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RUBENa DE ARRUDA RAMOS
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O TEM P O (Mehoroláslcol
fBfnt6H do Boletim Chomneorol6gtco, ..
41. BBlXAB NBT'fO. 'Vt1Zidcz «UI .. 23,18 lu. do

diq. 13 de janeiro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFmI_
CA MmIA: 1006.4 mn: TEMPERATURA Ml!:DIA.
35,20 C; UMIDADE RELATIVA M1:DIA: 82,3%
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Instavel - Chuvas esparsas - Neloeiro cumular _
Tempo Médio: Estável.

oa.a.T.

OOI4INOOS__ D. AQIlDIQ

ANO XLIX o lUIS ANTIGO DWUO DE SANTA CATAIlNA�
-

N.O 14.609 FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), 13 DE JANEIRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE _ 8 PAGlNAS

PBrá [�DtiDDa. em· m��, �e �iti8: ·fleilõel falv�l não· �H realilB
LIMA,' 12 ( o ESTADO) - Conti

nua o Perú vivendo sob estado de sítio,
imposto pela Junta Militar presidida pelo
General Godoy.

O pretexto para tal medida foi um

complô comunista, que não ainda não li
cou devidamente provado.

Enquanto isto, periga a rea1i'1,81'!50 (�€'
eleições, prometidas pela junta. que SE>

apossou há meses da chefia do govêrno.

Manifesta�ão contrõ esiu�ante ne�rG: aluno cx�ulso
OXFORD 12 (O ESTA- rudes. que prcibc a segregação r'a em setembro do ano pns-

DO) - A Universld"d� de A óedida, faz parte de crer. saco, em ccns-auénctc rJ"i'I
Oxford no Mississ_pe �,�pt,i uma decisão da untve-stca corno se recorda, ;I ,(1,1 quais' árias pessôag estac
sou um dos seus alunes de de agir com acvertd-tíe trlcula do estuc;ante nz.�!'o sendo ju gadns, Ilntl'� as

por ter t'H ado pane at.va contra qualquer ato:; P�atJ Mércdit, ocasionou s-e -ics qua.a um- ex-ge:H:r,1l nvte
ontem numa manífesta« ..o "cacos c.n desrespeito a lei d!.stÚrbios em Mis:;b���'), americano.

"Na Boa Cave do
Conselho de BREMEN"

•

contra o estudante nczrc

fiülr fnto para funcionários Federais
mediato e-tu-to e olnbnra-

.rcmes Méreait, que n't foi
matriculado par fôrça de
dectsâo judicial, do Tribu
nal Federal dos Est:�clf'j5 U

RIO, 1:' !n FSTl\nOI - çâc de rnentagcm prf'�I"r n
orai ac Ccngressc scuc.: un

do aumenta da 40 p01' er-.

to para os runctonãrto, cí
vis e -r.rttares da Ur.:.\'.
A v!f;êncin do aum-tu

será a pu-tír de .abr.I p "1_

x.rno.

vírtuce dos recursos

Agente Fiscal do Imposlo dePenda
CO!lcurSO: Sindicato Protesta

Ijna ncetrcs previstos no

plano trienal, a ser e.n

breve submattoo a aprova
çâo do CUl1gl'eo<sQ NaC!"',"1
o Conselho de Minis��' s

determinou o DASP, um ;-

o GOVEI\·;m E O CARVÃO
Quando cr;ndidato (ta

curço em que Ola eStâ pro
?novendo a recuperllção in
tegrai de S,mla Catarina,
o sr. Celso Ramos assina
la1'a, em memorâvel plat't
forma, a importância do
aproveitamento do carvão
ca

.

(I .lIcn8(> na industriali
afição. SaLientando o pre
ponderante papel da SI
DESC rSidcnlrgica de sen
ta caíurtnat na amplja�
çuo indireta do con.suma

do c'crvão vapor, estimava
nessa iniciativa "Um mar-

a industrialização
de Sonta Catarina.

bá"ica
Fac,· haver " DASP õts

pensado o aurcsvruucuo ao

título ce contwtor para a

P"csluçã" do concurso de
Agente Fiscal do Imposta
dI! Renda o SI', Pr.aaldent e
d_.0 Sindicato dos ccmaoiu
tus de Floriauú90ils, anca

m nhou a" zx-etentís-. :':'0
Senhor Presidente da H'-

"Nome Sindicnto COf1:,t-
Q carvão catarinense es

tá produzindo energia de
que 710S servimos. Mais:
está contribuindo para a

produção do aço de Volta
Redonda, Q eetórco esta
dual, concentrado na ação
do aoveneo. da r(jpresen
tação cc.larinense no Con

gresso Naéicmtl c da SQ
TELCA, logrou (f conseqra

ção do carvão sulino como

fonte de energia elétrica
em nossa terra. Referindo
se a êsse passo sem- dúvída
avançado larg'lmente no

aproveitamento do nosso

carvão, o Governador cet- .

so Ramos, sustentando te- Passeios pelas avenidas ricas de trudição e pelos parques
se que tomou do fecundo fazem parte do programa diário dos hospedes de Bad
Seminário Sócio-Econõmi- Pyl'mon' (Leia na 2," página)

Então, o eminente ho- co realizc.do para aferir as

��:le p�=��:o �m�:�� ���!:����s ;�c�!���as ca: ---------�-------

manifestava o seu ent't- tarina, acentUf' que é pre-
siasmo pelo gra7Jde em- ciso, porêm, 'Iue aquêZe
preendimento desenvolvi- eSfõrço. voluntario e C01U-
menti,ú" que a S/DESC ciente dos Caf(l,rinenses
representaria na nobilita- "'encon�re a cfJntra.partt'la
ção do carvão de menor da 8Ompr.rpm:. ; eos .qUA

_;;�at��,,� �� fl�Ç�:!td;'ca=
atualmente ainda convt'n- secundárfo", E isso _ pre-
cido das vantagens da ele- coniza-o o ilustre Governa-
trosiderurgia, quc conduz' a dor _ deve ser feito f!-
uma solução técnica o pr')- :tando-se o preço do car-

blema carbonífero, visto vão residual em relação"
que, assegurando o equili- ao preço médio da nbten-
brio entre a demanda de cão da únic'l f.-.nf.e de ri-
carvão metalúrgico, e a 10 ;/Ueza qUe êle produzir, is
carvão de uso l?Ral'd.'�p.C- t1fto).t. ai t eletricidade". As
s�rva o equilíbrio" é7uthl a', (1fL11i; conclu� _ "o preço da
demand'l de energia para tonelada de carvão secun-

usos comuns e a demanda dário seria obtido a partir
de energia para a redução do custo médio da eletricj�
de minério de ferro". dade gerada pelas fonUs

tradicionais de energia do
Agora, por ocasião da Est:..rto".

homcnaqem qUe a Prefei
tura de Camboriú lhe

prestou num dos últimos
dills do ano findo, o Go

vernador voltou a aludir '10

assunto, para anunciar '{ue
o Govérno do Estado se

acha vigilnnte, no desejo
de acelerar a constituiç60
da S/DESC, doncretizando
o que já estâ consubstan
ciado em lei. Junto das
autoridfldes da República,
já manifeslou o eminente

Chefe do E:teClttivo do Es

tado êsse desejo, como

questão fundamental para

biljstas s'tonnuópoüs ,,\P"�

iamos vossêncta senneo de

te.m nar sa vaguJlda ':I! 1':-

tos prcfissi"nail< vg' medro-

t:.,�:��:mo t��;';o��:;,:;:� (on farevoluCI'Ona"-concuj-so: Ago!n(e Fls�al 1::, ..
'\

...

pôsto Renda pt E}agél'u;\ � •

Areferido titulo encontra ""' _.

rio S tecemparo legal vrsto r"nçó', t�

W ii,;
canzadoras ex.girem sou L� li

C0r:_hec�.I."I'(O contamoc r

de et lllate,:àS COll'':'.l'.'''�

\g náo so interêsse eranc

púb.ícc com" contrtbuln-cs

na dtscussüc qualquer as

pecto índole nscet ou iec

n.co pt Resguurac ntto s I�

terêEse� fazend�'tI'i<,s et pr:"
f.��i"n"is c"ntabUiStll� ,,;ll't

gamos convicção V,EXCli n

t�l1derã justas pondcn,>-'Ões
deferindo lllc(.).'da plelt":l-

pública o .!.�gull1te rete-r-a

HAVANA, 12 (O ESTADO) - A
Rádio oficial de Cuba anunciou hoje que
um bando de contra revolucionários ata-

Imóveis Para
Novas
Escolas

co inicit:l de outros mucs
ttmentos !lermillativos em

?lassá economia, jâ que ela
abre ,/l.oTizontes a ativido
des novas no panorama tn

dustrial catar'inense".

cou a Fazenda DOLORES, nas proxtmí
dades de povoado de Santo Antonio de

_:....@s Vegas, !11'ovíncia de HavlFa,Esti o Gabinete de Pla
nejamento do Plameg aLl

tOl'lzado a adquirir. P"lr
doação, Imóveis situados
nos munlcipios de Sa.to
Velcso e Braço do Norte e

que se destin,ll11 à cons

trução de novos Grup,),�
Es!Sólitl'eS, dent: o dcr- pfO�
b-!t1111l_ dl! es�o1:11-Iz.'\ç..l<t- �Ol
atual GrVe1'l10.

R�sultados do Plebiscito no
Inundações Causam Dezenas·

de Mortes no Ma!r�05rli.. _.'� - Mar....."'... la (�TA- �

DO) � Helicópteros das forças armadas
norte americanas conseguiram salvar dua�
mil Quatrocent.as e setenta e uma pessôas,
dé'ls inundações que atingem todo ('I Mar
rócos.

Pejo MPnos 30 ne'ssôa_s morreram a�

fogad::ts �té () momento.

1ll;J,; pt

R,,",,,o,o, oump"""p;'" Norte Calarinense··
- Joâo--Ntlo 'L!nharp,l; Y,t Em Jpj1lviUe:
preaW.ente" oe _'}; = '. � ""

NAO

3.31J9
2.114

18.419

4,417
1.2\);)

44'
24,488

SIM Em Curupi:
Anulados

aranccs
Votantes

NAO
SIM

-':m São Bento do Sul: Em Guaramirim:

NAO
SIM

Nulos
Brancos

NAO
SIM

2,214

1.379
L10<.\
;;IU

19t

119 Em Massllranduba.:

Em Jaraguâ do ?ul: NAO

SIM
I,llm
:J72Concorrência Pública do ..

PI'ijno de Metas do Govêrno
Será dia 25 a concorren

cia; pública que fa!'á reall
za.r o Gabinete de Plane-

Niterói 35 mil Operários em Greve
Nnl!:hul, u (0 ESTADO) - ]>'UIl

cionários em estaleiros navais do E.stauc\
do Rio decidiram entrar em greve a panir
de segunda feira, em apôio as reinvin{h� ,;

cações da categoria profissional.
A parede será às 17 horas paraliZal!

do os trabalhos de 35 mil operários.

Expondo, por essa form,l,
francamente. ,sem pc,s

Simiun.o, antes com otI

mismo, a realidadoz dum
problema de tamanha si!1-
nificação nas indústriàs
basicl/s de Santa Ca�arina,
o Governador Celso Ramos
confirma ainda mais as

razões das e�Peranças que
tôdas as classes scc!'lis �
tôdas as fõrças vitais da
riqueza catarinene 71ele de

positam, certas do melhor

destino para a terra cata
rtnense,

Comitiva
Weller Gomes jamento dn Plameg, panl .l.

construçio do sub-trechcJ
R.o do Sul _ Tromlhldl)
Cent:al, na rodovia BR.-.8!),

Em visita a Secretai'!a
de Educação e Cultura, ��;

teve com o Senhor Secre- Blumenau-Lajes.
tario, a comillv,( liderada

pelo Lt!putado Walter G:J- O :nvestimento govern:\
me-s e os Senhores Prefeito mental nessa importante

���t����a��uO:�n�lri��ive� �:rr:, de co�� :il��:�lgOd� •� ...

ra - Maj�r Gercino, Olc- cruzeiros. A firma vence- Munique a metrópole da Soviero transformo se l'à�
gãrio Bernardes - Itape- dora da concorrência pú- pidamente "m um<l cidade induslriol, nõo obstante .;'I

m�w��::'ee:�;t!';i'it�e; :1::� pt::: âa;'::�o �! ;!� ��:r�o�;fE�����::���:��;::;�f�:��;�:�.'.���::����
rno,�tI'OU-S(, ellt.usi'l�mad:l feitura e a igreja "Frauenkirche", (IF)

����:;:�;:����:�;dt:,�:E ; Encontro de Cürais: Ex�eclativ8--
________

i
Vem alcançando encl'lne PRESENTES v�l'sltâl'lOS do Sul du Bl',1-

Modificacão expeciativil, a realização
Comunicando-se com o SIIT b· !\ o' 3. d

, du 10 Encontro dos CJr�li Gabinete da Reitoria, o can�� d;;a� doS��!l.�eoJa�
de TNM. p�li':,v�:!;��:��dnd�e�aUlun;�O Coral de Câmera da Ca;;a neiro, uma das melhol't's

O Governador Celso RJ.- versidade de Sa.nta CatJ.- de Alfredo Andersen, da do país, também estará

mos baixou decreto que rina, Conselho Nacional de cidade e Curitiba, compos- presente. dando um con-

modifica a Tabela Numé- Educaçào e, Secretaria de to de 25 elemenoos, con- certo especial. com os seus

Educação e Cultura do Es- f1rmru a sua presença �o 30 componentes, O conjun-

tado, nos dias 25, 26 e �7 grande espetáculo de cultu- to cai-bca. tem na direç3.o
do corrente mês. ra e arte, que sera o 10 a destacada Professor:t

Encontro dos Corais Uni- Cleefe Persen Mattos.

Teatro Amador de Florianópolis
ANTES DO CAFE' e O BANOUETE

Leão, com os segulntcs
personagens: Jacy C:unpos,
Virgínia Vale e Bey!u Oc
'nauer, e e,n S5.o Paulo �·'b
a direção de Z, Ziembin,'ki,
tendo sido Os pers�nagens:
z. Zin-;bill."ki, Marina Frei
re e Eli Zalcthi

M'aterial D,;dático Fornecido
Pelo M. E. C.

Retornou p[' Rio de Ja
neiro a lnspet.ora SeccIo

nal do Ensino Secundâ,rl?
que, com a colaboração uo

Scrviço de Asslsténcla ao

Escolar, a�ravés dos Serv:'-

mc�idu à apreciaç,ão jo
Ministériü de Educação e

Cunura e, de acórdo com
o que nele se es�abe!ece, já
chegaram a Florianópolis
J35.0oo lapiso Aguarda-se OI

chegada de outros tanros
cadernos, bem como carti
lhas c, alrlda, Manual de
Prrfessor, Dicionários, Atia ..

e Volumes de Metodologia.
A dlstribuiçâQ pelo Inte

rior do Estado serã feita
brevemente.

