 zona balneário d� Comb\�riú

prnxit1",) ,;
'

..� dI' do 10lP Clube
1 - I .1(' IOx��f} riO 70no bo!neál'io de Combo

'riú rd,)( 100n ;1 ""de rflorítilTlO do lotc' Clube
I ldlf' 1 ')x! 5 nn 7Ono b'llneário de Camburiú

p.rI,'It·n-',j n 1'"1>< Cr!lY"'!riol,' •

1 H! 1 'ix'll) !11l Vil" Pnmpéio - Cui�IH:.__'.
I 1<1,. -:r.' I' ii A'i"['o dr 7nO m!s2 junto ac H-.... t

,'lll.,! 11 "II' 1'1'11'1" 1"'" n!Il!(\('tl,nl :
I ),1, 1,1" 'if) Illnll' r, Fuwllruo Tupy, Joinvil:e.
I 1,,1, ??,,'ll ('(11 Pilnuinho, C'Jritihn

FLAMULAS de CSl"\'alho.
("'f,le . I I", "-t" 'l""lqller quantidade, na mt:!lhOl
t.I."tol·' /" ,U'dll n"lo lO! Fone �";')4

ACre�cente-se que O n.\o

c�:rpar�cimento do el�i(?j'
de"ignado pa ra exerc�r ii.

funçãq na Mesa Rllcepton\.
acim� menclonda, estl:':i,
sujeito às sanções previ.,i�.,s
no Código EldtOl'uL

nos, !lode ser cOllsidel';ldo veli (Funcionará na Se�C:"'>J
o marido mais infortunado 15.R): 31 _ Haroldp d� :-:l!!-

deste ano. va I FunciOlHlI'u na Secr{to
Há tempos ele vInha sus- 68.8); 32 - Hélio elos S,;I!-

pelLanelo ele Que estava sen

"o lmldo. DI",-o no Wbu·

--M-US-I-C-A-L-B-jl--R-IInl. acrescentando Que che-

j:tl11 11 p:msar cm contratnr
um d!.!tetlve parlicular, com

o fim de eiLabelercr cerl'a

da vlgUõ,ncla sobl'e a espo
sa. Não podendo enfrentnr
as despcsas de tal enC;lr

go, encontrou, p'Jr fim. a

solução. Apresentou-se ao

correio. deelal';l1ldo que a

esposa, doente. teve de sub
meter-se a tratamento I1U

mo t'�tnçfio cllmatlcil. ra-

zii.o pela qual tl'OCOU de en

derC'c:.o. Pl'eelwllcu, usando
o nOl\\C drln. t\111 formula
rIo �tpl"OP, IHdo� Como llOVO

endercço ctn csposn. deu o

do açoügue
E assIm. U' cad:1 dois dias,

re('rbiA. pontunlmrnte. ümfl
e:ulu. do amantc <la espõsn.
ate que esta. deSeO)lflucl;i a
cabou desc'1brlndo o fato

Dentll1rinu (,lltÕ,O o marido

jl11' s\lbtrnri\n de eorres

pom!e-lll'ln prlvoda e o juiz
II\(' dcu nt?:1'J. condenando
Dcvienne a 250 novos fmll

cosdrl1lulta.

Lllho; .\Ihçr(n dc Cerqllrir:1
Cintra Chefe da 13."

Zona EI�lt.ornl

DR. (LO'VI� DIAS DE :1f{,À
(UNIU ME'DICA

'ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA .FAMiLIA _ RFUNIOE!:: SOC1 ..\h

UA!'l,-ANTE:,'\ COQUITErS - F&<;TAS DE ANIVER.'31 rl..�OS _ CHA
DANÇAlIITES - ETC, �

':'NT.>AR TERREO DO RovAL HOTEL - Tê] 25 S. �i>t'rtar1.)

EstL'mogo. lnh:O;llnus, 1(911dO to ViO� bdnlres.
COrl'.ulti:lrJo: Ruo FelIpe �chmidt n,o 38
Residência;

.

Ru'1 S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàrianie,Dte das 15 às 18 horas.
At"'r'lda rq-" R os I O 30 hom'!i r'ln Hosritol de Cnridade

CASAS

fSTRE'ITO - RIJO Fulvio Aducci 953 - (Qt:tem
voi foc;, 1 ( 11, 1<, .... ) (05(1 Alve'1oria-Terl·t>r"o com
d�;;:;.;; t·fill,-., - /irl 1012 - PI?ÇO Crc.:. SS() çr:O.OO

SÃO JO�E' - Nn 1"1"<1(0 n n 191 - De Alv{'nc
ris ti t. o',�I,t,( 10\ t('.l·IAnn <11111'111 r:om 50 metros de
Lnrl � -'I I '",rn ír'. ()",n (Jf)n Of)

EIS UM FA.TOMISSA DO UNIVER�ITA'RIO
I Tnívf'rsil:ll'iu a��iH1;1 "III(lS , • ..; dmllin..:!t'�
na I�f,,",'ja Siíll Franri"f'U ;1.<.; II ilur",:s i
Mi'ls!1 "I) I Jniw'J'li1jJ;ll"iu,

r�jTtHI1'" - Vi'f,-! Ilfll'i,fo l'UO no. I fundo ria
r �J- ,; ,.", 1 'lll/"H!tl'" - �()Io - cozinha _ b[!-
r;hF.irol '-'·.llj.I" 11!t

("H'l ,," di' -11 11l? til lerreno 10 x 19,.30
r,�c', ( f �\ U()!j (Ir),

A(i«Ot-tOMltA RWl Delmil1da Sllvei!-c n n

:J":() 1.1:-:1 If.",o,'I 'I f'/QnI'nfJf'l'l1 tCI'\'eno de 28x,10.
rlé,�I� (,j" i lljl) 1)1111 Wj

tiRA.Urn Of'ORTUNIOAOE

�

DEUS LHE PAOUE
A Sneif'a�,dl' d(" Ampnro 0(1'1 Tubercufasos com

sede r'l Rllil De!'·doro. nLlIl1el'OS 7 e 28 cc..mun(ca aS
P('<;�ô;\':; alpilns ao hrn1 que 'o,::elto quaisquer tipes
de ouxífll)�, 'nl !)/'nll;,';o d' seus doentes fichadr::<;.

Olllr·t},,;sim, que os telefones n.Jmeros 2287
2r"J·m :l! 011) r ??RR ('('Illo r'J dispo',lçõo dos pesSooos que
d('�(ljillj.m nltxilir',I;1. IYJ�Inr'ld() discar, di7pn,;1') o h"
'-'11 < noft' dr·v" �t'1" (jJ'"lr",h:lrl" I) .-tnnlllivo

,
f':TRFll0 rll" fll!vi" lvhlCcl 3 cases em om

!.k t�rr'-n- õl'� 1 n1 11)11·1" 11'.ln () mar P:'e,:,') ,

C. S i :iJtl (), j() (j(J
I

IlA,RNrtkOS Cu·;nc; (�" madeiro - 3 (juaJ·t'lS
!i'31�1 - "l/lnho _ Lt'nh<>il'r,

--- -�- ------

('JrSO r1rellélrafótlo (onlj�lenl�
Cf' {SOS rSPfCIA'S

'tA II AI pnOH��oRI::�
"r OA1I1,ôr,A:Ar�"

AlI! Ar:. P"'�A t'OI�CUI1S;,)<;
A n1r"ó ?l 'GINA<;,IO I=M UM ANO)
JI,1f,t";INA"IA,l ADMISSÁO DURANTE O .':4"

DI mOGRA"A
.

- BCI••ode) no. mtli, modernas pracellot pt r.....
.óglco"

_ /'
- IquipDQO cam ....áqulno. fnova.
- Dlrlt!do ptlo:.

'

,.
- PROF. VICTOR FERRIlRA DA SILVA •

r':'l'RTITO - AI1ri'.Ta Vi'no Vo"o, 101". "ORÁRIOS, l'lIURNOS ii HarURNOS

�HAeAItA _ I tocQrubi com ciguo corrente' á)' _à F,.',a eua iil'�aiiG g._Rua pr. FMvIo "'dutc:i on,,: Ib "
f-i'iltiftrç;,s pl,�eha.propri�aâiil•. PC1r� p'[ahtc;ç�esõ �1K�tt; MW,,!. + ;:- I:€�jlii8 Mii�tt.FiiiJ� #-1 i!r' ..,,<7-.
",d:__ ,

:";,,:�"._ i:-/_'p_,;)ii �...; -'-
'

:;'� ,;t};" '�:�;��, �

11 ���.;,r!i�j':
�

O Servi�o de Rec"n3e:t
menta d .... s Estados Un.dos
mantém permanenteme)';,l'
em funcionamento um �nor

me relógio elêtric::> qu,' a

tU:1Jiza a popu!açflo no:·tl'

am<"rieana, O número Ct'i'S"'C

1& um em um cada 10 ,\,�

gundos e meio, levando em

conta naSCimentos, mor,

tes, chegadas e saidas do
país. Recentf.!mente, o nú
mero registrava 186 mIlhões
160 mil e' 311 habitante.,.

nho. pê�o e consumo Ct'

.energia. é o magneto m�",>

podel'o�o já comtruic\o. :\ll'

\'rcel1t�mellte ocr(ditavl",�
ser tcorlcnmenle i T PO,�2'\'cl

conseguir-se lima tnl fo''--:\

magnetiea, Fabl'icado peia
Wostlnghouse, acredit.a-se
que êsLe magneto supel'
condutor seja. () antecessor
dos megnetos mais podetJ
sos que tQl'narão posslvd a

geração direta de eletrici
dade,

da Constituicâo Norte A

mericann", Aos 36 ano>! de

idade. era o membro mais

influente da. Convenç:io
Constitncion;,1 que se rcu

nju em Filadélfia, e'.TI 1787,
para elaborar uma elas pr!
mciras constituições do U11

do destinada a substitul:- o

Artigos :la Confederação,
consldeTados ineficazes. MUi
taS' das idéias da cOrUnl-

TfRRENOS

AGRONóMICA -

(.Jsto rPTrpn .. phnn

./
D, ,i'<. loh"" no Rua

SÃO 11111
I-le" '-"r,l ; 'ie, p
g::;,ln

d'l f:o'i Coneco. Mognifi!"os
!! 'III', rl;lrol p"'sidt"hcins de tino

·1,

RARnrlROS - Vélrios lotes, pogamento a com-

binr;r.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r Os un plane "am

trução de um foguete
de combustivel sólido

rconn. rlu 81t pagina)

"SI', e-cétocnto, srs. depu
tados. Sem delegações te

etetattvns da natureza e do
contendo d.rs flue foram 1':)

ücttadas o govôrno não pc
etcrá. de nenhum modo,
vencer e afligir a existência
no cada ctnenao. Inquietan
do o PO\'O brasileiro. O BI'a-

eu tem hoje corupromrsaos
vencidos tio zxterror -da or

dem de 80 milhões de do
[ates. contamos. e certo.

com reservas-ouro ainda li

vres, na ordem de 70 mi

lhões de tíolares. Com n gn
r:lntia dessas reservas. po-
derá o Pais emitir títulos

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

Por Walter L,mge.