D. Oeni l3Jl'gl?s estará.
rcp:'e,.entando ao lado de
(; is jovens cstre,(ntes: Fer
nando Pe:eira c Marli Brc
(!'el'On, esta!; peças, que iâ
r�r3111 in.erpretadas p"r
grandes nomes do Teatr').
A responsab!lidldc destes
jovens é gr.lnde, mas le

nho certeza de que, com

lima o-a vontade ellorme,
eles la estarão em fevereI
ro. dispostos a brindar o

público florianopolitano
com um grande espetô.cu!o.
Vamos, poili, floriallop0-

litanos incentivar êste� ,jo
vens que lutam para que
t'm nossa Capital exista
realllleu(c Tealro, (';

TeaLr('!

ços de Extensão da Secre
tUlla de Educ:ação c Cultu
ra, organiz"u Plano para
Distribuição de material
às Escolas Públicas do Es
tado.
O referido plano foi sub-

rica de Mensalil'õ�us do T 'i

buna! de JustlÇ'l do Esta(:o
(Secretaria c Cartório), de
acôrdo com rclação publi
cada ...no "Diário Ondal",

abrira sua temporada ar

ti ..Uca com eSlias duas pé'-
o Crral da Universidade

de Santa Catarina. sob a

regencia do maestro Mario

Garau, vem realizando
sucessivos ensaios, ja q.le
foi fundado há poucos

Levantamentos Estatisticos de 1963de a do cOlTcnte,

A Família de o Departamento Esh'
dual' de Estatística reali

zarã, este ano, quatr\o s�
ries de Inquérit�s estat,ú
tlcos, sendo uma deh',s
constltulda de pesquisas de
jnlci�ltlva do pró�l"lo DEj1
programadas para atem;"!'
mnis de perto aos intere.. -

ses de ordem regional.

c� MAl.� D�::;::�����:,�
As �0t1as �'��';���: :

zem parte ctn plano n�\cio
nal de inquêriws, cuja ex�

cução (coleta, critica c

apuração), face iI:. Conven
ção Nacional de EstatióoLi

ca, cabe aos órgãos reglo
llai,s j'egistl'kdos nl) siste-

"AnteS do Café", de Eu

'gene O'Nell, foi represen
tada com grande sucesso

em várics países, por ar

tistas.de renome interna

clrnul.
"O BmdilH;o>' Oe Ut'la

D�nedclti, também obteve

glallc!e sucesso quando !lO!

____.,.,-
O T T O R E NAU X.

.ali *"". '",".•_.;.
�,_-_.

-
o

sensibilizada agradece a todos que a cOnfOl'tC1J'ã111 111-1

'�f'h''''':';U t.."tL,,--! PUl' que passou.

dla�, graças a bra von�;I
de e o empenho do Magni
firo Rpitor da Universida
de de R<tnta Catarina, PrQ

fessor fõ1lõ DitVld Ferrei:';!
Lima,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o MELHORSOM, no melhor aparelho!
�. �
I (1\ ):\ .
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_ CASAMENTO DE MA'RlENE __ • na Doa cave 00 Lünselho de Bremen
• • Centro tmcrcíonet da \'1- dendc com regularidade às ter und wegner" em Berlim

• "SAUDES DE MOMO" • ����lt���tad:lem�Jl�PW����� ��Sl���l;en�op��v�l:el���a!': :11��ei����'l'blChS Kcllr:"

, 1 _ Maria Margarid:) Lenzi e Dr. 13 _ A sonboro Ado Marla Volen-. célebrgs um dos centros de vtntcut-

, Lu Z COI los Lins man oram o cerrroô te Prc .idonte do Clube do Lody na Cl'
• ;11�(;e�I�IO;� de seu cosoment-, no põe- �I��" �I;:fd�ll��n��;a c�O�r��e��; n:�::J
, -itodos. Deste vez o acontecimento SI: ti
, 2, - Em recente reu�iõo aS;���!ce� r

ó no>\ Sótões da Clube 1_0 da julho. ,
• ��7/:� be:�r�����an�'1���'(. 14 � pciQ DYrecão do Lux Hotel fc,-1I
• mos informadas c',,' que b"ev�r(1en�c, ..
, t,s!ald�OC�at'e��o�C��;e�)071�<l;,�a bJf) ��Sp���I�I�S teróo poro Os ]Onlar"s,
• cnsol Z í cnno Corv ... lha Netto batizou

_.
,

• Kcr!c, filha. d� sr. e sro. Dr. Dó(:,1 An:�n:- S��t�:�I�iS:c��ld)��t��n:.�nA'r�("
•

Corvolho
. -c oc. Polocc, ff'�t::.jovam oniversó"o'

• 4 "" RI ".miu o brot�lõndi? no no're -te ccvamenro •
, _t��c�u�n��n��:�� ��dore�:�_;n���o d� f=:" 16 _ Em certo reuniõo um qnrv

, to c!e 15 '.1110S de sua bonito filho Rosa C'lrn ""It:)v,'lm aisc. "0I)1(·11te, dos em'
� Mario O br<;1"n 2m foco � I'eu'pc'ionou ,.,.,.�: Li'io EVQllgf'r;-;t"a acompanhado,
, �::.�� nCl;n�\l�����, ���alll���� ���id,; �0d� ��i:�;;;�teC()I;h� lp�����: �':,�Ii� c:__,

•

p pedrarias tumbém brO!1l:O PC\lI� ( POli 'o, Bnndeii'a �;li:J Pereir:-'
_ 5 _ Vi"oj' hoje Ç10ra o Rio de Jo- �!i���n,.,"i�'h;c.����a�Ni�n��i��i��n�;�
• n(,!,p rtlo Com'oi' TAC Cru7eiro da cr:VQ c p:de"llovo 'ót'(inmrnle C0m ,III

���oC'Cideltl��1tO !_���:�1,�.i� ;:�:�,;J c��I:!�����el:�,�Of;��n��t'��o ��a ;n���cu���� j�����trCa?�:�qU�'��I'dCitl��,
n;l�:�' ��Sên::!,J!:;I���rogd'� ����r��el��'di�l�����:t�,,;� Guon:bara.

.

rlt�, e�
fac/) quond() :i, .""I<;ava o "Tw; t,

tnbnlh,., �r Antônia Carl 'oS bnlcli. r.l.di<1li�ta dos m.; s 6 _ O Dr D"lvaux Brun de SiqUeY�
rnulto em acompanhado. •

N:1poleão. eompctentc� da Capital P:'- ra G"rent, do Banco Nocional de Mi 17 - O GNente do firmo Corlc<;�

��. !\\"::I��t�'���J\': Cai- :�'11���t'I�rab::'lho criterÍ3sn (' nu' próximo dia 18 os 16 hOl'':S po�'a o Heepck1? S A � m Jo:nvilfe c <;f>nhon" I

���Vi�:�tl�do r����li�lna�� in�oUn;������ :�tono���h���tl\�:�Qm ropido ô(C'Jla:l"i
F. n�('n(�,'; An'4t1J Fr:'ncbo

rnClprt;:. I;�t"�:t�l�': ��jei��� !a novo I\gência Bancaria em nc,;s? ,
me:�s h0m�m��ns lDr p�r ��.���. !s��r�o ����O:rt���ard�c��e;�- n.h��s� ��n;ôen��dCI����s ��nneduer ��':�.

.r ;J!:'I/,\�.1��o�(�c�t;�.tu!(I lr,t' seu .. ��:(':�� t'�'('�'i��:;'_ thôC!s Pinto PI'esk't 'nte elo Banco jontov::.m no Quprênc"ia Pu lace ('rn'
Cer' i reccpci;'- 7 _ A I"eccpc;õo dCJ cm:amento de ���'P�i\t�� ;�:,;; 1��;:;I�cn���O�er:���_�

no"� ')); �eus ami!.:"os. Carlot" Carpes Costa e Dr. �o�·tos A!- e:o F�.r;n_ Otlo E�jres. Coronel Eucii I11III

o.. nnssos cumpriinentu'; 'hp�t(, G�nzo Fernandez, sera nos so dEs Slmoes Almeida, OE>pLIOdo Fe;'non;
_ ,;\"1 M.II":f!. dn Carmo C. • lôl.'s d I O cnr P:tlor'e H01"�I, õs 18 ho· rl� Viégos e o .,;e.nhor OSC[lr COi'dose

(l, (Iii'.. ' I a FATIA0 A1\"08 AMA>oiHÃ: • ros, do dia 26. Filho. ..
_ �r N,;- ilH' N,.·siJ" �,!.:\t:- I11III

' •
('1::0.:0 ..... sr. Pt'drf' Paulo Vaz III 8 - !\::(1mp�nho?o ce ;Y'u noivJ lQ -_ T�rr.b�m foi no�ada no ba'lIIIII
_ -;r Frt"lt.'rko n Sdl':\i- _ SI' Dino Fúlvio Bortolu"- • Dir�omat') MarL:! Vldlna da Mello. .che do Ouer�n�Io. P�oce, OIJp'tfSt'nc;ü do -"

zi

. ..

fjará 00 Rio de Janeiro dia 15 préx:�o lustre industr"i�1 Dr. cUr,.a',:rme R:,
t1,J;tj�,I, __ sr. dr. RiClotti Que!\!�.' r':rn l'I:OO:uoso tl"o.n·,ollontico, a

d
bonl�(1 ....r:"x, mi mvvlmentado nOlle de sexta,

.o, ,\)01 j n{'!·y competente advog:!do no' Eliz;:.belh Gollottt procedente e Paros feira.

- ,J I. I �_ l til\:! fôro catarinense., I ,
"1 I II, ('(11',:1 !"t'J"llan- _ srta .. Maria !tilia ROS:l 9

..

- Circulando (:m Li"'>boa, CO� 20 � "Saudodes de Momo"., a fes ..
rlt' 1,1!' 1",,1., _ sr. Paulo Mayer f jesl1no Q PariS, o nosso prc>Z:l.do oml tn Carnavalesca que acontecera nos

� sr. Vitalino Macagnn � 90 Arlhur Percira Olhl tira Filho. So�õe� do Clube
..

Doze d�� Agósto, C?:'T'III
H. AugllstJ Pris

.

premias �o<: r'naIQl'cs folloes do nOI to.,
�rb. Tereza Cristill3' 10 -- F Inmos mfor.modos de ,que 3 E.stamos rnformddos de qu; o Dj!"e�'l.

E'.!11111 '.1 !;i" f.I·:rro Silva f. • SccicGade pJlnci(os Inougural'o su3 �Ia do Clube OOl� de Agosto, morce:1

.1, I '" I, ,I" ;lllivel- Sílvio António S;l-�, se:.c' .�ociC'1 n·_) próximo dia 26. froo,',.o�e�.
dia 3 próx'lmo, o encontro d::.r�,

� .• li, I, j""",,1 1':"llli" CC:!'i lcs
.. 11 _ Logo mais o IccLltor Melo Pra

" ,
___ .. c .. ._. -

•• "" n,., !_;p"qr:.1r;'J l?;<:(fr, C> �l�:ti�'o:, na ,'� - �arcado paro o dia 16 do.

.. , . EMPR'EGADA _
qódio Stlntn (("Olorll'o, apre, .""Ib.a um p OXlmn l"Y":e_s I) eaS(tmpnto do 5("1.0. Mar JI

Preri",,:'l-s(, _

. ,"t('Z Nacional. .

lerl"1 Abr:Jho. com o Dr. Beftclb.. ,
I I 1-· F'· C '114 ,u:_ ... ......---

G ·S _ '·d,..,r'�Qil"" �1()� .. conpvl,clodQ'iH· seró nos
...

'" ;11. II "ua rei one-c ..
, , 12. _ C'lIl"1f'lltc.-·'e que os nver�Çl ,does o uerenclo o oce atei ..

)
.

.- ----- --

• �ç��s':si�'1 g������oP�2:�r�il:��õ�!�r�I�) ,,_._ O OeportomentrJ de Reloçõl's�
Duas J ('�'[lS cm UmAto) 1. Jr'irh<'s no 010 reliçúc<so do' cas:m:n!0 rúbli("o.� do Hutel GIÓri::. no Rio de J::; �
Niiill Sh jj;spctáculo !" de Htl:1i!i':l H(", ':10 COl"valh?, e Am!1("uf

"

'o. ('ue. t�m o. fr('nte o senhur. ?il' •
IJI:I I � de fevereiro.' 20 ')0 T 1· 'CIUZ Lim[l qUI nr:l·nle'·ero erll nOS--:l CEU Ezequll'!, f'sto em g···.Jn:1('_ atlvld"J

,
as. .,J no e;:Ll 'I

� c-d� dp dia·2. de m.JfC.) próximl1 'ÍP .r·n((1 fl (""'<>I"fldo f('�to �.,., dia �6

Alvaro de Carvalho: "Antes do Café'- é'
.

ri 'x1mo "Baile d-s Artistas" f

'õ--õ-iJi--pÀ�SSOÜ��
Umo VeZ mais o ano ehF- d:1 1lIe(!:n-1 festiva de��a sua jnm. por multo pouco qlH,'

gou "l"\t) fim n3 eseol3 do ép-cfI tâo significativa a1S vall19.m. Não vae por iS30

tl�"I!)\) .
..:1bXtwdo jl3r:l tr:1.s n']�so� COl':1çÕeS, il noss:! til pretensões nas minhas m,-

lima hUI1HlOld:lde tcmero"" , ma. Elas brotam como bar nlfestações inteleclu:tis ..

e In(juieLa, aorisl. n3cla na b:llh:�s cl!' d13nlp�nhe r:ll- Qlle !láll SH\fli_io fi COllH�-

su.! elernn st.\dc de pld!'i·. illjO ,Itruvés d:J. csfNeogr:r- são de MQrnliZnçào da Clas-

"
M:\<; drh:oll Ulmbt'!l1 ),wi- rira (''IlllO um ri c".1Uda;·l- se .. Com mito carinho pra

ta" :llr:gri:!i-õ. c�p('rançu� c .CO. all,>ill.do CO\11') este, paI" tico esta tarefa como llm

j)� nH::Ill;:)ll�ÚS oullnislas pa.,- ('hl':rar ao lllttr do mundo, "l\obby" imli..,prnsâvel :l'J

.�:lndo 11,)1 cima de crlSt'S, ('xtr:lV:.L�and:) emoções l�i-
meu espir!lo s<1g·ctariano. E

Innaçues. gl"C\'CS e am1?aças I'()'sns, indu saciar a sêLlc aqui 62 ficam as minh.·s

:ltômic'a�l P"ssoau l"ini- do que ,delas precisam, aj
nl1"), 1ll3S !l,ISSOU precedido) lllenl::llldo ilusôes de uns,

pc!:! alegrIa dos feslejes na amenizando e c')nsolanjo

talln 's. l.)jas ('hC'i[ls dt' outl"OS. Esta, a ver::!adcila
{'riunç:1S, o ('oloriCto' do,; P'.1- finalidade drs que escre

c:ot.es de pre/,cntes a fol:a vcm. Mas foi impossivel

fm;)iê�1! Editora "O tSIADO tld".
r-IlOIIí-.... UIJII' '}lÕjlbelru M.../fll.-!.lIIi

'1 tl"""'''' :IIJ<I:1 - C,IXil. Pastio.! 13"

�:,,(lr'I"'(:" '1"MI'nHlro ESTADO
Dtr,tlJr

Itljh�u.' 'I. �.' ".1, RIIIllV.
f;l'fent8

1)<""h,It"". f'''rllI.ncw. d. A{;1I1nv

•
Rfldalvre.