NO 277

Conta-nos WnJther Lucthl, um saccrdote que a::;sistiu :l
multas enfermos nos' hospltnis. como llm deles, grnvc'
mente dorntc, lhc' eontou a sua vida e as suas experiên
cias com médicos e enfermeiras. Diz ele que há dll:ls es
pécies de enfermeiras: Umns sabem e sentem o que se
pa�sa com o dot'nte, nào havendo necessidllde de con
tar-lhes o que se sofre. Com um slmple3 acenar de ca

beça :mim"lll o doentc. Há outras enfermeiras e medicas
que nüb nolnll1 nnda! Tudo ii predso diler-Ihes. Nào se

negam a atender o doente, não, mas apenas CUlll

prem o seu dever. Notou o doente durante a sua longa
pera�;ll1êll,cla nos hospl.tals.que há pessoas que trabn
Iham, levados por amor ao .próxlmo, Inspirados pelo,j
sentimentos de Nos�o Senhor Jesus Cristo, enquantQ que
outros t:·ubn!l1nnl. utf'ndcndo aos deveres de sua profis
são, tnlvrz, sc ludo vai bem, apCllns como l!migos da ]11.!
manidndo!

Dep::ljs de tr!' n:l::;cldo na seu Taxi n quinta c!'ial)çn, du
rante as "iagells para n malernidade, o motorista Tom
Wainki1l1. de NOVa YOI'k, �e aprescntou para fazer um

('urso de "parteito". (Ieclarando que um motorista deve
conhecer algum:1 COiH:1 mais do que os motores do seu

carro!

Um tll\'i�l,l llorte-rl!llcrkano, em excursão pela Escócia,
vê 11m magnHiro cno e pensa que seria bom leva-lo para
o scu l'é'll1cho do Tcxas. O proprietário pergunta para
onde vai levai' o di.o e () amcrk::mo lhe responde que. é

para o� Estados Unidos. "Ah, isso não", diz o homem.

r;;: ��1('��lcl���'Oin�lêl;��1�:��:�1e :f�����o�l:fe�'e�;:�v���
comprar o cão. dizendo (file vai levá-lo para a Inglaterra.
O negócio f:tl feilo. Um fr,ll1cês. que assistira a tudo, diz
ao propriet."trio: "O ;:enhor e p;ltriota mesmo! Não quer
vender o seu ct-o oara. fora da IngJaterm!" O escocês
rc�ponde: "Não e patriotismo. E' que êIe jamais poderia.
cruzar o Atlântico a nado para volto r pnro cnsa,
faz semprc quando o vend01"

O dei ('gado era �\Irdo, .. Uma senhQI'a no cinema: "Se
nhor delegado. (o�te ;lOmem ai no cinema, passou a mão
pela minltl cintnl'tl e. "O delegado Que não ouvil'.l
bem: "Mais nlt.n!" A (fuelxosa: "Não ,�cnhor. Mnis bai-

A ('qu;,�e eh," xad"ez el0 H:Jspitnl PsiquióLrÍ('O de Estnmbul

\'enccu Os C(\llllleÕeS l(ltni,� num torn�io que durou dois
dias, Os "loucos" tivcmlll 1:lllces sensacl:mnis e a maior
fIgura de �ua eqUipe foi um ex-profess'Jr de ginóstica
sueca. ali lnlPI'nild9 por garantir a todo mundo que é
Alá.

Um velh" ja brm nlqllcbrado pelos anos vividos, vRi con
sultaI' um Jo"em mcdko. O mêdico: "O senhor bebe?

"Sim, eu tomo meus trRgulnhos." "Mat Se parar de be
ber p'lderú che!!ar aos DO anos _" O velh", meio deS:l
nimado: "r:::' tnrd!'. doutor, Estou com �3, .. !.,

ClairE' Kislel. de 3<1 anol'i, é uma dona de casa residente
na Flórida, Requcreu o seu divórcio, aleg,Uldo que se

lembra ter dito "Sim" us autoridades por ocasião do seu

casamento, mns não s:lbC porque! Alega Que um homem,
que trnbnlha nc "varleté", 11 havia hipnotisado e tevado
ao cal'tório, dizendo dcpois ser seu marido.

__Essa não! Um I{J'nrda florestal dá um passeio !leias flo

r�stas pertenafQltes ao seu patrão, acompanhado' peta
�cu cão uolkial, animal de umn pdr('epUbilidJ.de fantás

Hca. Spntc a pl'csell�'a de gente c de caça militas qui
lómetros d('dlstnn('ia. E assim levou o guurda para. perto

;:1'�H h�:l:�: ��,��ng�.�':OI���Od�n�to�\�.��!an����u�t���
'Ppt acallo o 81'nhor C raçador?" Nilo, nunca fui:' "Quem
l'abe oome\( algullIn (,Il�'a 110 jnntar?" "Também n50, 111'111

J!'ntci' ainda." 1l1tl'lgado o guurda puxou o se'l

cão para se ata&tal' de ln, quando o hompln o chanwu e

lht: dilisc: "Qu"n sab!' o seu cachorro !'stá fazendo nl·

gunt:l. t'on(mào, pOrque eu me chamo CoellwTl

� PEnsamento: Trcs generos de pessou!; dizem a verdade

clara: Criancas, doidos e cmbrI3!';a'dos, _ O paralso das

I mães é junto :lO bl'l'ço dos fllhos. ICoelho Neto).

A p;enerosldilde não é mais do que a piedade das almas
nobres. IChnmfortl

..

O amor prf.pdo é n maior dos aduladores. (La Rochefou
cauldl """"

Procura-se casa

vcnctvots a 24 ou 23 meses,
mas 1>Ó o fará depois de de

hyter O assunto no cgregtc
Congresso Nacional. ao-

1110S a Nacúo que muts pro

duz r-até no mundo e. paru

d-ixahucnf e, ('111 virtude de

uouuca que ntnda não pu

de ser compreendida. somos

tamuéru o Pais que mms

compra caré cm todo O .mun

do. Basta d!t:er que o esto

que do IHC atinge a cerca

de 50 milhões etc .snces, a

valiadas em, aproximada
mente, 180 bünões de cru

aetrcs. Esta mercadoria, que

é patrimônio »úbuco, acha
so fora do comércio c onera

a economia do povo com

despesas anuais da ordem
de mais ou menos 20 bi

niõcs de cruzeiros de arma

zcnagem. Enquanto o go
vêrno não contar com as

hnbltlb.�ôes leglslatlv:ls Que
8Ollcltoll. tN::\" sem dúvldn ..

.os pódercs t!'adlclnnals
que mult'Js neham suficien
tes. 6e tais poderes são su

flclentes, pergunto porquE'
o Pais. ainda antes do a

tua] governo l!lst!t\lh'-�e,
h:lvla thcg:l.do a UIll I'stn-

do de nls!' ala!'llla111e em

que hoje se eneontm. Rcal,
mente. Mio lur.ndf'S os po
dcres do govêrno, mas. tais
Jlodere�, ellquadrndos nl1-

Illn o!d(,ln ('('nômiCa dcfor
madn só p?dem SCl' cx{'rc!

do.� c só se (lestinam' ii for
tale('er o ]Hder ('conô'llko.

enri,(Il!ece!' (':tela vcz nnis

os ricos e altLl]('ntnr os so

frim0ntos. \n insuporlá\'eis,
do povo br.lsilelro. O gover
no pcdhl dele!!ndio legl�la�
Uva pnI'U es!abcle('rr um

(,]imn dc ,11ISUC'1 sorla!, u

tra\'l!s' d'J reeq\lul'iolllllllento
da ordl'llI l'(·on6mlcn. Tn!s

lUjbililnl'ij(',; Ic)�ais desti
nam-se n nos I'01'n0rCr (�im

diçôcs pa!'a {IUC se produ
za fcl.h'io, �cm tcr qtle im

portá-lo, como pill'n I1UC o

pão. quI' I'st:ll·{t nn mC�:l de

lodo� nó� .. s!'i� o pl'flrlutO
do no,<;m l1'abnl110 c na.? o

fruto daquelas trnu'illt'n
rins' da suhl'r;\Illn p'Jlitkn,
Confesso qúc fnlo !'omovi
do. Estou ('('1'10 que f:tlo a

homens cle bem, Peco a es�

ses hon1ens que leiam o

COllvenio d:t' Trigo, Eu não
tive coragem de transcre

ver. Simbo:/) daquelas trnn

sigências dn !'lobenlllia po
litica cm belleficio das ne

('essidades da sobrevivên
cia. como o!'ls('l'va o ines'luc
clvel Ownld'l Aranha.
Scm delegações leg'lslnll

vas; sem pt'Ovidênclns ade

quadns para legl[;imação
(\0 rcgime, :) Gabi:.ldc atin- I

!;:iu uma instabilidade que
nào lhe permli.e cumprir
snas solu\:ôes. Emo. Sr. prc
sldente. Nol)!'es Sl'S. depl1tn�
dos. No discurso QUC pm
nunciei no .�el' investido no

elevndo l'urgo dc primeiro
minlsLl'O da Rcpúbliea, não
praUc,lrla qualquer ato que
violasse as leis e a Consti
tuição do Pais, Como prc
sidente do Conselho de MI
nistros, trnho clad(J fiel e

xecução a c�sç compromis
so, Po�,�o ter elTado algu
ma vez na execução das

leis, mas sempre, invaria
velmente me esforcei por
executá-h::; rom exatidão
Neste lllO:llcnt'), ao prati
car o ato quc cstou I'call

znncJo perante a Egl'cgla
Camara. t; pos,<;í"el QUc tam
b('m me ('nr'onll'C em equi
voco, Tcmos Dcus por tes
temunha elltretanto, que
nesta hora, �Ó mc inspira
o propn.�itll dc ('nnvocar as

('(m"C'Í!'n('I:t� (In Pais, no sen
lido dr plTwn'nr. caIU a so�
bcrania do I)OVO. li lIbe�
d:\dc e a paz da familla
llrasl!eira..