""11."1,, "�rulll,du do (\rtutrll! t Hilvll
Mt'U ..

C'llubU'I�'lre.
,-1,,1 1:-.l·"II".� fnhr- Ui .),v,.. ll" �h"rl�1JI:
1;"1.1-1 ('II! Cj"!,,.. ;�;a Dr A!<"ICH,�. ';'1,1<"

\'11,1 (,III'JlI 'I I'�\'!J \114 )Jl llde-t jl.�' Jl,

·,p/lI,] IH MIH!.1l Leite ela cc-ta - DI IiI,;
1.."11.' Co •. 1<) y..,dtt'i· Lange • :lury M"'(;h ....

fI!, 1.:'/:nO nurtolomeu - nmar \;a, ·Jaj!ol.

':;'-" '-!I,!III I"t'lllnnc!o rj,: .srnujo LUl'0 .-

Ibll.l.L,J',1l :""1/111111. A. Setxas l\",JU Flavi,;
Alnel't.!). do zmortm � C. Jnmundu, i::dilOI" '1".-

".,_ .. , .. ))O"I,J« _ .'1.1:".1." ,� 111",g'l
l·f.I'.1/UAMr�N1"O ESPOI!1"/FO

J;. '1 '!',r I'dlm P.lulO Mochãdu
lit-d.,I'oI'· ,i/(lii:)f'e�: 1\1,1111")' Borges. R-ul T
1.,,1..... 1;I!I,'·lt'l N<.IIl(Js

J'"I"',,,,!{rl(lre�: vl\fF:RSOS
nCJ)ri'lientalltes

lIt"prll"\i'rllat'õe� A. S. Lara Ltda.
,( .... ' wua xenador Dunt as 40 5" andar

Te1: 22--6D-24
J:lsn Paulo - Rua vrtóne 657 - eon1. 32 -

Sociais

I
I�
,

i
!
;

I
.' > .1i,I:H:I

1'",1" Ak"lc' - Pf{O.'AL - l"raça o Felicli,
"', I�, '·',I1J. I I _ Tet.: '14-40
......... Id.- ,. "lu'lI'spf)ndt'I;Hl'1:> em todos O� .. lU

, j, /1,1" d,' Hanto Cata rfna
;""1I1,·,n, 1M dtant e rnutratu dr xcoroo c' m �
t I �!;, '"!lI v]".Ór.
A" )'1.'\'1 ;JftA ANUAL· - crs 2.000.00
v i .'.1111 AVIJt . .'-\,� C;I"! 1000
A "1/1'1"'0 I/(I() ,�(t re.'pOIIs(lNltr:n netos CO'h.c!t·
,,, '·"JI'i"I).� 1I.1s (l7tiI10� IlIJ:s,natios

-_._._-------..........,.-----

,

Fl\!.1.�.f ANOS HOJE

S,HI., !.inl:\

_ ,I. M;;. \t, Vhncllllu ....n

OI' i�('\\"lcn C\lllha

:,"'1-0) .ar l,'i:'l"}

·t_ rr'''.\li·, Iltito

I ;"IIV J�II!:'/'S. F('J"!l;mdo Pel'cin) 0

JI.:L IIi P.l'F�Pl'()n

AVISO
An� AllIIl.o� rlil Escola !nd!l�'rial

de !-Ioriilnópo!is
() 1)1f('lor d.1 I'�.""'.;b Ind\lstrial cle Flo'innól>o!i;;

11I1Il111, ;)'I�
dt'�p"cljdClS. um pouco t<l"

dias. Que v"cê t{'nha sido
c:un3rada deixando n!g-o Je

l)"}m p:ll'a 63 po(lpr cami

nhar sem embaraco. Ou ,�

I,_ ..
J IfI; " 'l):·t:r do d!n 1'1 cc .lal1eil"O j11'úsimo

'11.0 o ri;" "õ: (I .. 11'I'I'''f>lp). a malrí�l!la p:lra a 211. gtl e 4"

r;,·.jc$ Ih (;IIj,\'j,1 Illclll':lri<1] e 2" R"ri(' do Curso l'érni,'r,.
;'''h1. C'j.t:,j Ln'-· (, rr'nllt('lltc� da ln 8,::le do Oinft�Í') Tl1-
rlustr' , (. ,I, 1 �:,..•. it- ,h Cnrso T('enlco.

fi_ 1 1'1"1','11' I·. ,A.I (�L\IA SERr\O ACEITOS RF.QLTE
Rr;:v[E:I'Fd JJF MIlTH1CUI./\ APÓS?U Jl� FEVEREIRn.

MOACIR BENVr.:.vUTTI
DIRETOn

sair II crônica. Sabe con'o

ê.. muitos afazeres, mul

t:1 3glt<lcão e muita dificul

dade para passar as pa:�-

1':1 que você pegou a manb.
fei3 dos govêrnos, deixan

do sempre uma b· ll1\)a jl8-
rn o seu sucessor?. Vel"c-

luminosa da,> arvores Ce

rua, terminando na ,;ingela.
pureza da mam�('doura 11'1-

mi!de! Muitas rc"cp<,'ks.
muitas "soircs", muita !l,en

le (cU?, muilcs diploma,>
t:üIHllIlslad(ls. Enlim, mc

P:U('('l' que t!le teve f'nt(,t!,o
ria ao p:l�,;:,r o !ll::tlld3tO p.l

ra o 63, n,lluJ"alm�nlc fa

zendo algunHl!i l'et'0!ll'C'nd:l

ções oCielais de j)rflxc. A

gU<trdemo!l, portanto. SÔ

qUero que Ne perdoe a mi

nha. forçada ausência. por
não ter cscrlt.o nem uma pa
lavra a I'espelto dQ� seus

diflS fll1:lls. Não Qui me

faltnsf,Cln 3S Melas, as fra.

::.es bem trurllal1as, Q1'1\1W

·�",,'d,0;'_" ""'.lii@Ij'i .��iI!..•��'�dJ'

vras em letras de forma.

afim de evitar maiores tra-

��l�I���oaoQ����r�:';:ed0f) �� _

cr.i um geito na inflação e

eu comigo uma portatil de

teclado macio, hein?. � dh

de parecer exibição, mr.s

não é! Que. fazer quando a

gente tem este germen pe

rigoSO, pior que doença h:! ..

reditaria, de escrever, de

uerer vêr em letras (]�

imprensa as nossas "'i1'rt;j'1f'!"
l":lÇÕp.s jornalisticns, p/Ir
mais �igDi.nC!Ultc �ue se-�

20-1-C1

Apartamentos
em Camboriú

p:-ontapara

DmETAMENTE
DA FÁBRICA PARA

REVENDEDORESRÁDI� E VITROLAS
TRAHSISTORIZAOOS r "

FÁBRICA: R. dos Gusmôes,326 e 3S4 - Iel., 36-7913 - S. PAULO

tUl"a m:lls cr+eores do mun

do. Na Alemanha _ccupa o

prtmeho lugar na hlerur

qutn dos templos de Baco;
cunuro ao número e à ca

tegoria dos seus vístt.mtes
esta muito acima de "Lu ,-

Bremen - (Pcr Bel not 'II

Wesshng - rmpressóe, da

Alemanha I � "0 menr r

vínho de L.)::1a a Aleman'"

pertence no conse.ho (j"
Bremen" Estas palavras tJ

l"am e .-crttcs pelo poeta :1-

Icmão Rudolf Bnumba-b.

O seu '"coleg:!" Lc rd BYI"I;n
declarou pJr sou taco: "C:,

da pipa na -cave de 81'"

men conrém UH! licor dívt
no e nl<llC\l ninguém p�'. .;

sou p.n- eUI -em viver o P' \�

ser IllilrlJ(:J de 0::; reSbJ�
ta.". Trseanini, o cércc.e

maestro. f ..üou até mesn . .)
A GI-and(' Comissão encarregada da rcaliz::.cã';

dos "goles r'ele�tes das r,ú- do ccnCUl'�l) p,\ro provimento CQS cal'gos de AUXILI/>.R

P;\.� de HI'enH::11 ql:C, I)r,'- JUDICIA'RIO, pj - 7, do Quad�'o do Pess')al do TI".-

('iosos ('omo uma relíqu!:l, buno_! :�eg'onol do Tr::.bGlho do 4.0 Região faz s:.b_'/
provém de uma das njJis Q todOS os candidates inscrites qUe, r,� nov'o sede do
be.a.'; partituras do D,'I\'< Tribu"aJ. sito à Avenida Júl"io de Cc,·.;tilho5, n.OS 3.:l:?
'.>.lI:O' Sa I) a eave c'.� . 346, 4'0 andar, _n; s di:� 2 e 3 de fevereiro, próxi

;�/���.�h�o��.aBt;����I�"s��i�.':� . ��f� nn��u��r6:�'�(����X:'�i�cri��;;d�,� se��I�I�;���)t�;' .

00 Heinrieh Hcine deslgnuf1 d'T ao candidato trazer a sua própria máquina:

���:�'�:.lc�: �bJ�1����I�O�:P�� DIA 2 _ 2 _ 1963
_-••,:

recem qU:l�e t('dos Os dL1S
visitante6 célebres vind 1

de iodas 3S partes do mun-

Tribunal Regional do Trabalho
Da 4,a Região
EDITAL,

HORA'RIO H.o de inscriçõo:

Às 8,00 h'j.
9,00 hs.
9 30 h�
10;00 hs.
10,30 hs
1 l,OO hs'
1330 hs.
14'30 hs.

15,00 hs

15,30 hs
1600 hs.
16;30 hs

1 Q 100
101 a 200
201 a 300
301 o 400
401 o 500
501 o 600
601 a 700
701 a 800
SOlo 900
90l a lOOO

1001 a lIDO
l101 Q 1200

Y. C.

Entre todas as "caves '",:$

con�ell1:)s" das cidades a.,'

mãs a de Bremen é a oe

)nai� dca tradi<;ão, celeb�·'I.�
da inúmeras VEzes em ler:

d3s e em paesias. QuandO
nos anes de 14Q5 a 1400 SI"

edificou a celebre Casa eb

Conselho da Cidade Hansei

tiea de Bremen. construiu

se, como o seu fUll(,ÜuuenL?
a Cave do Conselh,. A S'la

p.lrt.e central. tre, nav�s

assentes em 20 pilareS. cU

ta I:l.e�sa éP:)('"t Mas tnm-

�;�: ;c�·€:cee��ã�a�el':.l.�:ê:��.
de jâ têm tradição multl

secular: atê me�mo ;1 de

const.rucão mais recen.te. a

C3ve d� Baco com os belis

simos frescos de Karl Olt\,

nemann. data do ano (ip

1620. 'A leste da p3rtc cen

t::ll está
-

situado a "Cave

H::wff" onde o célebre pa'Õ!
ta Wilhelm Hauft tevc a

iuspim<;ão da sua no\'e�3

nlJ_�;:;tral "Fantasias n,l

c:lvc/(!e r.onoellns de Br"

men·'. O Profef;sor M'lX

Slevogt decoro \I ('�ta sal 1

com c{'nas dl,ste pnema l"1-

I11f,lltiCO. Nas 6:1 as do S�-

nado e clJ o C.·n

séll1 e o ela Cidl�

de Hnn�eát:c3. de Bremen

recebl'tl n'll11!,r�sos sobc

ràn s e hó!":;:edes da m,ds

alta categoria.
r-;as chamadas Caves dos

Apóstolos e das Rosas es

tâ;) os mais antigos vtnh 5

all'"tT\ães. Em pip3S eo:n um

ret-esUmento interi')!' de

p��he estão as novidades

de 1653. 1723. 1'727, 1731 e

174�. Manteve-se a conti

nui:i:1dc das ricas tradições

pela circunstância de a cn

Ve ter sid':) administl":t'i:l
desdc sempre por um m,'�-

tre nomead" pelo Con�cll1·).

O ndministra(lor 9.S�t1:l;e o

COllll}l'()))lhso de ap,'esenWI"
st'JIlp,'e aos seus h.:lspedrs
uma carla de ,'inh:>s alt'

mães quase inexcedível

quanto à e�colha e 11. quali
dade dos vinh 's. Em obedi
ência a umatradição. na.

Ca,'e do Con�elho de Bl"I'

men só se guardam e só ;·e

EU'vem vinhos alcmães .. 1>,

carta abrange atualmenle

Juais de 400 nllme:·os.

O Mestre da Cave dJ C...;;t

selho mostra cem . mUIto

especial orgulho o chamJ.

do "Tesoure" com mais de

100 vinhos de :dta qualid:\
de do século ;a.��ado. A C-l�

::!l�;r�����h�n:ec!�:me:e REX-MARCAS f PATENTES
% milhão de garrafas de
vinho, ,'omã,,; dlà,j,men- Agenle Olicial da Propriedade Induslrial
te servem-se cerca de �6g18tTO de marcas, patentes de lnvençao, nomes co-

700 a 800 garrafas. Obser- �rclais, títulos 4e e$tabelecimento, insfgnfaB. frases d.
vando rigorosamente as propaganda e marc� de ezportação.

�,:����ei� aé:���a;bS�� Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar _.:
va-so constantemente u c- SALA 8 - (ALTOS DA CASA NA'R - FLORIANO'.

...
)'QJUg80 dos vinbos, pL'oce- - POLIS - CAIXA POSTAL 91'f" FONE 3912

DIA 3 - 2 - 1963

Às 800 h,.
19.00 hs
'9,30"",.
10,00 hs.
1030 hs.
11'00 hs
13.30 h<:
14,30 hs.
1500 h.s.

15)0 h,.
1600 hs.

16,30 �g.

1201 o 1300
1301 a 1400
1401 � 1500
1501 O 1600
1601 "J 1700
17010 lS00
1801 o 1900
1901 a 2000
2001 02100
2101 02200
2201 a 2300
2301 o 2376

PÔlto Alegre, 7 de jane'ú:o de 1963

Dr. PINO'S PEREIRA
MEMBR.O DA COMISSÃO

DESEMBARGADOR

os. J-")RGE SURREAUX
PRESIDENTE DA COMISSÃO

as. Dr. DIOCLE'CIO P. da SILVA
M�MBr..O D." COMISSÃO

Participação
MARIO MARQUES GARCIA. E SENHORA

DR. CÀRLO� FREDERICO RATH

participam o contrato de ca!<amento de seus

tilhus PAULO e HELOISA
Flodon6pol"s: P. Alo.:g.e em 31 de Or-z<!mbro

de 1962.