PLEBISCITO

Sempre oonsiderei que a

solução política, natural e

honrosa, para a crise em

que a Nação se debate, ern
Icgillm;lr o pll!bil;clto, jun
tnl1ll!nte com as elei�ões.re
r;ds, Espiri!o c feitio eon
dlifl(IO!', transigi quanto pu
de. rCRS:\!vnndo srlllpre que
jlll1la!s concQl'darla com ,o

eslabC'Jcclmchto do clima
propicio fi. alcgat}do da du

pi egltimldild. Ao ma.l'

a inieiaUvn do. projeto de

��ll:�lt��::etn:ivda�la it��iqU;�

�i�ll�e::�����: �:�S���l l�; ��\���O('I��nflti!��d��:d�e �:::o U;e��;�r:S!C:���ciao_
de abri! cama data ainda errou no Puls entre a com- 1'0 presirlente desta Casa.

cõrupativel com <IS idéias pctõnctc jurkucc merameu- Creio CJ.tJ(; agora .ti a ho-

que defendo. Os acontect- te formal do Congresso e m de creer.qnc hã. a, ncces-
WASHINGTON A consu-ucô., de um foquete de

a rcnudado poítuco-soclat. sido.de de uma .coueeatacão. combustível �ólido com ç �ilhões de libras de em
com pruíuudns rn izes na O Gablnetp.ê expressão de puro osró sendo plcncjcdc num novo ocôrdo entre

opi\lh1., c nos sentimentos uma mal,9ria, dP. Oamm-a: a Força Aérea e,' a Amtmstroçõo Nacional d.'t Aera-do povo urnsnciro. o Gabinete én expressão nóutico e Espaço (NASA).
Essa contradição, (IUe Í- �:b��;:d: �o eJ������� cÍ� O foguete experimental terá quotrc vêzes mo-

Cicntlflco com imensa tns- pensamento da maioria da is enCol'gio do que o Saturno de combustível líqui
dos pelo preclaro prnsfden- tesu. mas sem paixões, le- Cruuara dos Doputados. Se, do, o maior foguete já sub�etido o ,,,te de vôo, e

te desta casa. as duras con vou-me it alternativa de corno verifico, não tenho será duas vezes maior do qUe o maior foguete de

:i:gê;;�� ;1�::���l'�s�eP:�� ��I�ll:����l�� nOd:o����io�Ç�� ��:�l(l;�:S 1��I����t��C�;I�= combustfvel sólido ora e mconstrução

to. rezem-me verificar a das uapímcões populares, be éonstntar que, se reen-
' Um porte-voa do Departamento da Defesa de

impraticabilidade da con- ou identificar-me com es- aaram de lato todas aque- clar?u que o projeto não foi cré o mOmf;l"tó reícct

unuacãc prolongada do S:1s aspirações que conslde- las ctrcunstancías que me onodo com o programa do NASA para chegar à

sistema de govemo art.í- 1'0 legitimas, verdadeiras e obrigam a concretizar a. ror lua. A expedição lunar será eXeCutada com um gi-

�I�!:� en!�:��til;;�ee ;e inl:��� �::��:d���l� P��:�l:O a���� :���d:�:xo��;r:����ianal da

�:�ts��i:�i�::e:: �::�;��:����o, ora em fa�

���â-�� e]��õ�l:a::;Q�S�nl� ���:,q�;n�:�7�11:�:e ::��:�' dd��:ia��ib:n·:xasde;'��t::�� O matar do novo toquete, que d�á .ser con

retardamento da convoca- s.rblltdnde c devolva ao pc- Creiam v: exas. que peço a duído entre 196§ e 1970, terá cêrca de 6 metros

cão do PoYa -pam mnntres- vo o que dele tirou em Deus inspire este Congrcs- d� ctturo e 6 3 metros de' largura,
tnr-se sobre o .sistema de 19!il. pam beneficia-Ia na- só. qUe só l!le saia vitorio- .- - - ,;_ - ---.-

.

qllcla cp!le:l. mas jâ o con-' SOo A vito:'ia do Congresso Of'
'

M"scrva em p�'eNIZo desse identlfic::lI'ltio-se com O po- "rtas ao en.noproprio povo e sem justlfi- vo e c"rri a vontade popu- �
('r;tçiio" Tn! I'titlldc, t.1Lape-

\
lar. Ser:i. o maior prêmio da

Jlo, fOl'ltlulei-o hoje pela n1inhâ vida",. esus
lrman�aile Sen�or �O� Passos �om '19� anns

Endereçamos nef;ta opor

tunidade. à Mesa Adminis-

trativ:t. na pcssóa do sr Rgrade'cl·meoloSe!!Undo :,linda fomo,<; in- Des. José Rocha Ferreira

Mm,'·". , Me", ,,"""ni,- Baoto'. vice-P.-o,,'o,· em .

Lrath':l não fa� convites cs exercício d.l Provedoria. f.e
\ A Fomilia de Isaura Monguilhott de Matos,

!l('r!nls na (;aln da sua cria Iicitacões extensivas a to� ogrodece senssib'ilizada o todos os pessoas que en-

�:�I�O S:;la�t:I'��1::UE��:�"0� ���I:�����:I;;I����jt�I�11��� vioram flores, telegramo e acompanharam 00 seu

sepultamento, convidando a todos Para a Missa de

.2timo dia a :-icr realizada na Igreja do Menino

D(!u� e Senhor Je:-;us dos Passos no dia dois (2) c!s

Censura de filmes
"te

hO'�S �;��:�:s4��:::: de 20 Epoca

O mime<" d� lilm" 01- t""ão. e da, q,,," f�""n,. Cole�lo e (sr,ola Normal C Jesus
;::;;';I�;;;".�����"�:n!��!�o; ::���:,' ::,�;�'.�PI,o:;OP�; h'orarl'n dos eX!lmo� de 2 e"oca�t:r::·_V���bl��.;::��:�::�: 4 J�����U�:I� �1��;�e�et�o: !� "V O_II U .. p
e111 lll61, a 294>t. S�gund') os f'xtcllsão. Destas, tjral'o.m� Dia 3 - 1 - 1963, às 8 horas:
dAdOs ofirlais. divulg'Bd"o> !,C 5,258 cópias, Matemótica _ Francês

���la�BG� 1::4�:01 e��� laO;ri��!���: ::lS�rt���:r��l� História - Física - Desenho
1.892.853 m('lros d'c ex- naquele 'ano, 2.784, com e:.:

tensão superiol' a 2 J1l!l�õ('s

de metros, e dos qtlai.3 S�

exh'aíram 19.736 cÓpins. ,\

('ensul'a. alcançou 1,392 p"
lieulas de mm e igual nú
mrr>J de 16 mm, com exten-

mentes que ocorreram en

tre o primeiro e o segundo
"csfôt'ço concentrado" dcs

ta ogregtn cnmaru, a Inter

nretscão dada peta comts

sâo ESpecial aos entendi

mentos dos lideres. nuuncta

govêl'no (fur, dC''le,ia adotar

constituiu-se UI11 foco per
mnnente de agitação e in

quietações que perturbam
de fo!'ma g,rnvc e perigosa o

A vcncmnda I1'II:,tI1dnde
do Senhor Jesus d::Js Pass().�

e Hospital de Caridade

compict:l 1'18 an')s "'e exis

tenr!., a P de Janeiro cie

1963, pois:\ SUHcriação C c-I
rer;ilo dntn de 1765.

Como de costumc. a Mê

sa Admil1i�tr:'itiva l;0�lleIl10-

I'al'â a dnLl festiva c:)m a�

s('gulntes solenidndes: as
'7 horas da ,manhã. COlllU

nluio geral dos Irmãos c

Irmãs. reve:õt id;)s de balan

dr:i.us e fit,J,�: às 7.30. café
aos C"Ol11unr;antes; às 8 ho
ras, soh'he missa fe,�tivn
rOI1l acolllPanh:llllcnto do

,CÚI'O da C:llcd"al MetropJ�
lHana. ,Ao §vnn!:(t'lil0, 6
Exda. Revd!!. bom J0�
(ll1im DOllling\le� do Olivei

ru, venernndo Arcebispo
MdlOjl:1IH·.t110, pre1J_ará "õ
bre n dnta cluplamente fes
!!va. e dil':l aIgU'llUS pn!a-

�:�r���a�"í;�i� f�l��
de 6. Excia acabou de rc

gres,<;ar. recentcmente, com
um dos conciliares daquele
imlnrtante Conclave da I-
greJa Catdiica,

'

Apils li cei('bl',1C:lO (ia mh:;- .�antfl" mi.�S:l festiva, entrc�

;;a .�oll'n(' . .'..�ni pl'fllllUdlJ a.

,'i�i1al':1o às Enlel'lI1al'lns [!fJ
ln<;r!tal, q\le ê· t1hl!!ldo d_és
de n SU'I ['lIIdnçi'i.:t pela 11'
mandnde Senhor dos Pas�
sos c p('!ns Rcvdm[ls. Irmãs
da Divina PI'O\'!Ul'I1l'lu há

t(1.I1('l. terâ o m:b:imo pl'a-
7('1' em recebe:' fi visit:\ dos

que o quiserem. bem assim,
assist.irem às soIcniÍtudes n-

cima mencionadas.

mais de 1111'101>6'\110.

Caminhos SEm Fim
são aproximaun· de 1.600

mil metros as do prIJUE'lrG
grupo, e 407 :mil as do 1!!e- -----------------

:.::�, ete:t:;s�ÔPi:�i'���� PAR·TI (1 P A ç j_ O
Pect1vamente. Estão com- BENJAMIM GERLACH E SRA. ONDINA

putados, no segundo gl'!l- SCHMIDT GERLACH
.

pa, 869 filmes com 291.627 JOÃO FRANCISCO HARGER E SRA. ANA

��D��Sp�:���:��
,

Hoening Horger

--'! R. S, Levi
,
__

Flol'iorópolis aplaudiu a descompostura 'do
s�. Nelsol'1 Rodljgues; dplaudi�1 por engcmo ou por
fl.�QIÇlf (.:t.rlezip, par qL,�l ainda ontem ulguém me

. dl>ise consi�eror "1�,,0 aqui" o Suissa da Brasil.
E Flonanópo!is, no verdade, é sempre grato a

quem lhe pretendo brindar o enlevo cultura, mes
mo que sela em parabolo amargas

Mas "Boca. de Ouro" o que é?
'

Temo contravertido? Pq.�i'a? Deus meU ()n
de) Teotl'o? a��a-se groça, embora louve-se '0 es.
forço dos partiCipantes, pouco mais do que amado
res, ou mais precisamente, amadores Com tarimba
de exc�rs�,. i f

. .
InimIgo de creticar - sempre constcleflt os

Crltlcos noq:"It:le estilo de bronca com cobelinho na
venta - veja-rfte na contigência de acusar Como
quase nura o laureada "Boca Ô�l Ouro".

,
A peça. em si_ nem impre.>siona; termina e Sim

,?Iesmente nada fica no expectador, nem sombra de
asco nem fedQI' de ridiculo

"BOCa C',,\ Ouro" que �s meus olhos viram no
TAC, é quase chanchada, voi pouco mais. Nenhuma
novidade. verdade S0 na erkenação; quadros de e[l

r�catllré1l com ·que se pretendeu enfc'itor uma vido'
final fraquis:;ímo, banolissímo,

'

Por toda o peça. olgo,'impreciSQ, .sU!'Peito �
ronco-lhe aquele tom de rude l'ealismo qUe o Aut'lr
procurou encobrir com humori'Smo que nem é de
gafieira hem é de salão.

Dois quadros procuram ser atrevidos; UI"n dois
quais é ITIfro quodl'.O de bolet mediocre,

Li. (Inter ia!' ao que estou escrevendo _ palmas
e palmos 00 ·'Boca de Ouro" do sr. Nelson Rodri
gues e fui ao Teatro disposto a aplaudir também.

Mas não poS�D: não vi orle nem Teatro; vi
um autor qUe observa e arma \spileneo figuro::> co.

mo os nossas chanchadas cinematográfiCaS tem a

presentado.
Resumindo, "Boca de Ouro" como "trogjco�

médio" pseudo realista, é arranhando que passe
do passável; a rigor seria infantil. Ocn, sem con�

teudo social que levl!/ o análise de profundidade,
Medíocre enfim,

E será det>elega11tc, principalmente paro um

florianópolitano - mfr� dispenso-me de revelar ou

obscu,,�ecr os acompanhantes do TNC
Em qUe Pese 8 cotegorja do sr, Nell.on Rr$dl'l

gues, e pat' isso mesmo, "BOCA DE OURO" des�
congolo

T�m. no co�\nto, principi , meio e fim;- E'
uma hIstória e se de:::cullilo

O qlle nôo � perrrl.(ie é ql.,� nc" preguem Pe
ÇaS ,

dos em renovncão (l G:1 I

com cêl'ca de 300 mil 'll(,� Tem o pr.lzer de comunicar aos seus Parentes e

tros. foram extraídas !.553 pessoo� o "I1lgO$ O contrato de co"amento de seos

cópias. �;: pelieulas de
- .....;..

35 mm t:ttnlizaram 152 e filhos .

as de 16 mm. COhl 298.14:� "

CARLOS ANTONIO E RITA DE CÁSSIA
4,829 metros dc "xt("i1,'l<J

l'espectivamentf', FOra.." r.,j
tas 1.500 eópias cópias .:!e ----------------__

35 mm. e 60 d" 16 nlln.

,�

Os Estados Unidos lide.
rum as estatisticas dos paí
ses produtores, com lUn

total de 1.<156 filmes de
longa e curta metra..:.""tm,
seguidos· do BI':1sil, com

!J.fD, NeSse l1Úmel'o estã:> in
cluídos .os filml.� produzI_
dos pelo Instltuto NacIonal
de Cinema Educativo, A
França. apm'ece em terceiro
lugar, com 146 películas

�:�4��u��ãeo�t cn;:I��
to, com 69, a RepubJlea
Federal da Alemanha, CI1'

.sexto, com 50, o MJXJn(l'
em Sêt!IllO, com 39, a lia�
lIa em oitavo coni 84 II
Espanha, em nono c'om
13, a Argentina. em' déei
m,o.. com 7, e a AUS�ria, em
deC1mo-primejro, com 5: No
l'derido ano, foram ajnG:t.
Submetidos à censura 74a

�'tralllers", eam 59.930 nlC'R
rüt;" Das películas régis
t!'a,d'as, 171 COIll extensúo
�e. 375.889 metros 000 em

c.memascope" e análolJo,�,
Fl�lalmente, .{} Servi�
(lefoll de aprovar. l'lj. me$'1116 ano, 26 �iJm('s eO;11

4�.'W3 nletros.
..

A béló e insp'iradn poesia que sob o ,título aei

mo, pubficamos na, Página de NotaI de nossa edi

çõo de 25 correhte com lamentável om1sõso do

nóm,e do autol' é do' lavro do festejada poetiza ca�

tarinense Hele�a Caminha Borba cujos apreciados
trabalhos tonto em verso!' como �m prosa, sempre
revestidos de elevado Sentimento cristão ou potrió
fico, têm t2ngrandecido as coluna:>; de ncsso jornal.

às 16 horas
CiênclOS - Anatomia

Dio 4 - 1 - 1963
ôs 8 horas:

'

Po,tuguês - latim

Geografia - Química - Psicologia
31(12(62

Noivos

.Irmandllde do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

.., Fundada em 1765-
ANIVERSÁRIO OE FUNDAÇÃO

EDITAL - Comemorando-se na próxima
1erça feira. 1"" Janeiro de 1963, o 1980 aniver

sário da criaçCio desta Veneravel Irmandade de
comissão do exmo 11'mQo ProvooOl' em exercício
convido Os prezados Irmõos e Irmã� poro tomare�
PO:"'�I nos otos em segUIdo descritos a reolizarem�
naql,fele dia:

.

1) Ôs 7 horas - comunhão geral dos Irmãos
e Irmãs'
..

2) '(IS 7,30 cofé oos Clomungantes;
3) às 8 horas - misso solene· com acompa

nhamento do Côro do Catedral MetropoUtona;
4) Vb;ita às dependênclas do Hospital de' Ca�

ridodc.
A mi�a solene será Clse'iotidCl por S. Excia,

RjZjvdmo, Dom JOaquim Domingues de Oliveira, Al'
cebYspo Metropolitfino., que Se dignou aceitar �r
convite- que aMes.:! Admnistl'atiVa ,fez pe6sool�
mente.

Consistório da
bro de 196

I rmondode em 20 de dezem�

ORION A PlATI

Mordomo do Culto

_,_'_'_�__ .�_._
;3Q,12/62
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rum condenados a. 15 rue

ses de prisão, por ultraje â.
rainha FrcderiCB, A defe:;a,
anunciou que pretende In

terpor n.oursn de apelação
e pediu que os eots conde

nados, enquanto isso, fi
quem em liberdade, O ,JI'e
sldente do tribunal, en

tretanto, negou a auton

zação e ordenou que fossem
Imediatamente l'ccolhld,o;; ii.

prisão,
Os condenados são John

Papageorglu e George Ky
riakldes, respecuvameute

editor e diretor do vesper
tino de oposição "Atnajki".
que publicou artigo de um

deputado que, em virtude
de suas imunidadesl não
foi processado. As autor! ...
dadea gregas consideraram
artigo ofensivo e fizeram
sequestrar todos os exem..

piares pessívers da edíçac
do jornal, prendendo e

processando tmedíatamenta
os dois responsáveis pelo
.orgão de imprensa.
O artigo continha entre

vista concedida pela prtn-,
cesa Vitoria Luísa de Han
nover, filha do falecido

Continuação; Parte f1r.aI
de "chefe de Estado" do
Camboja, desfruta ele já de
uma projeção internacIonal
bem malar, Porem, mesmo
assim, são poucos os que se
lembram

.

do tato de qUI'
uma das prlmelra& "reali
zações" do então Jovem
pr1nclpe Norodom Slhanuk.
ao se tornar rei em Q;ODse
quêncla da morte de seu

���_�;:t:�h:�c�::nd��r�:
no valor de cerca de 360
milhões de cruzeiros _ 1-

Kaíser 1 c mãe da r ......tu ta posíçâo e sua conta

ban-,
do ano, de Quatro meses de de se dedica prlnclpalmen-

du Orecja, A. PfllW:",.1, cârla praticamente inesgo- duração, o "chefe de,Esta- f.!! ao golfe,
nessa entrevista, quctv.cv .... - brttàntcos. tável. (O automóvel com .do" dJ Cambnjn' passa hu- Quanto aos inúmeros u-
se de que toi abandonada o qual ele enrlqueceb.

re-,
mlldemente encerrada nos reis ou rainhas que perde-

na completa pobreza cor O "ehefe de Estado" do são bailarinas, automoveis centemente a sua vasta CL confins de um convento; ram seus tronos por abdl-
todo;s os tilhos, Inclusive Camboja segue hoje um rtt- de grande luxo, cavalos de leçào, custou-lhe uns 30 cação ou outras causas, pi)
pelo Irmão da ralnha Frc- mo de vida -sut generte" corrida e fotogralla, se de- milhões de cruzeiros no ul- ,REI DO AFOANISTAO demos citar a quase cente-

deríca, que é o cneto da cujo aspecto principal � a dica a uma .vtda plenamen- timo Salão de Automóveis
�

nanu ex-rainha da Servia,
casa de Hannovcr. A de- divisão do ano em dois "se- te condigna com a sua ar- em Paris). O }egundo ciclo Não menos rico que Na- NathaHa, que se acha num

tesa procurou sustentar te- rodem Sihanuk, porém mul convento em' xemoure
ee, segundo a qual a culpa to mais retraído (pois re- (França) e a ex- rainha,
das Injurias contra a rainha. E d hecid d

-

P bl'· cusa-se oostlnadamente a esposa do Khedlve Eg1Rc1o

�:::,ri:: r���i:ed:o:l': :�� escon eCI a o U ICO a �e�e�,:� d�a���::i::io,r��� !��a;8II�n:eai�a� 0:-
trevtsta, Mas os juizes rmn

d M
"

d
hammed zehtr. Dizem que gacia a trabal� tnlg) ...

��:I:�a: :Oi�e�i1,:to�:,d�� maioria 105 on arcas o ' �:�, ��;�e::�, :a�:a;:!= �:rlOO :u�:ab��:, meIos
jornal por terem abrIgado , . lar, mais não se sabe se tal Nota pitoresca nesta enu

arugc injurioso, Os acuse- Joseph srroi BRANT

M d
parencra de lutadora, rema tese ainda é venda depois meração de reis e r�s

dos arriscaram_se a uma
Exclusive da IBRASA

un O paclf�came,nte sobre, seus da fuga realizada por ele desconheetdog é o palhafCr
pena d 'prisão de cinco ,1-

Não hã quem não conheça

31 �ll su�s, �o rr;,�10 dOS,.
em 1929 ouenoc.r íuntc com millonárlo italiano "TOtó'!.

nos, não reesem algumas autentico rei. Seu reIno _

qua s � a am am em um
a sua esposa Souryla e i;lm que ainda hoje insiste t;pI8

atenuantes, as figuras simpáticas e �o-
a Líbia (ex-colónia Itália-

bom numero de brancos. tesoureiro de valor Incal- o chamem de "alteaa real",
pulares das duas rainhas C'

na de Tripoli) tem a exten- curévet. deixou seu pais, pois diz ele é o único dee-

::�t:a��o ú��:�o�u�e;;í:��; ��oA�:z:!:�O�eb�:ll�;��
"PRlNCIPE VE�LHO" i ���:hv�::sOl��d��;::� �:� ���::��e" �o Imperador de

�ea =��;;���u n�j��n!�n�:� lo juntos, Quanto a Norodom Siha·�
•

lnhas da Grã-Bretanha e
Também quase desconhe- nuk, '·0 príncipe vermelho".

da Holanda e os reis da
clda do grande públiCO é a que ha

'

algum tempo tro-

Suécia, da Noruega, da Di- �:���e�' :�e I���s:; dO�O�::� ��� ;1: 1�:�����Ç��u��icl��
lm91 de altura e de súa a- porem mais democrauca,

soda cáustica,

AUXILIAR � ESCRITO'RIO
Solicita colocação extm!c Datilógrafo, prótrco

Contábil. Informações com o sr, Milton, dos 8 às 10
horas, Fone 2494 ED, ZAHIA - 7,0 andar Apto, 701

30/12/62

RA'DIO PATRULi!.A: SOCORRO
POLICIAL DE UR6�NCIA fEL. 3911 namarca e da Bélgica, Lem

braremos que também exís

teql, fora do continente eu

ropeu, monarcas também
no Japão, na Etiópia, no

Irã. na Jordania, na Arabla

Saudita e, atê há pouco tem

J20 ainda, também no Ie-Dr. flávio Amerfo de nmorim
�

�
� .-

ADVOGAQQ _

Ciências e Lelras

CRISTAUZADA EM ESCAMAS

Universidade de Sanla Calarina
Faculdade' de Filosofia,

O Sindicato dOI, .rometís

tas PI',OfizslonaiS da Bahia,

Indicou, em essembtére; por
unântmtdade, o Sr, Nilson

de Oliva César para o car

go 'de Delegado do lAPa

naquele Estado, Se o Indi
cado fôr um runeíonártc

da Delegacia, estamos com

o Sindicato, mas se Iôr um
extranhç ao quadro, �t'l�
mos contra. nerendenos o

princípio de que, I) Dele

gado deve ser Iuncronürto

e secundo pelos próprrcs ser

vldores da Delegacia Re

gional, mediante escrutíuto

secreto, na mesma- épocn
em que os sindicatos caco
Itiern seus rcresentanta nas

Juntas de Julgamento e Re
visão, • .:-t
-------\----
NOVO SALARIO MI'NIMO;
Já ia; publicada a tabt'la.
dos novos niveis saiariallJ
em todo o Brasil. Para F:'J

rianópol)s, Blumenau TIro:!
que, Crlcluma, onsp�. ilho
'ta Itajai Jolnvllle L'aui"&
Muller, Orleans, Tubaráo
Urussanga etc, o mínimo é

�:n�;rci�:��:iu��:�e:s ,

apOsentadoria por Veihice:
aposentadoria. por mvan.
dez, apo.sentador:a por tem
pc de serviçO (aposenl.ailo-
ria ordinâria), que estavam
sendo pagas lU. baae �)
mjnlmo anterior. isto ê ç-,
7.058,00, passarão a e;IJ
12,480,00, Qua�to ao "ea�

justamento, o IAPI já está
pagando na nova base.. O
IAPC patlsará a. paga.r lia

começo do próximo a.no

inclU6fve a diterenta. d�
junho a dezembro de ,tHJ2.
OPOrtunamente pubJ1cDre.-
mos a t'Plação�ral d�,t'�,.
bela dos novos !<alari:O�"á:4-'i

'li',""'''''",
-

",'
"",�,

fi","
� �"- j:fi:-lt." 'à

--

<!.��.�- �i]�4J

AVENIDA RIO BRANCO, 72

f__\
I�
;" :�";"'"

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

Universidade de Sanla Calarina
.