EMPREGADA
Plc::isa se c, empregada, trotar pelo

3608. - PAG,\-SE BEM
16/1/63

------- --�_ .._-----

MISSA DE 30,0 DIA
LIA PINTO DA LUZ

A família de LIA PINTO DA LUZ convido ii �.. -

cos os parentes e amig'.ls poro o misso de 30.0 di.:.J

que ·'l'rÓ rezada no dia 19 do corre.1te, sábado, 6� 7

heras na Igr€j::J de São F�'ancIsco à ruo Deodoro, an

tecipondQ Qgra��'(imentos a tOdos' que comparecere"'·
17/1/63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Somente um em

dez consegue fugir
somente U1'. em d�z '.:011- h.. nj::w:'ki, que ducautt-

"

�

seguiu transpor o muro I� os mês de ceeemorc un.n.o
obstáculos de arame rar- pediu asilo no Ocident(
pado, para encontrar Te- O oficia de 45 anos (II:
Iúgto no Ocidente; os res- era-ou a II prensa que a,

.renres estão .<)('11(10 pre e-s «utor.uccc-, ccmunlsins, n .

pelos guardas de rront e.ea tararam no Lm do enu

I1'ALIA

A Congregação de São
Paulo, em Roma, pretendo
nímar tôda a Bíblia. Atual
mente trabalham na pen
cuia "Os Patriarcas". Nu
ma duração de 3 horas o

fUme mostrará a origem do
mundo, a criação do hcmen
e ounüvío universal.

ESPANHA

Fêz sua profissão religio
sa na abadia de São Dõmm

gos de Silos. come bened!

tfna, Frei Luís MarIa de 1.0-

[endío, de l1ustre ramnte
de diplomatas. Prepara-se
agora para o sacerdóctc.

I�IA

Sua zxctn. o Cardeal G1'6.
cjas. Arcebispo de Bon,>

bahn, patrióticamente tem

cOncitade Os catôllcos in
dus, a colaborarem na luta

necíonat, contra o ataque
comunista chinês. Os ulti
mas acontecimentos politi
coa de seu pais fizeram o

Cardeal regressar a India

deixando Roma e os traba
lhos do Concilio.

ALEMANHA

Mons. João Batista Neu,
haueusler vai construir um

c('nvento em Dachau, no

lugar ocupado antes Pelo
famoso campo de concen

tração nazista. Nelc as re

ligios:ls carmelitas oIC1'e('c
rão a Deus explnção peles
inúmeros crimes aI! perpe
tuados.
SAO PAULO

No traçado da futura r'1-

dial Leste·Oeste será abe:'-

RUSSIA

A Unlãf' Soviêtlca em
nova Campnnha de atclsmo
está exigindo. dos slndlcr:
tos e seus flliad'Js que p1':)
movam reuniões. progr:l
mas de teatros. rádio e le
levisão de caráter antl-�e·
ligl�sos. Ten:a Impedir' .!S
numerosos fieis suas reu

niões de culto religioso,
que ultimamente perslste:n
em

FILIPINAS

o PrcmlO Magsaysny de
1962 foi dado a uma reli
giosa, Madre Teresa, fUll
dadora das Missionárias da

Caridade, por "sua dedlca
çã" extremada aos neces
sitados de um país e�tr:ln

geiro".

EQUADOR

Por determinação 'tio J.:

plscopado Nacional cel(!
brou o Equador, no ultimo
domIngo de outubro, o Dia
da' Fê. Neste dia com1.t'ng"'
raro em Quito 84.500 pe;;
soas r"gando a Deus PE'�a
expansão do catolicismo na

América.

URUGUAr

Um grupo de catolieos
patrocina em Montevld�\)

COLUNA

CATÓLICA

latliHcas da Zona êovteuca.

COM O

TORRADOR DE FÉ
mOdêlo"DE CAMPAIHA"

Yoel inTcia 0111 bit" ftet&clo
call1 ..._tlilllM,i,.,

pussauc 'rr.cunate Mal�.�'
res para ju.gar I'cfugi'ldJS
capturados, po.s os Tl'ibll-

o· programa sobre rengtao ,ta pelo major do ExeJ.ei;o nnls Ci.b p!'Onuneiav--,lll
ce TV, canal 12, tnututac.» da Zona Soviética, Erwln sentenças "suaves dem"l's'·.
"\otu,.u SUa cuvtdu?" cresce -

" _

cada vez mais o tnterêsae
do púbiico pelo novo pro
grama. Responde as per
guntas; de maneira rápida
e sausratorta, o jesuíta Pe.

Joaquim Aduriz.

INDIA
.� ..�

cerebrar-se-ã neste pais
o próXimo Congresso zuca
rtanco Internacional, Bom
baim se transformará em

capital «ucarísücn do mun
do de 28 de novembro a 6
de dezembro. de '1964.

" ..&I
ESTADOS UNIDOS

o número de católicos
norte-americanos sempre
em aumento, é já de 23,7%
da popUlação total da na

ção. Quase 43.000.000. O es

tndo com mais católicos é
Rhode Island cr-m 60,7%_ e

o com menos é de 1'70

PANAMA

-'1
O Presidente panamenho

Roberto cntan muito se a

legrou com a projetada

f �1�::a6��;e����� g:�iiC���
O empreendimento será 3m

parado pela Associação de
Pais c Mestres Católicos

UCRh:N1A

Faleceu, márLir da l<�ê,
DOlll Nicolau Czarnecl:i,
Bispo ucraniano apôs 14 a

ncs c!e trabalhos forçados na
Sibéria. Fôra cendenado a

25 anos de prisão.

SUI!:CIA

ESTADOS UNIDOS
A Revista "Mensageiro cio

Vf'I'bo DivlnQ" publlcuda no

es�ado c!e MislIlssipl, alllEl
cla haver nos Estud ... s Un,
dos 98â freiras negras, d:6-
trlbuldas em 109 comunid_1-
des religiosas

HOLANDA

rassaram duas .5eman:-ts
no mosteiro benedItino de
Niederalteich, vivendo lllll:l

vida de comunidade, um

gl'UPO de senhores mêdlcr-s
advogndos, funcion�rlos Jjú
blicos e professores, Esta
pl'imelra eXPeriência deu
excelentes resultados. O
mosteit'O c' ntinuara pOis a

reccber leigos que lá que]
ram pnsí'al' dtws semanas,

Não faltam protestantes
ent,re os inscritos para e�

ta vida monástica tempo
rária

PANAMA

Inaugurou-se faz POUCI) a

P('nte das Amêrlcas que 1:
ga a capital do Panamá
eom o resto do pais. No a'f)

inaugural elevaram preces
fl Deus um sacE'I'doLe cato
!ico. um pastor proteflt·ante
c' um rnhinn judeu,

Essa comuntcecao fOi ret-

FAII.CANTE;

cla. "LlLLlI" DE MaQUINaS

Por Walter Longe
NO 279

A Duquêsn wnnts Wind

SOl', de 86 anos de Idade,
cspõea dG ex-rei Eduardo
da Ingtaterrn está p.ocumn
do aumentar os seus renar

mentes, fazendo mouõlos
de vestld'Js e roupas parti a

malar. firma de amostras
de costume- americana, a

"Bpaden", e rS seus mode

los são muito procurados:
o público paga o dõbro do

valer pelos m-dêtos da Du

quêsn.

A Rainha Elizabcth II,
da Inglaterra, está resn
vendo se deve ou não auto
rizar a con rcccâc de um

selo postal com a cnbeca
de poeta William Shake';

peare. que cm 1964 com,;:

morará o seu 4000 anlvcrsa
rio d(' nnccímento, Por lei
ê ela a única alltoridaâe

corr:petente pal'n resolver o

assunto. Tem cla dúvidas
para conceder a I'cspectl�a
licença, pcrqlle, lHi. 3 anos

passados; não permitiu que
se emitisse selos com o re

trat'J do c:st,·ltor Robê'rt
Bul'l1s.

Charlle Chnplin, de 73 a

nos, vai receber da Univer

sidade de Oxford, o t,itlllo
honorifico de "Dontel' em

Literatura", Na mesma o

casião reccbe!'ão titulas 1-

dentko'$o IJ violinista YeRI1-
di Menuhln, Eugene Black
e o pintor Gl'aham Suther
land. Logo depois receberâ
Chllplln também da Univer
sidade inglêsa de Durham
outro titulo semelhante.

Mikkey Rooney -acaba de
apresentar a sua declara
ção de falência. Mulheres e

caval,..s o al'ulnal'alll, Ape
nas conseguiu salvar 500
Dõlares para si. Ainda de';c
enormes S01ll3S :lS Slias es

po.�as BeUy Rase. Eluine
M:lhnke-n c Mfll',ha V!cl{el',;.
enquanto ft Sl1:l qll.1l'ta cs

p:isa Avn Ga:dner nadrl'pf'
diu. O �cu ma!or credor t>
U;ll banc:) rte Nova YOl'!{,
que lhé' em;Jre�tou 168 m:l
Dóla:e;;. Aa f!�c- f!cou de·
vendo cento e sete mil
Dôl.

- ...i1
Rosa Dillon Volwine e H

F. Dili')n são Irmãos. !-!:í
setenta an'1S que não se

vl:lm! Tendo f!cad .... órfãos,
quando a'ndfl pCQuenino�.
foram ref'olilldos por duns
famílias diferentes. Encon
traI'�m-se altora por acalO
e dc'!cobI'i· um que duran' c
t dos f:�ses anos viveram il?

mesma cld:lde em Kanaw-
11ft, scm nunca se tcrem ('!1-
eontJ'<J,do.

Em Schoppin'Icn, Alcl11J.
nlla, doj.� meninos solt:lr!lm
um balão com o qual deu
se um fato Inédito. já Cjlle
o ll�csm 'ltr.lvc��ou aqu'3'"
p',js, a Austrla, a Italia o

M�diterr5.11"O c foi cair,
depois de dOIs dias (lc vôo,
num aqu:'l"lc�iamcllto da Lc-

Unidos rE�fiinam decisão
o nove comandante do

dr'setor norte-amerjcano de T d B ,.Berlírn o ",,,jo'-.,n,,"01 e e.n er er ImJame" POlk, reafirmou
ontem. por ocasião da "nu

poss" que os Estado:; un.,
cios ficarão em Berli"J a

fim de defender fi ii!,}"l
dndc ds seus habitantEs.
Durante fi solenidades da

pose declarou Polk Ql.1(' rs

�l'opn!'\ arnoncnuas "eonu
nuarãc .(':11, Berlim p conr i
»uarãc a assegurar ii. 1._
bel'dadc da Cidade, Eót
mos aqui P!l1'U ficaI' e cum

priremos, em alterações, ,\
nossa mis,�[1O e!al'am�'!"t�
cteruüda.'

gião estrangeira france�l
do Saara. Um sargento nu
o recolheu e viu qUe t.n.
ara o endereço dos garOf'1S
na Alemanha. Devclveu.,o
pelo correto e assim os m-'

nínrs receberam de volta o

"eu balão viajante.

Estados

.., OR.I.LDÓ i"l.u
E AS CHUVAS CHEGARAM COM O CIRCO �[_

ra a esperodo salvação_ Digam O QUc dis�erem mas é
Coisa sabIda c' C21·tO. "

'

Clrc;J na teno, chuva no certo. Nãó é verso mn\;
é verda(.�I,

E cem vento sul
Pm ou a estiagem
A plantação por oi. morrendo e seçondo e retOI:

��n���e c���:�FaC;d!o��b����o anelava o cominho p�

Mos os chuvas ch�oram
E no dia em que aluno d;) Cit'cO oro gllindodo
MiJ,':J O j: JVQ gosto do Circo. .

[1' "e armado no ruo.
Cl.m palhf\ç..:.dos, com animais sabidos e domes'(

codc.� e ate com elefantes dançando músicos os m(J"i .."

espalhof.:.tosos C'lmo seus Irmão_, inferiorcs o fozcl11
com

.�oa��p�)�l�� �"I���� ��;i�es�rn '�'lho jornal que ""
'publ'.:::GVO aqui Cm Flol'lanópolis «;0 tpmpo do bm
Peõo de queros:::r.e, e e"borro cr.m esto noticio olius
mUlto conscl-adol'Q poro os dco.;terrC!nses doql�Ae t(,':')·,
pú"

DIzia m:sim: � Chegou o Circo que está Ol'mon
do barraco :10 Camp') do Manejo.

E -C.erescenta: c ,mo o estiagem aqui em De"t,,:,r-
1'0 é grond�. � (r rto que :.:havo, porque cirCo no terra,
cgua eSC�l" endo das bico" ...

Cerno se vê, a c;',isa vem de longe
E até agora não f::.lhou
Nunca houve maiS precis? e- mo-is certo um 8.1

lelim Metere;,lóg'co C0m Sinfl"('· geometenrológico
a resç....�L:) do tempo c i'>S(l com o dzvid.:J permissõo �c
meu e�timCldo en'-'']fl SC;X<lS Neto.

I'Jo momc· to \ ';T) que' cs{'revo, os telha:fas bcr:
mejam

�uo Plrolinlngo, 1037 - Co'" POII",I 230 _ SIo Poufo
OficJnol·e fundiçlio em OuorvlhOI _ Silo Poulo

ponsávct provccndor " le

viano".
_

As tropas de rrcmc.. a
da Zona SO\'i<H;{':, prov-i '1_
rum um Inr-ídante qua 1H1 '

a tripulnc:ão de uma 1;0.1-
e-ha de pat rutha 110 1:.1
Bprce deu dol� tiros em

íl'F�

il:ll: PREV!DÊNCiA � )CIAL "11111
"

_ "Ie ,
a. t:Mi.n.�_25

PL.,!.<\A AUTORIDADE XO
CONSELHO SUPERIOR DA
PREvmENCIA SOCIAL _

Reconhecendn plena aut0-
ridade no Conse,ho Su�e
l'ior da Previdência Social
para julgtlr, em últimil. ius
Lân-' (III �recurs:)s con·,�'J.·
as l�l:tttlllÇOes de pre\'ld(h
cia, e acabando c:nn o dl*
reltc abusivo de recorrer ao

Ministro do Tmbal110 nes

ses casos, circunstância que
tumultuava n vida admillU
tmtiva do Ministério do
Trabalho, al!��11 de preju'Ji
car tl. atualização do;; tra
balhos do C.S.P,S, o então
ministro do Trabalho .�r,

Franco !llontoro, dcu o �C'

guinte despacho num Pedi
do de revh'ão formulado
pelo C.A. do Instituto de :1-

posentad'Jl'ia e Pensões dns
Maritilnos: "Consequente·
mente, não colhe :.l estn
nheza manifestada pelo
Dr. C{'nsultor Juridico de
que a lei não tenha fixado
prazo limitado para as dCIl
dsões do CSPS e o haja es

tabelecido para a refornM
dessas decisões, pelo Minis
tro do Trabalho, Essa dI
versidade dc tratamento
dccorre do caráter de ab·
soluta excepcionalidade quo
o diploma lf'ozal Q\1is emprts
tar ao poder ministerial ele
revisao, só admitid.'l {jU3U

do, o Consclho julgar "ron-

tra dlsposiçuo legal".
Mantellho, pOb, no ende�l
dlOlento àe que o aludido

pudcr de revisão se exaure

;lpOS a fluência do prazo de
trinta dias, previsto no 31'

L,go !lG da Lei Orgânicn.