Faculdade,de Filosofia,
Ciências e Lelras

CIA, ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Emba!agem Industrial:
Sacos muhilolhas (Popel e Plóst,co) de 50 Quilol

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pcccte s pl�sticol de I 1/'1. :b

Representuntes paro OI

Estados de 50010 Cotorino e Poranó

BUSC�LIi,& LEPPER S.A,
Joinville - 81umenau _ Curitiba
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rELo PIIOGU$SO DI

SANTA CAToUl......

NO SITO•

. wrrincha mais1 uma ,vez
j

o número um do
i '

'

ampeonato (arioca eSaulzinho foia revelação, .: f)
RiO.28 fVA) -. Os r-ro- veículos de prepaganda, (1S jogos do certame en-toca. rm- elementos veteranos SCRATCH mEAL suas qunltda.jes. Para oa .....

.e decisiva contra o Flamr:1. sirn constituído: Manga

�o��s fa:s:;rtlilVaO�tu'o,a,',.,i,��,',J .•� melhores do ano, .org�l;i· Na seleção de 62 houve T:O- u-as qúe.. não obstante n na GUANABARA mesmos era ainda rtuijto -so. fez mteertes e sémen- ���t:a;i����'j�;,.f=o�"'- anndn serecêes idC!'Iis,' 1� tl·· vrcaces em alguns poáto-, . jd�d� a\ndlJ. togam o f:<1u. 'verde", Mas o gaúcho. ür- te este atuação justifiCf\;d:t
no fi.l' de todos os ano, eôrdo com suas óbservacôas on�.u�ntu que, elll Uu!�·.tS Sanlzinho qnn ndo veio meu-se na posíçâo, maeeeu (I titulo de craque do ,1n"O. e Gerson; Garríncha, ên-n
dão a conhecer por /;<::l� ttmdns durante todos

.

p.:; pcsrco-s vouarom a Tl<:,U- _ �A(,LZfNIIO :'\"{) para o Rio, rormar no uh- . 0$ seus g:Jjil.ll1os para fr- O sura tch id('fll ücou �I:;<- ztnbo, Dída e gaga!o.

ze do Vasco da Gama, natmente chegar ao temn
tos não acredttevar» "111

..

no do certame carioca, co

mo

..

seu goleador

"bSOl.ut.
o.

!;.=��
�

�:r P:�'��::cf�ra� ;i:: � no seto
Torneio Ria- ��I�r�asil1�)l���� f��rr�:'n; É:"�·�-'-_-_· ._-�

São Paulo ��I����rR��nO .�:�Ol:c��!��
Possivetn-ente será h:l�iJ\ na rosícõo de. co-

ciado. em fevereiro o 101'- mandante cte ataque. 'I'am
ueio Rio-Silo Paul<': Os cru bém outro jogador que' ,iá

militou 110 ruteb-r do.s

Campeão Varzeano de 62 o

Na tarde de ,ont,'m �.�

gulram para â Gu:mabara

dois emissârio;; do Palmci
ras srs Delchino FaC�li:la

e Furnicio ,S:indoli. comi []

intuito de contratar -Il. �;�

guei,.o central Djalma T)\,l3

do América Futebol Clu" <:

O fato pit[]r�sco da �1'<1n":J,

(ião é que o paganlcn'":a "':0

passe do f'xrekntc j"g.<t·ior
será pago com forro qw' �.'

r.á -emprc'j!"c!o na const,n

cã.o do nõvo estádio rubI"

que pertem'eu ao Andar:;! i.

A tuna conslllta do Fluni

neu..'ie Futebol Clube, a e

quipe argenUn:\ do :,:I,ln

Clube com

nome de
Pelé, ni!
Boljyia
O mundialmente

recl)beu carta da BOllvi:�,
cunmnicancl.o que n.umf� ci

dade vizlnl1a a. La Pn,z, f,);

fundadO um clube que l'e

ceberá o noll' e dt' Pel6 FC.

a jogador ficou bas!�ille

pti$feito, mas o que {I ii;:'

p#!endeu foi (}ffato de ",J,)
vir nenhum ped!lla..iunto a

carta. como sempre' aUlll
• às inumel'llB que ""ee

_1.� call1P���.l�'i;l:.
)GrafOgO

oIheu 11

a: 9de marco
dirigentes do Bo�tCi

enviaram oficio a FCF
tdtahdo a possibilida._

da final d:1. Taça Brasil
marcada para o dia' SJ
arço, Para, o Bot:lfo
ue la está classificado
o fitualisba a data. P.

n.trernen�nl:t
t.bS: j�gar dois pl'.}-

�::�z�� "rs:�O�����ni:e�:il� {I��as.
FiliJlPO estâ estIpulado t;m, O Úrbit.rp t'xpnlsoll LflU'-

100 milhões de. cruzeiros. O ri e Bpntillh". quando i'.J,

Fluminense desistiu imc-, verdade o único \t .$<':' >õX-·

di-atamcnte da pO.$sÍ\'e! pulso deveria fiCl' Bc.ntin'J)

pOr stn atitude covtlrd�'.

Anlbas ns eqillpes OCI'

tencem ao Balneário do

E�l'eito, c estão aptas <1

.oferecer llm bom espet.i
ul;ltõ(C� grame

PÚ1l!ico .qlIC �)�: certF. C0m

pál'ecera ,ao .,cahlpinllo aj�e
��

. ..-....�'-�

contratnçflo.

Diretorcs d3 Botafogo, in
dngados 'sõbrc á. prO!l:J.!a
(la venda dc Amarildo ,�.
ra o futebol al'gentlllO ,)!1-

ele ing1'esstll·ia. no Boca Ju

nior responderam que :1. 110

tida' �ÕJ11entc pode �el'

bl"incadclra, Rois fabl1ios�s
ofertas rOl'n.ll� recusadas
para qlle 'Amarildo Iõ�:"!
para" rutebol itnlian·.) e

n:io seria agora. qUe o Eo

tafogo vend�rh o cr!l-qGe
rn'clnç:'io dn Copa do 1\<1':111
(1<'.

O l1\(\lio Nelson pl'OC;J!QU
os diretores do Olaria pl!'
ra comunicrv' que não l!

�,uará pel'l clube Baril'! no's

Jogcs pelo T0l11eio Rio-Siu
Pauh, pois, scu compromi.�
;:0 terminará nos prÔXl1Y10S
t!las. Cer,l'\' eSS,L aUtude Ne!
Son poderá abreviar às nc

p;nc:a<;!õcs j)llnt a sua" �l\l:l
saçao pn,ra "tlim clu))e,

O atacante' Gessy' que
pcrtrl1<::ia ao Grêmio Pono
Al{'grcn�c, ncaba de vender
seu passe n: Portu6'1l.CSét de

�csportos pela importf..n
ela de dois. milhõ�s e 1l',eJO
de cruzeiros, devendo' I'e

c�ber idêut,ka hnportãn_
l'la a t.itulo de luvns. TnlJl
�011l o l1�édlo Elton dev�r.j
Ingressar na Portugucsa de
DCi'POI'LoS.

'Va� diretoria. do·, Corlntiàll,�
. autrar;-ar O atacantll:1Iflranda. atualmente emSiiD Paulo, Para entrar em ,

ellte!tdim.el:lJio6.·com o e:.:

� Gel'lllano, do Milan,
Itália., tentando o SI'U

ret6rno ao futebol bra:;i
leiro, Como.se .sabe O co.
lored jogador não se adap
t'op-:í"1ri'ufê6"ot�lia,no �$�
tando n%i!'cscl'va elo �nlÍcir,-,
do Milan. ;<

A exemplo cio que .acon- visão de Profissionais, Os

Club�s nnHtcloristas·"tratan
de reforçar suas equipes c

a traçar planos para que

possam conseguir o titulo

do oertmr e c adquirir- con
ctcões para e luta pe)_a. Di
vi;:'io de Honra da. F.C.F.

b�5 são os .sesutntes: Fta

mengo, Botnfogo, V:J.S('Q,

Piumiuonse e Olaria, pe'a
Guanabara e sautos

.
CJ

rínttans. São Paulo. P:r.I

morres e Portusuesa de

Desportos.

tece com o setor prensare
nnl, os clubes emacore»
também se encontram lnn

t)vos neste fim de ano. _'\

representação do M,\i'1.j-
nént, entre os e1111J� nau
tiros ctn tnm.vseguc a mes

ma onentacãc dos clul)(',
de futebol no Brastj.

Pampns (! qUI) mCI'('C':"1 '<1�
bom-as de figurnr nn sere ..

cão foi o zagueiro' B:-:lG,
que 1'01' muito tempo ror
mau no onze do rnterm
cional, de POrJo Alegre.
O craque do ano foi ntn

dtl o ponteiro Garrinchn,'
Z;'oi uma. escolha. justa. Em
bera em algumas partidas
llElO atuasse a contento "

"seu M:)t1c', no ioga fhl�d

Deverá sei' mesmo em jf,
netro a inaugUl'3.ç?o do Q'.
uésto Charles Edgard Mo

rtta Embora ainda não te
nha data certa o Ginásio

construido pelo SESC-SE
NAC deverá viver, no dia

de sun estréia, uma. gr-ande
dota, pois prometem os

mentores trazer, para. n

presentar ao público cata-
1'i11CI1S", lima equipe de car

taz nacional.

A dlrctcrta do S5.o Paulo
Futebol Clube continue B!
empenhando at�vamente no
s.cnttco de' adquirir fundos
para 3. sua, sede social que
brevemente scrã erg-,'!id'l
nu Praça da. Bandcíj-n.

Convocaods OS

çr�qu��_r��..,;;..
a Seleção Mineira

Enquanto teso, os men

�
tores do Ipn-anjrn Futt:o::-I

Clube, do Saco dos Límões
já deram inicia à ccnstru
cão de sua sede social que
está sendo edificada em

terreno derronte ao jerdím
da Vila Operária, nucuale
puporoso batrrc, No mo-m;:n
to, todos Os pilares que "U:;
tentarão os andares supe-
riores, estão <,rguidos dan
do li t11: nôvo aspécto 3f!I1('-
Je local

A regata. patrocinada pe
).0 Cachoeiro, que havia si
do transferida de dezern
oro para o Õi:i. 6 de 'jUp.c+
TO, deverá sofr-er novo c

otcmcuto, pois nesta data
estará .sendo realizado Cl1"

todo o território nacional c

plebiscito.

No primeiro período "P'íl( ia
o América por 1 x a go". de

Estnnjslnu, rebater)-do ll�l1<1

defesa p:trcial de Vala:']r

que defçnde.ra violento Ch�l
t'e de pedriJ1ho. A vitãt"h
"jnha l"(>ndp jUl:>ta, Odó
)1](>'ho.- cle�emp(>pho do lI,

lnérica, e muito. Jl1:(io!' :1-

gr['S.<;ividndc ele S"U at�q(\".
Bntre!anto lo!_!'c no ini

t:io do 2,0 tempo.Q lll"']'
naciono.l paSsou a Jt:!P:.1'
melhor e U1P; vi_lento chu
te clt) Jaime foi chocar-f'P
no lravr�sãl,),

A FCd"J"a<:ií.O Mineira de
Putebol jú COnvocou tones
os aueta, que serviri"L') f\()
s<JleCionndO de Minas Ge
ntis que participará do 1Jra
sUeiro de futebol. Os jog�,
dores pertencem na maio.
ria ao Cl·uzeir.o, AtlétÍ('()
América e Vila Nova. o�
mineiros

.

enfrentarão os'
ParanRenses Ou Baial1o�.

Gênlileza do
E.C MelroDO!

Podemos assegUrar q_Ue é
São Paulo, Tamandaré e pensamento da. Federação

P.o�tal Telegra"'flco, espe- Catarinense de FutebOl à�
clahllente tricolores e ru.. Salão não realizar o cam-
bt'canis, já 'iniciaram os peonato regional de 1963
seus trabalhos. visando o caso não seja cedido o CS4
campeonato da. Segunda Di ·tádio B:anta Catarina.

--C----��---'----------------------�om O Atlellco O recorde de Poula R?,:"o, bicampeão da c;dade)

J -' Atlehco 3 x AvO! -1 (vice-çampeõQ o Atlético)
- ogoS' na temporada de 62 F;g��i'e"se 3 x AlleN.cc i

. �a ano que está paro indar, os clubes profs- ���:lcRa�:s �a�s�na��eljrãs 1

�:;:o�s da �oPitat efetuaram 77 jogos. confor�' a Atl�tico 3 X PaJmeiras 2
çoo ab�.xc:>: 'A tlet.co 4 x Figueiren�� 4
Gua�nl 4 Jt !�radentes 4 Paula Ramos 3 x Carro� Renaux 2Avo. 3 x Atletlca Ubiromo) 3 i ·fi.tlétlco 3 x Figueirense 3Avar 3 ,x E:ruzei.ta (Presidente Getúlio) 2 Atlético O X Paula Ramos O
'At�lt� O X Ferrovi�rio (Curitiba) 3 .Pau.'a Ramos 1 x Olímpico O

A •

Aval � " T�mabdare1, Atletico 3 x Barroso 3
Vai 1 x. Dsati , Paula RQmos 1 x Barroso 3

A,val � X Pbulo Ramos2. Paulo Ramos O x PoysaDdú 1
Flg���rense \� :c São Luiz Uoinville} 3 Atlético 4 � Olímpico :i
.AtletJco , X Soa luiz Uonvillel 2 Avaí 3 x Tiradentes 1
Av�í.3 x TamQndaré 2 Atlético O x Carlos Ranaux 1

• A_!letl:o" 2 x Guetraní (lages) 2 Avaí 1 Tiradentes 3
,S�o e�uados o� torneios-início de juvenis e Paula Ramos O x Palmeiras 2

Pr�fIS91�,als•. se�dó. e� ambos, proclamado com- Atlético 2 x Poysandú O
peoo � FI�uelrense e vlce-campcõa o· Guarani. Figueirense 1 x Urussanga 3

FIgueIrense 1 x Avai O .A:t1ético 4 x Palmeiras 3
: �:�:;:�� � = ���Zi���;:' J

.

.. �M�C!���;:r�os Renaux 3

Paula Ramos 3 x· Gworaní PaUla RQMN 1 ar; OlímpIco'Tam,andaré 2 x Avaj 1 Attétieo.O k Paulo Ramos O
Aval 6 x Guarani O Paula Ramos , x Barroso 2

· Pau.r� Romos 1 x Tamandaj'é O Figuej� 2 x Imbituba 1
Atletteo 2 x Com.e�ciário (Criciuma) 4 Figueirense O X Sek!ção 'Catarinense 5
�.tlético 6 x Guarani 1 ' Attétieo 1 x Olímpico 3
FJguei4,nse 2 x Tamandaré 1 Paulo Ramos.Q x Paysondu 1
Avai 1 x Carlos Renaux 1 � o!' Atletico 1 x Carlos Renawc O

��t�ox lP:ur�o;ae��:r�o (Criciuma) 3 Paula Ramos 3 X Figuimse O

Figueirense 2 x Guaraní 1 • tI" M O
.r::

Aval' 4 x Tomando ré 1
·

Paula Ramos 2 x Atlético 1 ATl�TlCO _ 31 Jogos, 13 vitórias, 8 empa:Figueirense 2 x Paula Ramos tes, 10 derrotas. 68 gols O favor e 56 Contra. SaldoAvaí 3 x Guarani O 12 gols.
, Atlético 4 x Tamandoré 1 PAULA RAMOS _ 25 jogos, 11 vitórias .5

Avoí O x. Fgueirense O empates, 9 derrotos 31 � O favor e 30 cont"ro
• hl,étic-o 2 x FiglJeirense 1 Saldo: 1 gol

•
.

Paulo Ramos', Avaf e Atlético vencem ó Gu�- AVAr _ 21 jogos. 10 vit6rias, 5 empates, 6roni pOI" W - O. derrotes, 42 tentos a favor e 28 contra. Saldo: 24-
Paulo Ramos 4 x Tamaridcré 2 FIGUEIRENSE _ 18 jogos 6 vit6rias, 5 em-
Figu,'�ense 2 x Tamondaré 2 potes 7 derrotOs 29 tentas O faVor e 40 contra.

P�ulci Ramos 1 X Avoí O . Deficit: 11 gols. .

-

Apo",et,'laicoRa2mox", F2ig'xueAi"va",:ey---'�
---

TAMANDAR� - 11 jogos 3 vit6rias, 1 em-
� pqte, DeOcIt: 7. 913ls

•

,AvA'�1't,;. ..-40xITxQ,mp·o,.nudl�'Ré.Jmos 1, ,

",..' GUARANf - 10 jogos,'nenhuma
Ié.!-,-, "'fI. !empate, 9 derrotas, J gols 'i\. favor e 24

,Poula 'R�"}oô; x Figu,k.nsJ-',!\' J (s.gj_"� '_ HClI' ,17 gols. _' _t;� • __ -", •••_

A dirl'tona (I" Es:�urte

Clube Metrop_ol, que ," fcm
como patrono a rigur·a. êe
Dite FrcitDS, teve a genti
leza de 110S remet�r, COllCO

presente de N.!J,tal, 'lma

('aixa contendo uma d(ni;l
dos afarnadO;; "il1hu� u

russanga. Gratos,

Casados x Solteiros de "O ESTADO",
HOje no Abrigo de Menores

Com início as 9 horas, e

tendo por local o gramal1')
do AlJfigG dc l\1enores, dc- l'CllortagclU, conseguinws :t

frvntar-s,'-ão, h"je, os con .col\stitui�;l.o das ,duas equi
junt(!s (lc �{lljci)'os c ,·a.,a- ll'·s. As lllcsmas IO.rma.rà!J
do"- de "O ES1'I\DO" em

cl1sIlUlól- Jc doi� engradados
dI) cerveja. Hã grande in�
tcrêsse e o mais vi,vQ cntu
Si:H'll"o cnlre: a turllla Clt tlc
('(l�:l- (Ido e'd"ju (IUc pru
lllCIC seI' tlflS 111a is renhidos
e SCI1<;;lt'Íonais, puis basta.
que se l1umcionc a. "a.ma
rclinha" para. quc_o pessoa.l
se derreta logo e esqneç3.
que o jo� tem oito p�"'i-

----------------_

Internacional x Balneário

Num :lutcn!ico "furo" de

as,smt.:

SOLT�mos _. Luizinho;
João� 08mar, Fatéco e Her
culano; Sepitiba e lvam;
Estevão, AmaraJ. Gt'Désio <!'
Divino.
CASADOS - Amiltoll;

Wanderlcy, l\lamho, pre�
queca e Flá,vio; Pedro PalZ�
lo � MaRry; DagobeTb.
Naco. Gilberto I c Gilbl'r
to II.

Hoje à tarde no campo
do Osvaldo CruZ. Ba.lneário
x Internacional estarão diS

putando Interessanté preFo
amistoso dellominado "J',go'
da Amizade",

grandes clássicos se ti'�l

realizado.
Após o prelio os dirigen

tes dlls duas eqwpes ofere
cerão aos associados e atlê

tas, uma cervejada, como
festa. de fim de ano.

Também amanhã esta.r.i
a:sslImindo o cargo de Di
retor de Esportes dIt Inter
lls.ciollal F. C. o sr, José
cm1bs Bezerra, dediead0 ll'l'

sociudo do clube

lente atléta .•
''"'I: ·:i;_1,'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco do Estad •. é a hi�tória
decisivo no progresso de' Sta. Catarina

Como tôdas as idéias que
revolucícnam um estado de
coisas e surgem para fi
-c.u- na hist.ória, é SÓ den
tro oêsse prisma que a

criação do annco de De
senvolvimento do Estado
pode ser' anausacto
Um dos »oruos altos da

plataforma politica elo en
tão candid.rto ao governo
\catarinense, sr. Celso. Ra-

!�Porque O Plebiscito?
RiPara Legitimar ó Poder

Prosseguimos publicando lhou sem desfalecimento, e, da rede paetlcular. A car

o discurso pronunciado mais alto do que as pala- ne até agora não constitui
pelo saudoso Prof. Brocha- nas de criticas, falará por problema, porque mante
do da Rocha ao renunciar certo a população da Gua- mos um estoque de carne
o cargo de Primeiro Minis- nabara, Estado em que fi- congelada, continuando o

tro: zemos estoques de arroz, abate regularmente. O açu-
ABASTECIMENTO hoje na orcem de 150 mi- cal' está sendo distrlbuido