,'AS Instituições e às partes,
qUe tcnham legitimo int.::
rcssena reforn:a das deCI
sões do C. S. P. S" cumpre,
com ii neecs8á:la dillgén
cin, agir de ccnformlda:le
com Q art, 460 do Regula
mento Geral da Previdên
da '::;Odill.

Artc c exposto e pei�,s
IllCl<lllOS fundamentos por
mim adotados ao decidir o

processo MTIC 206 882/59,
dclxo de conhecer do Pl'('·
sente pedido de I'CVI3aO,
dc\'endo os autos voltar :lO

CSPS a fim ele ser deter
minado quc Q L A. p, .\1.
cumpr.1 o acôrdo de fls. 31.

pirf ta. á Pmca 15 de novem

brc bem no coração da Oa
pital.
O movimento de venda

de (. br.ls sobre Religião. Fl
lo:;.'\í�a c Cléncia d'J EtipJ. �

L1SiDO tÇlll l;ido muito alem
d.1 . e. pccl::tJiva.
A Livl'a"7ia vai re('eber OU

DEUS LHE PAOUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos CC'.m

sede à Rua DeC'doro, números 7 � 28 cnl'.u"ica aS
pessôas afeHos 00 bem que ar:e;�c ljl..aisquer tipcs
de auxílios, efl'l 1;)"!:f'\P�t':,:'J d! J-eus doentes fichodc5,

("uh !)'jS.tT., qc.J1! os telefones n,jmeros 2287
2;;Jv 3146 e 2288 estõo à disposição dos pêssoos quê
desejarem auxiliá.la, bostando discar, dizePdo o lo
cal onde deve ser oponhNdo o donativo.

ta uma praça publica, ao Em Estocolmo recebeu a

fundo da igreja de N, Sn. sagrada episcopal Mans.
da Paz, no Glicérlo. Jl.H Taylor, dos Padres Oblatos
por determinação do Prefei- de Mal'Í<1 Imaculada. Foi a

to, será erguido o Monum(:;!l primeira a reailzar·se !la

to ao Sagrado Coração de Suêcla desde os tempos da
Jesus, obra do arquitet.:J reforma protestante, no sé
Galileu Emendábile, autor\ cuia XVI.
do Monumento-MQus,lêll
do Soldado de 32. O mOI1'I- COSTA RICA
mento ao Coração de Jesus ..., ii:
terá 40 metros de altura. O Presidente da Nac5.o

Francisco Orlich ordeno� o

fechamento do krn,ll "A
delan�e" comunista, sub;7f'r
slvo e anti·democrata.

O presidente da China
Comunistn, Mao 'rse Tun t.
traba.hava na sua juvenen
de como operária numa fa
brica de sabão, foi depl),s
vendedor de livros e bíbli.. ..

tecarto em Sh�ngal e Pe
quim. Durante muito tem
po não se soube mais dete
depois, atê que reapa:ee�1J
como general!.

cuanoo Abbe s'ntbcrt You
I.-tL presidente da Repúbli
ca do Congo-Brazzavíne.
f'xpressou ao Presidente
francês, General de Gau1_le.
a sua solidariedade, lamer.
tando os acontecimenL'�S
politicas que se estavam
desenrdando na Franç<1, '.)

Gcneral assim respondeu::
''Siip coisas sem importun
cia, pequenas eSC:lramuç IS

que não passam de dh;
cussões. O que me inqui"-
la, ú no momCIlt),
e o d') encontro d)s
!llCIIS ,jogadores de f:tt�IJol
com Os seus. no pI'ox1mu
campeonato:l.

o PRIMEIRO INCIDENTE
NO NOVO ANO

Logu após :1 sua posse o

grn-2l'al Polk 'orden.;'1 o

primeiro incidente de fl')'l

leira dcste ano C8,.UlHd,
j)2los guardas comunhHI'>

como "abuso de armas :1'('.;

Reitor ...
vez (jW' cam o

de orç!lIl1::!lll0, nuo se W,"

nhe('(' ainda fi d"taçâo ,?�,_.

t\n,lda no ReslJlll'antl' ll

l1lv('1'sité,I'lo.
E de �� salirntfll', na ,,

pmLunidne!ê!, qU(' a !JCi!
n:lo re("'bcu l1<'l'hU,m JUq

lJo cons!rtnle n:os orça'n:';l
tos dos p .. den"> públi.:<:_'
r�[('rcnL"s (lU ê!t'll' de 1952.
E r fa(':, di"lO, atedç,ndll a

cla��e estudantil que_ ven't

p!rltllali�lns (' I.ivros P'l'(J
pr:os para as E�colal) Evau
ge;icas e lellura e!'\colhlda
l:ara rrianç:ls.
D:' inLeliol' do E�tn.do ('$.

lã:) eh('�nl1do pedidos, q:te

telll. sido despar!lrtdos pelO
l'cembolto poslal cem toda
a pontualidad('.

MOVI!>IENTO DOUTRINA
Ria

N:lo ;;omente a Fcdcração
todas .... as terças·fell'HS de
ca(!3 scamn'l. :i� 20 h'Jr_,s
com sua HIDnA D:E MEDI
TAQ_.'I.0. como em tedos <Js

Centros e Associaçõcs filla
das, o moviment') doutriná
rio pros�('guc em dias e

horas marcada'i. nqui na

Ilha como em todo o Con
tinente.
A diíu;;ão d');; ensinamen

tos p21as Eml-,soras em dias
c horas certas. ii cl1.rgo da

A"soeiar;ão E�pírlta Disclpu
ias de J03US e Caminho �a

Redenção jJrosseg-ucm, 11'
md;ando progranJ;.l.;; f'Sf'O·
Ihidos.

COLlIBORAQAO

(Pagina doutrinaria
"-m.1 ESPIRITA")
A Terceira R0volucão. ('y

seja O Espirito Consr!ador
d3 fo�mal pr,)llle�sa de Je

sus, o Cristo de Deus, con�

titue nos dias que corre;n
um refugio remançoso e. ('s
piritual para a humanida
de, que vem flnalmente cn

centrando o que bnto preo
cUj):l'.'a na bUSC3 da verd3-
de. no encontro com Jesf-s.
atravé;; os ensinos con50-
ladorf's e iluminados da
Délntl'ina Espil'iLl, que ea
mlnh:l CO\11- r Evangelho
abe:to, p�'ocurJ.ndo a verda
d-:il';J. inte:pl'l't<1çfIO que se·

para o EspirllO cia letra que
ê morta.
O" filh:>s pródigos da pa

rábola cvarigél1ca estão ;le
Yrlta li Cro.sa P:ltema, ao
teia do Pai. cle�illldidos dos
enganos deste Mundo e via
encontr:md') no Espiritismo"
a consola�ão Cjue buscavam
as rcspostas R:> constantes
indagações que vinha. fa
zendo pelos caminhos 41(1-
ceis da sua romagem ter-.

Pcnsumcnk: N('lll sen'·

pre. ê bom di;:cr tucb aqu':O
flue temo� <:or;(�âo':" md:;
uom será não ler no cor h

ção aquilo quc não se . p'\
de dizer!

Recebi do Sr. Presidente
o S<'U Restaul'''nl(' U:'.v,·

da Federaçã.o CattlrineDiC �:tá,r!o f�chado, '-O Mat�!il�
de Futebol, ce!·tamente C'o-

f:co Re!lor concedeu 3'1:\1-

mo recordação P:lS anos qu..
lio dJ "rdem d� 7 mi�ho S

dirigi aquela Entidàde E�- oe qlPn!wnl05 mJ! cruz-"'I."O.1.

pcrüva, uma bonita lel11-' multo e111b�ra, fi OI'Çall,c'1-

bram:a: um cinzeiro de ])'\1' 1,0 �ó cJ)n�lg�aHPC a �'l;\!I
cel:Hla com a respectiva t'a dr 3 IllIlhoes e qUill:�:::l

tu� rH CI·U7.(·Í\·os com a

ron!"llçrlO de 40';;-.
inscrição. Faz bem a' gen;c
observar que há quem lH'1

c"quece aqueles que, cmbo- Ademais. no 1'0n-cnto:! e

ra moc!estameutCj- algulHa XC'l'cíc:o, ntl'ndt'ndo à ;;01:
coisa procuraram f<l�Cl' p::_ CitOÇ;-IO dnqucb ontid 1(1.'
ia E:;p::n'te em !l:>.'ls.:1 ter,':;. no di>! 4 dn ('O'·�·enle. õ;_
C'")l'igado Osni tenn:n,-,u o R<'!t01', :�., 'c

c.nl�···'�ue 11m a�!anl:'1m ';"0

de CI'S 500.000 CO. d'J (fU','
d:lr'l con!-J.l'elmonto ao '::O!l

Du antc l'ma c ntc!'êl�
::Ja: c· o\'ador: "O homcm
qne cede quando nio te:�1 se'ho Univers;t:'trio na i'''U,
razão e um R.i.bio. Prr0m I) n:i'ie elo ror:'�nte '!'!'_(

?-�an:''J. d_ ncio ('xplicnçõ'>�
aqu<'k orgao, sollcitarja "i'
_t<>"lzação pa 1'a c<>nccdE'r ,)U
tros ad'gnt:�rentos a:é a

- uprovaçi'io CO orçam?tlio'
Antes de subir ao rinql\e, do corrente exerciclo.

um assistente pel'lnmta a um Cemo, P01'em, já no c:;n
d'lS lutad')l'ec de bo�e: "C:.1- 10. isto é 6 dias d"'J';�
111'1 vai" O.K." Depoi<;; da vo ta��e a UCE pl'cl'nH�'''''�
luta: "Como foi?" "K.O". mente c Consdho Unj'/,"."Í

���oda o

a ��� ���'á�cg�)�:;'�
qlt'mwna do corl'ente '1'';3,
I.'! o, nos p:lr<'('e, expll.'a

a condul.a c a pOslç.::'i') c':1
RcHoria. da UlliVel'sl<1.:! 1"
de Sanh Cat3rina, �m :::1
cc Il Nota Oflei.1] divll�!!:l
da pela UCE."

que cede quando tem ra

zão ê., "Casado". res

p�nde um dos assistentes !:i
no fundo

F'IH1S, 11-1-63 _ Emll'<L
nr:"i Cnmpo.'i _ ChC'f" dfl
Oab. eia R<'itorl"

RELOGIOS *
Delel'mÍlvJ, outrossim, qne rena.

o Presidente do CSPS pro- Vem dc volla e procuram
ccda do mesmo modo com sombra c .�ossêgo espiritual
relnção a todos (Is proces:-;os sob a fronde, da Arvore da
em Si Luação análoga à do Vida onde pousam as Avell

'

j)1'eselltC"', do Céu.
- COlllO não podia. deixar BelIl avent.urados são to-

dI! ser. com cssa acertada dos. aqueles que voltam, a
(loctei" dezenas de mllh •. - travês SU;lS inúmeras re1n
l't'S de proccssos estão jc;1· , carnuções, para se abeira
gados difinltlvamcllte, b,;- .l-=-cm tia ..Fonte. da -Agua
ncfici:l!ldo Os seguru{io" ::1.1

•

va.

Prt'\'idencia 'Socitli. Sec\e .Jeuvindos.
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FLAMULAS: t :

Confecciono-se qualquer quantidade, no.melhor
idade e Menor preço
Ed Zohia - 7.0 andar opto. 701 Fone L494

RA'DIO PATRUL�: SOCORRO
ICIAL DE URGEMCIA ftL 3911

CASAS
CENTRO �. R Artista Bittencourt 1 B - Sole

•
Solo Jantar.Capei, 2 Quartos. Banheiro. Cozfnhc

. Empregado, - Terreno de 13 x 18.
Preço Cr$ 2.500.000,00

AGRONôMICA - Ruo Delmindo Silverrc n.o

.:)0 - Casa Alvecdrtc c/garagem terreno de 28x40.
Prêçc c-s 1.100.000.00

BARREIROS - Cosa de Madeira - R. Fron
'no I.... Pires n. 32 - 3 quartos e :Jema15 cepen .........

-

elos Cr$ 400.000,00 - Financiado.

SÃO JOSE' - No Preço n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto terreno amplo com 50 metros de
fundos - Preço c.s 650.000,00.

.

ESTREITO - Vllo Florido rue no. 1 fundo da
F. Neves, com 3 quo rias � sola - cozinha - ba
nheiro - águo e luz,

Coso de madeiro de 43 m2., terreno la x 19,3(1
Prêço CrS 350,000_00,

Terreno ciO! 10 x 19,30 - R 14 de julho 953-
_ Coso Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - C,$ 850.009.00.
TERRENOS

AGRONÔMICA - Dois lotes na Rua Joaquim
Costa. Terreno plano,

SÃO LUIZ - Inicio do Frei Caneco. MagnifiCaS
lotes com vIsta Baia Norte, Para residências de fino

gosto,

BARREIROS - Vários lotes, pagamento a .;om

binar.1

ESTREITO - Alto do Visão Vários lpte'!i_

CHACARA � Itocarubí com águo corrent1! ór
vareS frutíferos pequenp propriedade poro plantaçoes,

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

Prepare-se para o futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chócaras e Óreo·
par!.. indústrias em

B.6RREIRQS
nn "BAIRRO YPtRANGA. onde está situadC" o Grur'"
:scolor local.

Os Interessados poderóo diriqir_se rli,etome�"
ao ESCRITóRIO DE VENDAS Df IM:)VêIS de

0"0 Jul!o Malina
q_uo Felipe Schmidt, 14 - $ob"Q<:I1:' - i=one "_

2347 - Florianópolis,

AUNCAO
Mudanças lo!:o:� ....u paro outros cidadc.<;·

Serviçús de mu(it)r,.::as '

Não é .-..eCessafl(' a engrodamento dos móveis.
Inf ,..,..,rçÕes à rua Francisco T�,!f"ntino, no 3�

fH"" - 3805

C'dUO f'reparalo ric Conlj�lenlp.
CIJ tSOS '$.'(.1 \IS

'ARA PROFESSORES
nE Di! -;'lOGRAr ,,A

o\ULAS PARA CONCURS..)S
A nlGO 91 'G1NASIO EM UM ANOl
P i(E GINASIAL ADMISSAO DURANTE O .....,.