"Quanto ao abasteci- lhóes de sacas, distribuin- sem percalços maiores e

mente, o Gabinete traba- do-as regularmente através pelos preços de tabela da
COFAP. Só o feijão apre
seu ta cencrencte. Foi man
tida, porém, a orientação
do governo: a onentacão
dd compra, de governo pa
ra governo e feita a aqui
sícãc no Mexico a preço
inferior, mats a da oferta
particular de Argola,. sen
do que o pagamen;o está
convencionado ii prazo,
sem necessidade de mobili
zação írnedlata de divisas.'
A lei: que com base na ha
bilitação legislativa deve

tutda: l0 Juiz: Sr. Antônio rã ser promulgada, já se

do Livramento Abreu e Natalia Cardoso, Srtas. Ze- �é�ad:�r:�:r��aç�� ����;
Exma. genjiora ; 2° Juiz Sr. mte Ribeiro, Vera Ramos tecnica da mais alta COlJ1.
Antonio Heinze e exma Moritz, .rucara Melo, Meni- petencia profíssíonal.
sra.: Mordomos: Senhores: na Olga Cardoso. "Dizem que sobre o abas

Cei 'Mauricio Spalding de . conetstõno da Irmanda- tecimento o governo nada

Sousa: José do Livramento de em 7 de Dezembro de !��rmPa��eroo :g�er�uoe ���
Abreu; Francisco André 1962. apenas cerca de 60 dias de

Kovalski; Nllton Macuco; existencia. E que, se o tet-

Raimundo Vieira; Moacir Raul Tito da Silva _ Vi- jão faltava por escassez, já
Iguatemir da Silveira; 0- ce Provedor em exercício. ������lu;4.�'��U� a�r�zove����
rlon Pl;ltt: Nereu do VaUe Américo de Oliveira - l° va açambarcado e airida

sem beneficiamento (eram
depositas de arroz com

casca); que_ o uçucar se

encontrava em estoque,
com a industria respectiva
ati..I1.",ida pelu:; efeitos da
greve; cum o f/jrnecimen

,.·to de carne ameaçado de
carencia pela proibiçáo da
matança. Ha um equivoco
na redação: não havia,
naquela epucá, pruibição da
matança, ma:; um plano já
apl'ovado destinado a es
tabelecer eb:;a pl'Olbição'.
Tudo isso existia antes do
atual governo se cOll:;Li-
tuir.

'

"'0 povo é testemunha
da que hoje o custo da vi
da continua a elf'var-se
porque o governo l�ão dis
põe de meios para comba
ter as delormaçôes econo

micas e o processo espulia
tivo; é celto entreLallto

Prossegue em marcha acelerada o programa de escolari- que generos ;,1limenticios
zação dei Estado. Em Sanga da Areiu, município de Som- f����ç�a�a1ã.'�r��I�e�;��=ibrio, foi construida mais esta, que ê outm das mil. mente se normaliza.

o

mos, e por ête apresentada
aos catartnenses na con

venção do PSD realizada
nesta capital a 24 de maio
de 1959, a idéia da ímplan-,
tacão Ue . um estabeleci
mento oficial de crédito
foi o fato mais importa,n...

��I!�nal�a:�anah�ieiçãoveJ�
seu idealiaador à gcver
nanca estadual no pleito

O'.-ESTADO
\.._ .'. IWS AJfneO DI&1I0 DE SAJfTA ClTABtU ..

, Florianópolis,' (Domingo), 30 de Dezembro de 1962

Irmandade N. S. da Conceição
Juizes e Mordomos Para 1963

A Irmandade Nossa Se- Mordomas Senhoras: Isa

nhora da Conceição já es- bel Kinceski, Rita de Sousa

tabeleceu a relação dos Perei:a, Maria .Campos,
juizes e mordomas paru o Maria Conceição Jacques
ano de 1'963, assim consti- Medeiros, Anna J. Medeiros,

Pereira e Nilton Barbosa. Secre.tário.

OUTR� DAS MIL �

de outubro de 1960. E f\ :-: L ciou na rnsteracüo do uns.
de julho dêste ano Santa na presença ue autoutta
Catarina em pêsc acompu- des, c9nvidados e ctos srs.
nhava o ato inaugural da Alcides Abreu, João Jose
instalação do' Banco de Cupertino Medeiros e José
Desenvolvimento do Esta- Pedro Gil, presidente e di
do, e o Governador Celso retores do estabelecimento,
Ramos cumpria sua pro- homens de comprovado ti
messe, dando ao Estado o rocinio e larga experíêncra
organismo de que tanto no setór - o Che.te do Go
carecia, conforme mamres- vêrno afirmava' que "o
tacão favorável ao em- Banco que. hoje abre as

preendimento, surgida de suas portas é exatamente
tódas as classes, nos deba- . igual ao modelo concebido
tes do Semlnário Sócio Eco- no momento que o pro-
nômíco de 1959 a 1960. pús. "E continuava citan

do o Banco atuaria como

suporte financeiro de meu

plano de gcvêmo, cataôcr
e .orfentador das poupan
ças individuais, órgão de
fomento das atividades
produtivas c promotor do
desenvolvimento econômico
e social do Estado."
E é esta a síntese do

que se propõe o BDE, den
tro do espírito da mensa

gem governamental apro
vada pela Assembléia Le

gislativa e transformada
na lei n. 2.719, de 27/5/61.
Com o capital de 300 mi
lhões de. cruzeiros e mais
4% da renda ordinária es

tadual, o organismo con
tará em 19fi6 com recursos

da ordem de 2,6 bilhões de
cruzeiros que, somados a

outros, darão a Santa ce
tarina as condições até en

tão inexistentes, de crédito
oficial fácil e desburocra
tizado ao agricultor, à mé
mia e pequena indústria,
injetando o desenvolvimen
to e progresso através de
um Instrumento ideal e ca

paz de levar a grande ta

refa a têrmo.
O BDE em sua estrutura

administrativa compõe-se
da diretoria, cujos titula
res já foram acima nomi

nados, de um conselho de
Administracão e Conselho
Fiscal, sendo o Ca mte

gradO de representantes
do Govêrno, classe rural,
industrial, c�mércio,. tra
balho e capital particular
apll.cado no Banco. Exceto

os representant�s _dO G�
vêmo os demais SRO elei

tos em assembléia, e íguat-t
. mente o CF, compôsto de

cinco membros.
O Departamento de Cré

dito Especializada, .

integra
as divisões de Credlto Ru-

ESTRUTURA E DESEN
VOLVIMENTO

Na oração- que

Conselho Universitário·
RedaCGo Final

Foi aprovada pelo Egré- a) - Que, seja aprova-
gio Conselho Universitário da, como definitiva, a rea
em sessão realizada aos 19 lização que tanto emocio
dias do mês de dezembro na professôres e alunos: a.
de 1962, a redação final a construção do "Conjunto
respeito do "CONJUNTO Universitário", na Trinda-
UNIVERSITARIO", nestes de;
térmos: b) - Que, de imediato

Lotériii do Estado de Santa' Calarina
EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA. RESULTADOS:
1.329 CR$ 1.000.000,00 - Florianópolis
l.367 CR$ 150.000,00 •

- Florianópolis
4.485 CR$ 80.000,00 '- Florianópolis
5.610 CRS 40.000:00 - Herval D'Oeste
4.879 CR§, 20.000,00' - Joinville

EXTR�ÇOES DO MtS DE JANEIRO DE l.963

DIA CR$ 1.000.000,00
\ cR$ l.000.000,00

CR$ 1.000.000,00
CR$ 1.000,000,00
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se promova a elaboração
dos planos e projetos defi
nitivos, sem a suntuosida,
de onerosa comum ,em., tais
empreendimentos, inclusi
ve o levaht&.mento da área
mínima Indispensável às
instalações e sua préVia
desapropriação;
c) - Que, a verba indis

pensável, em cada ano, pa
ra execução do empreen
dimento, por etapas, se.ja
especifica, destacada no

Orçamento da União;

pronun-

"QjStADO"
."0 ESTADO" em virtu
de das festas de fim de

ano e urgentes reparos
em nossas máqUinas,
deixará de circular a

manhã valtu:r..do (t fa
zê-lo nonnalmcnte dia

3 (quinta-feira).

A justiça Eleitoral caLa

rinense iniciou, ontem a

"oper.ação-transporte", en

viando quatro conduções
com matel'ial e numerário

para o plebisci�. ':- entrega
está sendo feita as ZONAS

AllilTORAIS �o li:stado,

A ,bàlsa cedida pelo Go

ve�no gaúcha ao dêste Es

tado,' para o transporte de

veiculas no rio ItaJaí-Açu,
vai operar 80 lado da pon
te em' reparos.
tJotícias de Itajaí dizem

da granéfe alegria com que.

a pOl?ulação recebeu o re�

bodador' "Triunfo", da Ma

tinha de Guerra, e que
trouxe da cidade de Pelo

tas a e.mbarcação riogran
dense. \ ._.,...

O 2° Batalhão Rodoviã.rio

concluiu, na cidade de La

jes, a primeira piata da A

venida "Duque de Caxias".
d) - Que, as unidades

�::a���:o� �or�f� e� s��: INSTALAÇAO DE NOVOS

estas, a critério de suas MUNICIPIOS

congregações, executem os Serão instalados ama

melhoramentos � instala- nhã os novos municípios

âf;õe�ndi:�rcs:sVeidoà!n�1��. de São Bonifácio e 'Rancho

universitário, podendo, den- Queimado, respectivamen
tro de ,seus orçi'tmentos, mente, nas comarcas de'
executar obras que enten- Palhoça e São José.

�li:";� ne�:ss:���S'q�� c1g; _--------
fôr destinada no "Conjun
to Universitário"; . A �ei do IPESC

O "Diário Oficia!", edi

ção de 24 do corrente, pu
blicou o texto completo da

lei que reorganiza o Mon

tepio dos Funcionários PÚ

blicos do Estado de Santa

Catarina para Instituto de

PreVidência de Santa Cata

rina.

O IPESC, que tera subor

dinação direta ao Chefe do
contara

istr

;f:�

e) - Que, não obstante o

Virgillo Várzea, cujo 10 Centenário de Nascimen-
' ����be!e���;nt�s nd�t�����

const,mtes nos orçamentos
das unidades que compóem
a Universidade destinadas
a estudos e projetos, inÍ
cio, prosseguimento e con
clusão das obras, poderão,
a critério de suas respec
tivas congregações ser apli
cadas, em todo ou em par
te, na construção do Con-

Sua obra literári,l se foi emparelhar entre as me- Junto UniVf::I·sitário.

���,:�Sd�0:1:1��I�:�1:�inive�!:1. igUIa entl'e as mais, d!(h\�;-p,;ue� e�eecudç�tl'i���
obras as- ul1Idl\des que nao

� .<.�..i.,.•,�.i.�
....,.�.:,:::..L.·.!.:e,·.�..

�,,, .•.,.,.._,·..•�.

__�
..
j.,��.� .1-:?�}t\!�

- ,t.e;�:�
. .in.s�'\lã,çõe�··,

�"':' .r'>%"�"�"';.
�����

to será comemorado � a 6 de Janeiro de 1963, nasceu

em Canasvieiras.
Filho e n'eto de marinheiros, Virgílio, como êles,

andou "correndo omar".

Depois, voltou ao regaço da terra segura e amo

ravel; mas, não esqu.eceu as velhas águas que também
embalaram a sua infância.