D; rllOGRArlA
_ Bo,eodo no! mais mode;-nos processos pe 0.,

góg1cos,
_ 'qu;pouo com maqllinol no'/ol

_ Diri!;lido pelo:
_ PROF, VICTOR FER�EIRA DA SILVA
"'"RÁR'OS: DIURNOS E NOTURNOS
Faça lua inscrição a Rua O" Fulyio Adu�:ci an.

tiQo 24 de Mo,o, 748 _ 1° o"do.,
ESTREITO FlORIANnPOLl5

TERRENOS A VENDA
RIJO Ti�odentes 53 - HorianÓPvli!o

�;.
VENDE·SE

40 Intes n<t· V'I'l Palmira - Ba,reiros.
I _ IatE' 28xl2 _ Jard,m Atlôntico - Baf

rei r,," (8e ..... r'l'nx me: O Estrado I=ederall.
1) ._ Terr.eno com 64 mts.x810 mts hE!nte pa

ro o E�t"oda FI'deral. Rorreiros
I lot(' 12x30 no zona balneário de Comburiú

próxilT'o à �f'df' dn lote Clube.
1 _ lote IOx:;30 no uma bolncória de CombG

riú p"óx mo " sede rnorítima dr> lote Clube
..

1 lotc 15x15 no znna balneário de CombuTlu
Qróx'm.., o Z0no Co�erciql

:i'.,
,c 1 'j'.)k lSx30 IV) Vila P',mpéin -. Gj'rW--"

%�;� '1.01 lP�:�:6t.���e;t l':··�lud�'e���1 .mt'2. Junto <;n H

�r�� �". ',; <:It, ,� jUf'tO .![rFul1rl!çõo TuPV, )oinvll!e,
_ ,",,",.

. :;y -� i'or�� � Curltib" ,,'�'

o ESTADO - O Mais Antig., Oióri" ,!p 51o C;ltMfIlO

(UNiU SANTA CATARINA
Clínicil' Geral

'Doenças Netvosá� e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques - Mania!

Problemático Afetivo e sexual.
.

Tratamento pelo Eletrcchcque CO,(l onestestc
Insulinoterapia - Ccrdíceotorcptc _ Sonotercpíc
Psicoterapia.

Direção dos Peíquíétrcs -

DR PERCY JQAO OE BORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR' IVAN 8ASTOS DE ANDR.AD�

HORARIO - 9 às 12 hs. Ur. Perey
15 às 18 bs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço. Avenida Mouro Ramos, 2q8
(I?�"lcn f:;t.'lvintl Luz) For'" 17

6 P U O G A O O (
ADVOGADOS

DR HFL!I) PEIXOTO,
DR. MOACYR PeREIRA.
::'REVIDE"!CIA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gomento e Revisão. Aposentadorias, Benefíelos etc.
QLlESTOES TRABALHIST,.."S
C"I'VEt ,,('DIMINAI
RIJO Feüoe Srhmi... • rv'l 17 _ ]0 A .... rl,." _ <;n!,., 4

�

Dr. HEI GONZICD
F'( P <ststeote do Cunrca Urológico da Soo-v

Cosa <.,Ie Misericordia de São Paulo (Ser'Vlço Prof. Mw'

theus SontalTo".-io).
Ex Assístenre do Prof. Moucyr Tovoloro tCbete

de Uroloqia do Hosptro! São Camilo de São PO'Jlli)

Círurqío -e Clinico Urológico
Ri-n.j - Ureter -- Bexiga - Uretre -- Prósto-,

Endosccpic Urír-ório
Atende pelo 1'1anhõ No Hosotto! de Caric'9deo
Resídénc!o Tel 298.4

OQ �l �'VI� OIM Of . ''''1'
(UNIU MF'!')t( �

"
-,

'. ,I
t
.1
J
�

Fnburgo - I" (DaD) o •
Iate.J U..: "e ter constrctõo •
;i���p�:e��ea�:n�:r�p;����::1� •
nu sn: da A11'!!l:ml1a, ceve- ,
���.à J�,�;�::'���:n�\�Sn�el'��:�:, •
onde, há 170 anos, queriam ,
conatrutr ,a câmara. hav;.fl _
��;i�:r��;,hUl��g:;�it��oq��� _ Beatriz serdenetre
se dizia qUe a árvore de\'lo., l'êa, da jdvem guard.\
ficar no s�u lugar mesmo

_ F orianopOlltana -

������ir )�I;n�n!ja:��fl::�� , Garota da Semana

�';�II��Oal�O�����u�;o 1;:2c��, -NO 1. CONGRESSO
mara mUll;cjpa� cortou-'e' de corais, prc:!::'am?,';o
a árvore, mas coloco\l-s(' o '" nesta Capital nos dIas l.,

:��n;r:�:s�ad:�ja,CCI:�:ct�� • �:I eA�:de�l���cirla!;�:A���
mente n� pr:mto onde an:rs • to" da F'aculdade .de :J
tinha as suas raizes. um, reito .. da Uni' ,ersldade d�

�nue:';��et�:�d��lU�aV���h�U _ �ã.o Paulo: Cora' de Cá

brindo o tronco com f1g_t • ��:::a dCeas;ur�;��e;doc:��,�
��s_C�ã�rn:;rnt��. ��u��� , d� Càmara da Faculdaje

andar ver-�e hO,ie o tron- • ��lc��g�s.�aC01"�tli::rS!�J����
ro d'l r.fl.rv;llhl) nQ mesmo tI .

d, S· t Ma� a
!tlgal' ono!? nascera mil a- .J I;��.I�.� ;1;SOC;��l�' coraJ'IJ�nOi\!.ante:;,! Flol"alllJp.olis e Corll UOl-

v-ersidalie de SInta Cal tf!

na. O Climax dêsl.e grand�
aconlecimento J:;el'ú a Misso.

Soll'ne, cal!t 'do 1':,,!o :')

ral de !"polis, C" r p'n:ita pe

'o ma.estro Francisco Mir,
nore em PJ" l11�ira audiç,tl.
Como conv;daclo el'peo;i ti

Processo
Curioso de
Contornar
Uma Lei

Ao Padre Réus e a Santa

Amélia M, B. Telve

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

�'�11tm\,:_..,." im.s mintl!Z-J'
I. \\a IDHfm;OO·1l OIJ�iOUIl ,,,,
! ílf l>!1<'AVI

0"" f"",llu'.tt.uno.,·,1

Dr. Walmor Zomer

,�
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: Ki'lHerhley Becker garota 'Radar de P. Alegre,:
• Concurso de Miss Santa Catari'lõ 63 •

': O Milestro Mignone Campos para o 1. Congresso:
: O Costureiro Lenzi Foi Entrevistado, :

I li • ,){.�,.a.,,�, "001��:a�U�r. ag��� ��N��uCn�enau, a 'G!�i'"

• quim ��e�:����:;:l: d

�onita ('JS uma loja bem atu-;
C' 1 -::g na M:u:a, da ,"_ �.��:�� c�:e o:<;\:J�!st����'

I
, de Volta Redonda. cs e!,.::g-�ntes daquela dJ;)..
• T:�:mQ �:� ��u��:��: �: s�S��t:�:t
, • ,'o :"� avets car- reage: de M� lo, e- m (l�,
l4 n- 1;�2i��.:�;�d�as ��; ·;-"gu,.:::�s do momento. '�
fi r �u"tl"," do Ano à" 8, no HOTEL ,
�
•
(.

j

EstomC'ga Intestinos, figado e vias biliares
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência'

RUI) 5 Jorge, 32 - Fone 2721
D;ilri,....m ..�tf! ias 1 "i n� 18 horas
Atende das 8 às 10 30 hor,.,,, no Hosr.ital dr CnriC;odf'

'dI SAfIIUC, rm:SECA

nac.cnat de araet':a, vai �

q���:1��;��u'��;�1:,��,�r Ot�ont�
cido pele Chlbe Monte L'-,
�:��'re:�\:ci�tRe��tto:. s��.

(._;I'- m-i convidado de hOn,.a, c j

���.,.:;�on:��,��n��ide ��:;� 'P�ic1zllte João ooulon,-'
tura do ?.1inl�tério da Edu

tará presente,
•

�:��� � �t��;'l��:rll\ �n�;.�. A AC�DEMIA •
p. ��lt::�:,e::::a S�;Sã��:�����'
nn, comemorauve ao 1.0 1

�n��:i��� :;rz�:sci:ep��J
sa de SANTA CATARINA".'
�rasr. n��ho�n::�uOS�:�1i�:: 11
Não compareci em virturtc'
de um ccmp.cmtsso da �i ti
dede de Blumcne u.

�
•

B:!x�;:�:e���eçu��s �ot�;.
oilete Ravenux, eJan Prtlll'
Bruya e George ROlet, �ral1,
��:��O�ud��lf�or�:nr:t:I:�.
g·entino.

'

II
O CASAL •
dr, Guilhen,Te (A'ma) Rr:'

naux, está com viagC�,l,
marcada para "GramE'do".·
no R'" grande ão Sul, pt!.s,
�R���a��me�oar�::�te d��1I

•
•

,. n: . S�qi. um" pronto

cõo anual c�mlrl'ltérlo_; Iii
li para atmger ou-

-

S "ROMOTGP..FS
oc 1. C')ll::;""�:"" rle

stdaoc de Santa Catarina,

C!RCULANDO
na F.or!acap. o Jo!·n:1li�t'l.

Ped c 'j'rampowsky Tcu

lOis, cawrnensc ra.diC1li'o
na =Bclanap".

WANIA

M,ritz, que notvou h:í

pcucos dlaa, esta orgvm-
TURISTAS

CIRURGIAO_DENTISTA
Prepo!o de covidpdJr-pclo alto -.elocidode.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologio D"r,l.Jria

CIRURGIA' rRénESE RUCO_FACIAL
C2nslllt';�;r R'J('1 Jernl"lmn CoelhC' 16 -

I a andor -- Fone 2225
'Exclu!j.-ome"te com hora. marcado.

Dra. IARA ODIlA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO _ DENTIS1 A

Alende Sros e cr,nncos
Méto:-lo psicológico modema - especializado
para crianças - ALTA ROTAÇÃO
AD!icoção tópie _, do>.flü, r

Atende da,> 10 os· 12 t:! dos I S às J 8 haras
I;!un São }nl0P n.(J 30

Procurn-se
Empregada cem boas referências que quel:-o

trobclhcr em São Pculo. Trator à Avenida OSmar
Cunho, n,o 74 das 19 horas ,é_,diante,

13/1163

o �('U cast!mcnLo que ,,,�:lll

teccrâ brevzmente COP'l

Isto não poderá repr�ser;
ter o no��o Estado no Ma

ra.c?llãz·nho no conC::l��O
de Miss Bra�H 63, confol'
m� f'li conviduda. Os Dia
rio,� A�sociados de SC., �m

B1UlTenau tomou as deVI
da" pr(.'vidênclas marectnrlJ
ofic:a mente o CDl1CUIS:J
d<' M'ss S�nta Catarina 63
rob fi rcsp::m:ublildac!e 1a
Colunj�ta Nagel de Meil,)
de "A Nação", que convi
dou. ê!'tc colunista para a

pr"l!o:'!ntar um.. candidai."
por Florianópolis.

"COncentos".
• r
NO MEU
último programa na Rà'

dio GU�I'Uj:í., -entrevistei O.
��:��;1�:� L::li� ��e t;��:s'
p�rguntas, entro elas o �uc,
�'����e d�pr:::!�:�h�a ����.
chete, o que levou pq_ra'
L�sboa� Respondeu que 11:10'
;�� O�a�:CI�:S�O�t�:o�ã�.
senhora Florinda GanZ(l,'
���;esu;,a Cfda:de��: s��l:,�'
ritas; Nice Fada, Herctlia II
Luz, Lucia Avlla e Hc]r,'!_'
�:I:oe�:;b��n��:od:l�:?l� •
tes, •

'.'1F •
l, •

Canto Ccral do
Janeilo.

Rio ..:e

Carios da Si!nira Car

nei�'Q, Froved:>r da j)'T;i!l
dad� N. S. das Vitoria:; e

construtor da EnciclolJédio.

DIVERSAS;

d-e Slnta C:l.tarina, eilCv�l

lra-se n�sta C:tpitltl,

MiA l'M Fr)M PASSA TF,MPO COM SUA FAM:lLIA - RlrD • ./lOB8 SOClAIb
DA1;ÇANTE? r:OQTJM"ETS - F'P'1"iTAS DI! ANTVERShl'tOS _ ORA

Di\NÇA}.iTES - ETC

C.N!MR TERREO 00 ROYAL HOTEL - Tel 2�·�. !Por-tarla) '"'
. � _�._._._ .. ,�i.
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a
Glovani Papini m?, no seu sénsec, um dos

três ou quatro homens vi
vos que vale a pena escutar.
Chegar até ele custou-me
quase vinte mil dólares _

presentes ás mulheres dos
comissários, gorjetas aos

saldados vermelhos dona-

Porfiei quase um mês.
mas finalmente o ccnee

gur. Viera à Russia unica

mente para conhecer este
homem e não me quelrla re

tirar sem .ouví-to. Parecia-

cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos- multifolhos (Popel e Pl6ftico) de 50 Quilos

Embalogem Doméstica:
Caixa, de papelão co", 24 POCO't;1 plás!icol de 1 1/1 ;b

Representon!es poro OI

Eslodos de Santo Cotorino e Paraná

BUSCHLE & LEPPER. S.A.
JOln�iJle • eiumenou _ Curitiba

Centro Social dos Aposentados e

Reformados de Santa Catarina
CONVOCAÇAQ

De ordem do sr. Presidente, convoco todos 0''; (JS

saciados do referido Centro, para em Assembléia Ge
rol a ser realízcdo no próximo dia ! 5, ós 10 hcrcs,

:;a���f��dec4�o���:be�a;: :r�j�n�nt�� 14, sobrado.

10 _ Aprovação do Relatório do ano findo.
20 � ..Eleiçõo do nova Diretoria pera o áne de

'963·64.
Florianópolis, 9 de Janeiro de 1963

Francisco Thomaz Peres
1 esourejro-cno Imp. do Secretário

13/1/6:>

CONTADOR -. PRECISA-SE
Com la�ga e perfeita prática.

O'TIMO ORDENADO

TRATAR NA A MODELAR

Florlanôpolis, 10 de janeiro de 1.963.

f,dital D. 1-63

Para que chegue 00 conhecimento dos interesso.

dos lavrot·.�e o pretiente edital, que será afixado

nesta Secretol·io.
Secretaria do Faculdade de filosofia Ciências e

Letras, da Universidade de Santa Cato'rino, aos sete

dio" do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e

três.

Anílxjl NUllcs Pire'S

Diretur em exercício

�1t"w.�"" -

..

---' �c"';"�

a
tlvos aos asilos de
- mas não me queixo.
Diziam que Vladimir

IUtch estava doente, can

sado e Rue não podJa reca

ber ninguém, salvo os seus

intimes. Já não estava em

Moscou, mas em aldeia vi

zinha, em uma antiga vila

de senhores com o habitual

penstno de colunas brancas
à entrada. Sexta-feira de

noite as últimas dencutda

des havIam- sido vencidas e

o telefone me evís-u que

eu estava sendo esperado

����neg�u��VI��u d�!�ita�
poderIa socorrer o dlficll

ímctc da NEP e ccnsenura

Fui recebido pela sua <ll:.

pôsa, uma mulher gorda e

ce.-uume. que me oui-,u

como as enfermeiras ("lhaCl
um nôvo doente que entra

para a sala. Encontrei Le

nine em uma pequena sa

cada, sentado diante de u

ma grande mesa coberta da

enormes Iô.has com dese

nhos. Produziu-me a ímpras
sã- de um condenado no

qual se permitiu gozar em

paz as últimas horas da sua

vida A característica cabe
.

ça npo mongólico perecia
feita de queijo velho e sêco:

árida, e, contudo, macta.

anue os Iâbíj-s sujos a ca

veira mostrava, já, a fila

sinistra dos seus denteS. O

crânio, vasto e nu, raa.n

o efeito de uma calxa bár

bara construída com o osso

frontal de algum monstro

rósstl. Dois -olhos turvos e

ínqutstttv-s de ave sontér.n
escondiam-se dentro das

pálpebras sanguínolentas.
As mâos brincavam coei

um lápis de prata: via-se

que tinham sido grandes e

fortes, mãos de lavrador,
mas, descarnadas como ee

m-stravam, estavam anun

ciando a morte. Nunca mais

poderei esquecer as suas o

relhas de marfim chupa"Cio,

rstendidas para fora: �n:.o
para recolher os últimos

sons 110 mundo, antes do

silêncio imenso.
Os prtmeíros min»tos do

colóquio foram preferivel
mente penosos.
Lenine esforçava-se por

a Lenine
- Então - murmurei -

e Marx, e o progresso, e o

resto?
Lenine me olhou com ar

de estupefação.
- Ao senha"!, que e um

homem poderoso e estran

geiro - acrescentou

podemos dizer tudo. Nin
guêm o acreditará. Mas,
lembre-se de que o prôpno
Marx nos ensinou o valer

puramente instrumental 11

flcticlo das teorias. Em vir
tude do estado üa RússI.a- e

da Europa, tive de servir
me da Ideologia comunista

para alcançar o meu verca

deir� lim. Em outros países
e em outro tempo, eu ena

esco hido outra. Marx na

da mal- ela do que um bm'·

quês judeu aferrado às es

tatístkns inglesas e sec.e

to admirador do lndustrfa

IIsmA• Faltnva-lhe o Sen
so da barbaria e era. p..r

tsso, apenas têrce pá-te de

homem. Um cérebro satura

do de cerveja e de hegelta
ntsrnn. no ount ,amigo Eln

gels esboçava uma -u Outra

Idéia genial. A Revolução
Russa e uma completa ne

.gação dos profecias de

Marx. C'nde quase não ha
via burguesia, o comunismo

veneen.

"Os homens, Sr. Grg, são
selvagens espantosos qUe

precisam se� dominadcs

por um selvagem sem es

crúpulos como eu. O resto
é conversa fiada, literatura,

órfãos fllesofla e música para uso

dos tolos. E como Os selva
gens são semelhantes aos

criminosos, o Ideal precipuo
de todo scvêrao deve ser

que o pais se assemelhe c

mais possívei a um estabe
lecimento penal. A vetun
mas.morra czarista é a llit!
ma palavra da sabedoria po
litlca. Bem pensado, a vfda
do Penitenciário e a que ma

ts se adapta <lo padrão co

mum dos homens. Não een
d- tívres, estão, em Ultima

análise, Isentos" dos Perigos
e dos incômodos da reapon
sablildade e se acham err

condlçôeS de não poderem
Jazer o mal. Lego que um

homem arnru na pn:;.:".
deve, à fôrça, levar uma

vida de quem pensa e man

de por ê,e: trabalha com o

cerco, mas o seu espir!to
descansa. E sabe que toe-s
Os dias terá o que comer e

poderá dormir, embora não
trabalhe, embora esteja do

ente, e tUI.lO isto sem as

preocupações que Incum
bem ao homem livre para
procurar o pão de tôdas as

·"rr(,,..�s e o leito de tôdus
as noItes. O meu sonh-, e
transformar a Rússia em

um Imenso estabelecimento
Penal, e não suponha que o

digo por eg-tsme. pois com
um tal sistema, mais escra

vizados e sacrificados são
justamente Os guardas e-os
carcereiros,"

Dr." lMv;o'· Alberto '�e 4mnrim
"

.. ,

ADYÓGAQQ' ._

me estudar, mas com ar

distraído como se estivesse Ea cumprir um dever que já ·sp"rança000'" não o int","ava. E
'.

""
.

eu, diante dllquela mascara Habituada as paisagens marinhas que rodeio""
côr de açafrão e cansada, nosso encantadora Ilha avaliei extosIada o beleza
não· tinha coragem para d.os.par;'pas gauchos, onde o terra avermelhado e fér.
formular as perguntas que trl e. selo ut,�rrimo aos variados p!Çlnt.�os, qH.e. se des"

��:�,a:�;���:����:I�a�s�= cort�n.a�. e�u�erantes e fosdnocMres;; ofe�êIce�da-ncs

jelras sôbre a grande obra ::�;�T.s meditas. fulgura�tes e majestosos do reino

por ele real1Zad$ na Rússia. Coxilhas e_ planaltos qsp;:eberam, dias e··dios a
Aquela cara _s�mlmorta en- labor e a atençoQ do agricultor. que, carinhosame"nte

ps
.

I =;::�IS �:�ao�r�:e:d���� os Y'ansformou em verdejantes e deslumbrantes trC
_________________

ser um sorriso sarcástico. g�IS, que Ir�::J acenam esperanças de fartura e econo·

- Mas se tudo estava fel
mIO.

SUQS mãos afagam o solo trabahlado
• � ��ils'!!!'

Inspetoria Regional de Educação ��;; g��::�: �����:r�od� te, observ? e a:.omponho o crescimpnto das plantL

Flo'lanopo'Il's __ AVlrO e quase cruel - tudo esta- nhas. quaIS �orrlsos veraeS em pago de seu suór de

� va feIto antes que nós che-
sua";; apreensões e cansaços.

A Inspetoria RegIonal de Educação avisa a todos os gássemos. Os estrangeiros
Quais �alma.� de recompenso. surgem as espi�

InteressadOs que, a partir do corrente :nês, o pagamen- e os imbecis supõem que ga�, nur:na sl�,.I�rla belíssima. multiplicando-se e co

to de vencimentos do pessoal inatlv(", p,!ssará a ser efe- se criou aqui alguma coi- b.rmdo areas e areas de terras, até prolongados ho.

tuado atravês do BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO sa de novo.
nzontes que. em prólogo d" ricas mesas, avolumam

ESTADO DE SANTA CATARINA S.A., nos dias fixados Erro de burgueses cegas.
soas verduras, desdobrando sôbre extensos plagos seu

pelo TESCURO DO ESTADO. Os bolcheviques nada m:).!s manto de fecundaçõo.

Avisa, outrcsslm, que os procuradores deverão se di- fizeram do que adotar, des�
.

Perpassam mansamente pelas hastes replena� de

rigir à Inspetoria Regional afim-de regularizarem as res- dobrando-o, o regime 1ns� Vida araÇ(..!Ds carinhosas. rumores que parecem en"

pectivas procurações. taurado Pelos czares e que tO�]f salmos de ogradecimento 00 trabalho, ao sol
ê o único que se adapta ao selva ou ao orv'àlho poeIrento e gracioso do sul.

•

povo russo. Não se podem
_

Em sussurros. aloiram·se os trigaIS em ondul:.J.

governar cem mUhões de. ç�es pausadas e sensivei�, que foz�m fremir de entu"

Cãlldido Abdo7� GoulaTt, Inspetor Regional de Edt.:- brutos sem o bastão, oS eg. slosmo" e esperanças nossas <:Qroções, que com êles

cação piões, a polícia secreta, 1 cantam.
.

-- ..---------,----- terror, as fõrças, os trlbu· A�te a colheita, qUe se aproximo, o homem da
nais militares, as gales e � �rro VIslumbro o preço de suo dedicação e persi1;tên.
tortura. Nôs apenas muda- . CIO. suas modrugoções e sua fôrça; e cada espiga vi.
mos a classe que fundava a

. çoso e rica, represento alimento e confôrto para si e

sua hegemonia sõbre êste a coletivido�.
Marca a dato de inCriçõo para os examlZlS

sistema. Eram sessenta mi) Levantando o olhar a.os avermelhados horizontes

de segunda época. �:b:I�' :1:�vezfUU;C�O:��:� :�e ;�d�o;��e� ���i::s�íO�i���!�dita e iluminada,

De ordem do Senhor Diretor, torno públ1cIJ que� num total de cem mil peS-1 Enlevado. louvo 00 Senhor dos trigais, em o"bcpan

de a a 20 de janeiro corrente, fico aberta. nesta Se" soas. Hoje, se c?Dtam cêr-tJ sões de júbilo e gratidão, ante a beleza que o rodeio

c:ttario das 7,30 às 11 30 horas, a inscrição paro os �:tá��OsdO:sd�I��:��eu!�o�. �i��/erspectivas de recompensa dos esforços disp,en�
exames'de segunda epoCa. um progresso, um grande i A F'.

_.

A inscriçõo será feito à visto de requerImento ue o prlvl-'
e conquisto SeU coroçoo confiante e <:onvic-

dirigido 00 Diretor e instruído com o recibo do pago· r:���eo�o�:o:z ve!s mais � to. fazendo o .�pirit�ol;zaMe numa comunhõo sin

mento do taxa deVida, que é de Cr$ 10,00 por ma- n!merosos, mas Os noven- I
cera co� o DIVinO D.lsp.e�sador de bens.

..

teria. ta e alto por cento da Pf'-:t Ali. �oce,aos mlsterlOs profundos de Deus. a Vl"

pnlação não ganharam mul' d.o, que soo a ele pertence, flue cOerente, sa�am�n�.
to com a mudança. F1q�le· fibra por fibra, baseada no Luz do Suprema Intehgen.
certo de que não ganhara!l1\"" cio e distribuida P?r Suas mõos paternais.
nada. e é, ao mesmo tempo, �

A natu.reza todo �� transforma, para êle, em

o quese quer, o qu� se de- templo resplendente coberto por onielados ceus; os

seja embora, por outro la- verdes campos. em altar-cs de esperanças e o trigo
do, 'fôsse absolutameme' alvo�, macio, em Hóstias sacrossantas e ·puríssimos,
Inevitável. _ qUe hão de alimentar muitas olmos.
E Lenine põs-se a rir em Humilhado o agricultor concentra seus pensamerl.

Auroro Goulart _ Secretária surdina, como um comer- tos na grandeza infinito do Eternidade e, sentindo-se

ciante Que passou um lô- menor que um grôo�de trigo, am(l, adoro e respeito ;J

gro.em alguém e contempla Divina Majestade de De.us Eterno e Onipotente
fl1eG,·"nwntr as rostas do lo

grado q\le se Jetira.

OLUMBUS

informa
RESULTADO DO SUPERSORTEIO MEN
SAL DE DEZEMBRO, REALIZADO EM
CONCORDANCIA COM A LOTERIA FE
DERAL DO DIA 22:

PLANO 1962

t.o PRI::MIO - CASA NO VALOR DE CR$ 750.000,00. Maria Jcsé da Sttve . Carne da

série A. n.c 79.457· Real-tente na rua Tebas. 327. em Bela Hortzcnte. Est. de M. Gerais.

2.0 PRI::MIO - TELEVISOR DE CR$ 80.000,00. Mana Catarina da Rosa Bernardo

Carne da série A. n.v 94079 • Residente em Srderópolls. Est. de Santa Catar-na

3.0 PRtMID _ GELADEIRA DE CR$ 60.000,00. Ilda Nascimento de Matos - Carnê da

série B, n.c 94.294 . Residente na Av. Eduardo Cotching 3.005. em Vila Formosa,

caottaf Est. de São Paulo.

4.d PRE.MIO _ MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE CR$ 60.000,00. Francisco Giovanini -

Carne da série A. n.c 38.094 • Residente no C.S.E.E. Aíbertc Tórres. em Três Rios,

Est. do Rio de .Janetro.

4. PRI::MIO _ MAaUINA DE LAVAR ROUPA DE CR$ 60.000,00. Sento Carlos de Olivei

ra - Cerne da série S. n.c 38.094 • Residente na rua Raul Carvalho. 164. em São

José do Rio Préto. Est. de São" Paulo

5.<> PREMIO _ CR$ 50.000,00 EM MERCADORIAS A ESCOLHA 00 CONTEMPlADO. vrcenca

Oliveira Miranda· Carne da série A, n.v 57.338· Residente na rua Vasco da Gama,

328, casa 4. em Pente Nova. Salvador, Esl. da Bahia.

5.0 PRI::MID - CR$ 50.000,00 EM MERCADORIAS A ESCOlHA 00 CONTEMPLADO. Suelv

Dapper . Carnê da sérfe S. n.o 57.338 - Residente na rua Albânia, na Vila Meos.

em Nõvc Hamburgo, Est. do Rio Grande eto Sul.

RESULTADO DO SUPERSORTEIO EX
TRA DO M�S DE DEZEMBRO. REALI

ZADO NO DIA 26, EXTRAÇÃO DA LO
TERIA FEDERAL:

PLANO 1963

SÉRIE PAU:'ISTA - UMA CASA NJ VALOR DE CR$ I.OOO.OOO,OQ. Akira Abe - Carnê
n.v 2L86y· Residente na rua 9 de Julho. 9.>5. em Ournpla. Est. de São Pauld.

SÉRIE PARANA·CATARI:·jENSE - UMA CASA NO VALOR De CR$ 1.000.000,00. Irtneu

Seoasháo da Snve . C .roe 11.° 2t.8 5 - Residente na rua Lauro Unhares. m,

em Florianópolis. Esl. de Santa Catarina.

o PRÓXIMO SUPERSORTEIO

MENSAL COLUMBUS SERÁ REA�

LlZADO NO DIÀ 16 DE JANEIRO.
M,à,fIITENHA EM DIA O SEU CARNt

�.� !"AULO - Rua Silveira Martins, 33/37 (e mais 10 lOjas nosbalrros)
L ...RlA"Q?OLlS - Rua JOfór.imo Cot"llho

•._li

Cisae SAO JOSr. -BA'810l-....