Tornou-se um escrItor do'mar.

l'al e Crédito para o De
senvolvimento e Prcnesro
nu •• u ae crédito . Geral
compõe-se das divisões de
Credito Geral e Publico.
Existem, ainda, dois Depar
tamentos Auxiliares - de
A�mi�istraçao e T�c�ico, o
primeiro com as Dívisôea
de Dependenolas, Cadastro,
Orçamento e Contabilida
de, e Pessoal e Serviços de
Material, Promoção e Con
tados, Comunícação e Do
cumentação: o segundo é
constltuido pelas Divisões
de Planejamento e Estudos
Econômicos, Projetos, Fi
nanceira e Contrôle de
Apl1caçóes e Juridíca.

EMPRÊSTIMOS A AGRI
CULTURA E PECUARIA

Considerando-se que o
BDE começou a funcionar
da segunda quinzena de
julho para cá, é ponderá
vel o volume de empréstí ..
mos que realizou à agri ..
cultura, pecuária e agro
pecuária, através de con
vento com a Acaresc e
Secretaria da AgriCUltura. '

Por meio de um esquêma
.

simples, eficiente e rápido,
o interessado, sem sair do
local onde reside, e atra
vés dos dols órgãos cita
dos, recebe o empréstimo
pedido,
Em menos de chico mê

ses, e dtsserrnnedo, por 50
municípios, foram conce
didos financiamentos a pe
quenos agrtcultores e pe
cuarístas no valor de. .

crs 21.531.947;20
358 MILHõES: TíTULOS
DESCONTADOS A INDÚS-

TRIA

No mesmo espaço de
tempo, o BDE procedeu,
visando desenvolver a pe
quena e média tndústrta,
empréstimos no total de
CrS 11.731.319,00. Ainda à.
Industrla, descontou titu
las no valor global de ... ,

Cr$ 358.297.148,00, alivian
do, dessa forma, a pressão
que essa classe sofre na

quadra em que atraves
samos.

de um êxito -

o flagrante fixa o momento histórico em que o Governado!' Celso Ramos pronuncta
tia seu. discurso, nas solenidad�s de inaugll ração do Banco de Desenvolvimento do E8-
txao de Santa Catarina, sendo-se, ainda, o Professor 'Alcides Abreu, PreSidente do

importante estabelecimento de. crédito, albn de outras altas autoridades,

nêsse lapso de tempo de

funcionamento dão a me

dida du confiança que o

estabelecimento inspira em

Santa Catarina, em seu"

1924 acionistas. A atuação
até o momento em mais de
meia centena de mutuei
pios, somadas às depen
dências há pouco autoriza
das pela Sumoc, para a�
pliação do BDE em

_

Sao
João Batista, presidente
Getúlio, Hervaj D'Oeste.
xaxtm, Blumenau, Join
ville, Tubarão, Lajes e S�o
Paulo, ajuntadas ao desejo
da direção do organismo
em eliminai os pontos de

estrangulamento da eco

nomia catnrinense, são
tastemunhos irreversíveis
de que o Governador ce�
so Ramos estava no canu

nho 'certo, sentindo o pul
sar das necessidades do

povo através de tôdas as

clas�s, já em nbril de
1959. O Banco de Desenvol
vimento do Estado deter
mina o início de uma nova

ordem de coisas para San
ta Catarina.

500 MILHõES DE DEPóSI
TOS - AJ3 AGJ!:NCIAS -

CONFIANÇA CAFEZINHO, NÃO!
CAPE ZITOI

Não receberam os

"PRESENTES FORTUNA"
Confrirme foi amplamen

te divulgado, durante a

Super Venda de Natal, a

Modelar distribui' 6 pre-
sentes aos seus clientes.
Como ate esta data ain

da não compareceram para
reclamar seis presentes
dois dos contemplados, A
Modelar torna publico que
o direito aos mesmos pres
creverá até o dia 6 de ja
neiro próximo.
Sr. Oduvaldo Amaral -

presenteado com 1 aparê
lho d� ja.ntar de 42 peç:86,
scnmtct.
Sra. Arlinda Machado _

presenteada com 1 liquidi
ficador Lustrene.
Sr. Pedro Joaquim Lau

rinda - presenteado com
1 rerrígerador Champion
Triunfo Super Luxo.
Sr. Moncet Nunes da

Silva - presenteado com 1
lote de terreno no Jardim
Atlântico.

[enlenário De V:r�ilio. Varzea
Foi

apro.vndo,
em reu- ta Catarina .quandc fala�nião reausada a 26 do cor- em nome da Academia .

rente, na atonotece Públi- academico Nereu Corrê
ca. o programa organisado em nome C\') Instituto Hls
pela Academia Catarinense tórtco um membro desse
1e Letras para as comemo- sodaHcio em substitulçlo
raçóes do l° Centenârio de ao seu Presidente acadt
Nascimento d� Virgilio Var- mico Henrique Fontes.
zea.

A sessão solene de encer

ramento sera realisada i\ 8
de j�neiro, na Casa de San-

Federação fspír:ta Catarinense
(O ti V I'TE

. A I�EDERAÇAO ESPíRI
TA CATARINENSE tem a

satisfaçao de convidar as
sociedades filiadas, bem
como a t,ódas 3S pessoas

interesadas, a compal'ci:e
rem a solenidade de ins-

talação tJ iniciu düs ilH' -

dades da LIVRARIA j'l
RITA, a ser realiZac.d la

Praça XV de Novemb,'o,
hnediaçóes da estátua de
Fernando Machado, as 10.
horas do próximo dia 2.

A DIRETORIA

A quatro do conente, o

Presidente do Conselho de
Ministros assinou o decre

to de número 1.785 e, do se

guinte teôr:
.

"O Presidente do Conse
lho de Ministros, usando
da atribuição que lhe con

fere o art, 10 do Ato Adi
cional â Construção, e. nos

térmos do artigo 5° do de

creto-lei nO 2.281, de 5 de

junho de 1.940;
Considerando que o edi

tal de classificação do cur

so d,água ptblicado no

"Diá;iQ Oficial" de 11 de

JaneirO" de 1.962 e .retifica
do no "Diário Oficial" • de

23 de fevereiro de 1.962 não
suscitou qualquer contesta

çào� decreta:

Art. 10 _ São declaradas

públicas, de uso comum, do

dominlo do Estado
ta Catarina, desde bU

nascentes até a SUa' en

tração na faixa de 150 (ce
to e cinquenta) quilômetr

.

ao longo da frdnteira ond
passem a :;er do domini
da União, as aguas dI' c'ur
So denominado Irani, e

toda a sua extensão, q
nasce e percorre o munic

pio de Agua Doce, !)erco
re Ponte Serrada, IImlt
ainda de Concó
dia com os municípios d

Fachinal dos Guedes, Xan
xeré, Xaxim e Chapeco e

e tributário pela margem
direita do rio l!ruguai.
Art. 2° - êste decreto en·

tra em vigor na data de su&\.
publicação, revogadas as

disposições em contl'ario".

'Partido. de Representação Popular
Diretório Regional de: Sta Catarina

CONVENÇÃO REGIONAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de Presidente do Diretório Regional dq
Bartido de Representação Popular em Santa Catarina, e

de acôrdo com o disposto no artigo 46, item II, -dos Esta
tutos Partidários, convoco, para os dias 2 e 3 de feverei
ro próximo vindouro (sábado e domingo) a convenção
Rt;gional para os fins pl'evls�'os no. �rtigo 17 dos mesmos
Estatutos,

'constituem a convenção" Regio�l:
1° - O Diretório Regional;
.2° .- As Delegações Municipais e,
3° - Os Vereadores e Prefeitos Municipais
(".'

ao Partido:

Centro de Cultura:
... Cursinho Pré-Vestibular

o CENTRO DE CULTU
RA da Fa'cllldade dei Direi
to da' universidade de
Santa Caturina, presidido
pelo acadêmico' PJ!:RICLES
l"'RAVE, está desenvolven
do numa das dependên
cias dessa Casa de Erfsino
Superior um Cursinho Pré
Vestibular de grande efi
ciência, compreendendo 4

mal' PisaniJ Conl�eci1/Um
tos Gerais (Abebrdo Aran
tes JI'.) Francês (Ondino
Doin Vieira) e Latim (Vi
tOl'ino Secco). Para assis
ti-lo é cobrada uma taxa
na importã.ncia de Cr$ ....

I:OOO;OO (mil cruzeÜ'os) e

caso o ...luno não logr-ar
êxito l1GS exames 'de habi
litação os organizadores
devolverão o numerário. As

horas de estudos diários inscrições poderão ser fei
(das 19,00' às 23,00). Até o tas'nolocal do curso ou
momento ultrapassam de atraves dos telefones ....

trinta os candidatos ma- 2768, 3124 ou 2439. Nos .u.!
trlculados no referido cur- timos dias, os que antece
sinho. São professôres: de derão o Vestimular, haverá

{i�e;satu;�a�;fsile;:;tera���� �:::en�i���r�r;;�m��ee�:O;;����
I'urcuguésa (Edson Nelson possivelmente palestras na
Ubaldo) Gramática (Os-, parte da manhã.

.. .·Sra. Maria Aparecida Nocetti
Cosia Souza

Mandar I �ezar pela sua

familla, ter lugar no dia
2 de Janeiro �róximo, na

Catedral, às sele horas da
manhã, a missa em ll1t�n-

ção à alma da s:·a. 1\1ar:a

JAparecida l)l".occtti Costa

Souza, esposa do sr. Ro

berto Costa Souza e fa:�

cido nQ Rio de Janeiro.

Ordem
__
dos Advogados do Brasil

-Secção de Sla. Catarina
Em assembléia geral, rea- votos; José Murilo de Serra

lizou-se no dia 21 do cor- Costa 114 votos; Gercy Cal'
rente, na sede da ·Ordem, a

.

doso 113 votos José de Mi
eleição para Membros do randa Ramos; 112 votos;
Conselho Secciona! -:- biê- Nicolau Severin'J de Olivei
nio 1963/1965. ra 108 votos; Eérgio Uchôa
votar�!p 89 advogadas da. Resende 107 votos; R�ul

Capital e 146 do Interior Caldas �103 votos Frederico
do Estado tendo os traba-. Carl. F-5anzke 103 votos Gé
lhos de recebimento e apu-_ cio ,S0!1za Silva 85 votos;
ração de votos transcorri- Antônio Adolfo Lisboa 85
do normalmente, votos; Walter Jorge José 83
Dos 139 'a:dvogudos que

receberam votos, os mais,

votados toram:
J()âo Baptista Bonnassis,

164 votos; Aluizio Biasi, 145

votos; João Momm, 143 vo

tos; Paulo Henrique Biasi,
141 votos; Tntonio de Frei

ta:; MouJ'a, 139 votos; Ed
mundo Acácio Moreira, 136

votos; Paulo Felipe, 125
votos; Delfim Mario de

Pádua.-:.Eeixoto 124 votos:

votos Lauro Luiz Linhares
82 votos;, Túlio Pinto da
Luz 81 �tos'; Pedm de Mau

J;a Ferro 75 votós; Acácio
Garibaldi S. Thhlgo 74 vo

tos; Altamiro Silva Dias 65

Ob"Waldo Bu.lcão Viana 53
Laélio Luz 53 votos; Aldo
Avila da Luz 46 votos; Ge

ràldo Gama SaBes 42 votos;
Curlos Edual'do Veigas Orle

Santa Catarina tem DDminio
Das A'guas do Irani

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