Fone:3638Centro

ás 10 e 1 1/2 horas ,

ANKITO - GRANDE OTELO
Costinha - Aido Campos "Estreito F.one: 6252

ás2-4-7 -9 horas

.... E O' BICHO NÃO DEU
-Censura: - até 5 anos -

JOSELITO

ás31/2_6112_91/2hs.
(Devido à grande metragem).
Glenn Ford - Ingrid Tlulin

Pulgacito

-em

EM

AS AVENTURAS DE JOSELITO

OS 4 CAVALHEIROS DO
APOCALIPSE

C"in,�maScope - Tecnicolor
Censuro: oté 10 anos

Ea'StmanColor
..

''w,!;'
Censura até 5 anos

,�
"

Cill. DlPElIG
EstreitoCiDe Bl'rl Fonll: 029à

Centro Fune: 3"35

ás 2 -\4 -7 - 9 hs.
Michael Rennie Janet Munro
James Donald

- em

O HOMEM NA MONTANHA
Tecnicolor

-Censuro: - a!� 5 pnos -

Cr..e 'AlD'
,�\
..

ós 21/2-51/2-8 horas

JOBELITO em:

PuIgacito

AS AVENTURAS DE JOSELITO ,

",cij

Centro Fone: 30435

EasbmanCoJor

-Censuro: - até 5 onos _

1\'Iií!II
ós 2 horas

Stewart Granger
Haya Harareet em:

,
CINE RAJI:

(SAO 10SE')

às a horas,

SO'ClO SECRETO

Censur.a: ate 10 ano,,;

ás 7 1/2 ho,os.
'r,'7''MI

Michael Rennie Janet Munro

ás2eShoros
_.,

f ��nn:fer Jon,- Jason Robards J/
��,

.

Joan Fontoine·
I

o HOMEM NA MONTANHA SUAVE É A NOITE

"",-,.....
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• CONCEDEU 200 MIL ao MDRTlNELLI,
Estêve reunido, quarta-feira últi- _

ma, o Conselho Regional de Desportos ,' ..b B'" d Sh .

sob a presidência do dr. Ary Pereira o- )0 re O ras: e fÇ) e arp'e
liveira, tendo sido> na oportunidade, de-

F I R 'p d Abatida pelos senhores membros que o
.

a a a" "po rt
-d t .-acompõem, a situação do Clube Náutico � agemore 5 I en e a ssoe -

Francisco r"i 1r41nelli, situacão por de- REPORTAGEM DE
•

::i:scr�/,Jt :�eoop:�:�:�:���c�:i� com":::::d�::Gt:: cão Brasi�( ira de,SHARPlE
da falta d Ia cos em condições de dis- zer ao te. tor noticias att- ..

puta, sah ,do·'"c que os que possue es- �:�:esn:�i:>�:�Xi:O ;:�����
tão ve S e �::tdos e, portanto, serviu- 3 se real zar em nossa C'l

do tão �' ".t11; para os treinos. Daí ter ����D�, r:�o�l�nSr;;:ude 11�
a Dirctoua do bicampeão catarinense e manhã. de ontem até o v�i

campeã L..;,'us·leira de "oito" solicitado a �i��CarI���osone���ol��aJ. <l �
reunião "lara plei tear aos senhores mem sr. Osva do Pedro Nune

bros do C.R.D. um auxílio, o que conse- ��::!11:!7.�e dO�aV:l:sl���!lÇ��
guiu. Classe Sharjne, e que, na-

Concedeu O C.R.D. ao glorioso elu- !��.��;:;st�)n�e�.i�ont�:�l!t:'-"
be rubronegro da rua João Pinto a sorna aoucnc e atencioso o sr.

de Cr$ 200.000,00. Osvaldo Nunes, Intetrado
de nossa missão, fOi t'e.<

Agora, a diretoria deverá

aVistt;r-,
pendendo às perguntas for

.

-se com os noderes públicos, com v muladns; cujas rescoess

mesmo or ti 'o. �ãe�lt�be��:O d�:�·�rl����(';!�:
_____�

_ g,:!ral;

P-ost�I-Teleoráfjco
.

e SanPaulo, os
nDV�� f-'qm�omentes da Divisãa Espe
cial. [

·

� certame terá inicio dia 3 de
março

._----

I

"',",UI(\' 60ftG�$ IUI LOBO.

.UIIIJPTO PIIAHA'
COlABOR"'DOII� OIVFR!tn

-------- ------------------'

c.

pala;';ra do nlvlngro s,'ria
tllmbém favol·ávf;'l. Me:lidll

das mais louváve's foi a G:I

Presidente do Paula aa-de qu'nta feira'(I Con'\leii1'l

Arbitral da F r. F.. p'Ha
como o São Paulo F. C.,
po�uidor de ôtim,:) plante.1,
perfclta organ:zação, .:ede
prôprla, ambos com po.t·f]
môn'o n�speltáve', sUJertos
as determinações da F.C.I'·,

mos E .C. que convidou tle
imediato 05 Presidentes dostratar '-'m p'"in::'I:'\o eh i)�

dido de jn,?rc�s'" ca<' cluhl'l<

postal Te1c!:I'râflro z S'ic
Paulo da D'v\�"(' do> Am'l

dare" p"ro. a Djy:"ão :espe
cial da C:c'<I"e' fi, meti da
era iu�ta. u'l'\" ve,,: oUOJ

ambos os clll!"" quo anr

novos clubes da Divisão Es

pecial para tomare'1J acen

to à mesa. Osnl Costa c

Gul'hermc Silva, estes dois
. gr�ndeq d,eqportistas, (/Ul')
,femt)re lut91'am por t,'las

eouloes no afã de colo::!'l

rem

.

a� me.omas E':t: poslç.'i,Cl
de Igua'(igrle aos (l�nis

re. Lcu\'e-se a atitude dos clube da Capital, chejo� dC'

d" t d júbõlo tomaram seus lu-

��goen �slco�in�os��ae:��I���; ,

g9'"e� jlmto aos re1"!rtl�(;'n-

tantes dos demais clube1 !\

para ingresso na Divisão

E:pcciaI, vêr.r agora co�c;a

dos de êxito seus esforçt.;J.
sendo incluidos por unãr..i
m:d�de nl\ Divisão de E:lon-

após ano di�nutãram o

certame de a,l :-"lOI'CS, e�

tavam na im;n;.I('\a dr f::

char as su:\g l� rtas t€nd�

em vista a pro. ávd extip.

ção da Dvlsão de Amad,)

res p,cr fa t C:'. ,tl1'c"� Jl!l,l'-

Lc;pa'1' T

criadll D "aI S un .. ".-i:l.

do Aval, Jaime Destrl, dI)

Pau�a Ramos, Orlando Cra

plls, do Guarani, dr. Jose

da Luz Fontes do· Tam:.n

daré, Fausto Pantarolli, do

C. A. Catarinenl'�, J�sé Feli

pe de :r..��ndonçl, do ]30-

caitiva, e do... Pres:'dente 0),

n Me'lo, Que não coioca

l"'m impecilhos e apr lVa

rrm P:)l' unânixidade 2 rc-

'lri'io. O rc_pre!entantf' li,
F�tl'ue1rense não i"e ach!li'<t

p�e-':!ntc a rcimlão maS a

sef;l.1lr a PresIdente do Gua

rl\ni. arara com novos 01'('

pôsltos e dh:posto a f �I!r
ceo,.. que O clube bUl!:rmo
vo·te aos seus grandes dias
de glo"'a "olicltou a sus

pens<i,o cl� llcf'nra solicita
da. O preslt!:mte do Bocaiil
va. ped'u pruzo de 20 dias
para dE'flnlr a pO!lição ele

seu clube quanto ao térnl:
no da licenca 1I011c;t!Hh. e

a sua p�rticjpncão no !Jl'�-
S('llt,e certame.

de Profiss!onai!l. rc r d'rd

to a" acee�o n' J p'd"�ia
seI' realizad:t, 'm vi�t:1· de

somente do' e p

rem part 11'

çào. O P'l< '1

__
.. _�•

.;_..
,

_o.:;s�...-, ....� ...-';::;:; >.c..... '.F-·::iOS!i>�i
GRANDE CIRCO LUXEMBURGO II

ESTRE'!A HOJÊ' �l
t

P. - Quando e com que
solenidade será iniciado o

certame brastetro da shar
pe?
R-O �eertame será mi

ctscc propriament.> no dia

16, as 9,30 horas ':().;11 so

Icnídades.

As 10,00 horas - Aner
tura Oficial do Oampeona
b com nasteamento d.os
pavilhões Nacional do CS
ts du � Federações 'partirl
pentes.
'As 10,30 horas - cocut

ter.

As 11,00 horas - Reu
nião da Associação Bras.
dos vetetros da C19��:;e
Sharpie para apreciaçúc
de inovações na classe.

Ficou decidido que até ')

f'm do corrente mês os

clubes deverâo solicita:: a

F.C.F. ti seu ingr,e.sso, d'i�an
do automáticamente in'iC)'!
tos os que estavam proen
tes à reunião, com .exce3SUO
do Bocaiuva que so'lcit'JU
praZtl.

IDT pr'ncíplo f�cou U3SQ'
tado que ° certame '!'é!,'i�
in!ciado no pr·meiro rio

mingo de mal"ço, ficalicC
aSfim a primeira D "ii:;Uo
constitll!d:l. de no e el[l,\

peso

o Presidente da F.CF so

licitou aos érubt!s ::jue
ainda nã'J enviaram P''.\ a

a li'ede.ação CC!l1Un_C<ll'tlo

sõbre os '.r embros dil'et"!'!'s
do clube que o fizess,em _;

med!9..ta�ente, frizand_(l
tambEm a necessidade de
todas as equipes participa
rem tambetl· do campermll
to d'3 juvenis, conforme t�
ge a legislação em vigõr
O n!lreSEntante do Pau!n

Ramos sugeriu que os jogus
fo!::em realizados sõm",n
te no ca'T po da F.C.F. p'".
(\üud,Q' inc'usive serem 1'''>1-

lizados cotejos, com u n

noturno !lO mio da Sllm ,

na.

O I',epresentante do B('

cniuva salientou aos s['us

colegas, qu os clubes dev('
riam pro'bir ao seus atJ6h.�
d e partiCiparem de cote.i ü�
na vârzea, demonstnm.,lo
em várlos aspzctos o õn

conven'ente, tais como C<:'I1

tusões, falta de atlêtas em

dias de jOgoS, diminuk.;Q
de renda, etc.
De Parabêns os dois no

vos integrantes da FCF.
Especin.l da F.C.F, e C!1I0
continuem em sua traj,')tó
ria de vitórias e g'orlas pt.
ra o futebol catarlnnnse.

� conteremos com' Wnl

mor Soares e OSV& do s'or

.rr andas no barco Píonen-o

OSValdo Nunes e Af?n<;o

Zllli nc, barco Kon-T,kl;
Joa:quim (Bel'n (?) e Odl ..

naldo Oliveira no barco

P:nduc�; reates trusséta
"

\I

Almir BaiXO no barco Dun

ga (?); Roberto cúneo II

C «utnonor Pamplona. no

barco Itag.ba (?) Josê
carros Chtrtghulnl e Dal

miro Soares no barco Ci

clone: s'ãusto Pnmplonn e

- Como se encontra a

organização do Campeona
to?

- Em rnene II franca "

t'v!dnde, não medindo Ci�

forças nem no-as de truba

lho a cc ríssêo encarrega.
da deste setor.

Estamos aguardando <ii'
chegada dos senhores re

presentantes e barcos no

próximo dia 13, tendo-se
conhecimento de oue o

barco de propriedade do
velejador Alfred Bercht
(gaúcho) virá em rebc
que no automóvel de sua

pr.oprledade .

Mais quatro barcos to- A rcprcsentaçân catarl-
dos gaúchas, serão t{·:;t,J1S-

•
nense foi c'asstüceda de

portados para rtonenooo- acordo cem Os resultados

!is através de camínnão. obtidos no campeonato
Em contra posição certe estadual.

cas c mineiros não '�I':Uõo
barcos.

Aqui Imerece destaque,
por sinal, lamontâvel It

ausênCia do campeão ora

!llleiro da atualidade, Cid

Franco, por motiv,O,$ des
conhecidos. Em vita dis
so acreditamos que os pau
llstas não se farão repre_
sentar, enquanto que :i\1i

l,1as Gerals ainda mio eon

firmou ti. sua presença.
ASSim sendO, catarin'.'ll

ses, gaúchos e cariocas de
verào lutar pelo ambiclo�
nado título.

vtctor Costa no barco O

linda; Rafael Línharcs Fi

lho e Dalmo aneeo no bar

_. Quais .(IS grn.ndes no-

mes qua apresentará. a

competáção?
� Alfred Bcrchut, do R.

Grand,e do Sul: WalmQ�

Soare!l, de Santa Catarina
1,an PimenteL, da ·Guo.n:l

buta e Cid Vieira Franco
de São Paulo.

- Além do Barco Pionei

no qual desfruta de maio

res possibi'ldades para a

- COTO formará a eoul
pe Catarlnense QUe tenta
r!. "onqulstar o C;;,mot.......a
to,

conquista do titulo?
- Posso destacar com O

PIONEIRO, os· nomes de
INCA do Rio Grande do

Su', ARGONAUTA da Gua
nllbara.
P - Qual a maior eqUipe

"ue p"rfj"'o9rá no, Bra"l_

- *$i8#f4LZ .(W.·;y, €fiI\kt'111t$,j,;!i_�i:rt�;p�
. I

I
., ANOS OI '-"',V.,.,. -r rv......

"ELO PR<iúPUSO O'

j G3Sn Df CHÉ. I
f,NTÃO Pr.C� u\rÉ Zi"' ,

---_.-:::""

-_,. P

O velejador e Pre!>ldente da Assoclal,-ao t!ras,I�1ra dos
VEleiros da Classe Sharpie sr. Osvaldo Pedro Nunes

que concedeu à rcportog;im a presente entreviste;
opós um ensaio visando as dIsputas.

Paraná Goleado em Seus Domínios
. Pelos Mineiros: 6xl

OURITIBA 12 (V. A.) .

Em pl:mo Durlval de Bri
to os parano.enses sofrer� !l

u�a esmp,gIldora dOrrOL::lo
fren ao. mlnNl'trr.' ('S

rapazes treinados por M'J-

torzinho foram batl90s J:o',r

6xl, numa partldll em que
os mlne:ros toram se:npre
melhores. O segundo jógo
st'Tá em Belo-Horlz'mt�, na

próxima semana.

tANTA CA' ARIN"

Me> SlTO'

designações se peasível?
R _ Trofêu oov. Celso

Ramos ao campeão: A�

sembléia Legislativa ao vice

Jelro?
Campeão; 'I'rtbunnl de Jus

tiça ao 3.° colocado. 'rro

fêu Darcy xavter ao 1.0 co

locado tom vela de algodão:
FI'anclsco Grlll.o ao 2.° co

locado em vela de algo
dão; dr. Guilherme Ro

naux ao vencedor da la,

regata; sr. J.oséElIas ao

vencedor da aa. regata:
Iate Clube de F!orlanopo�

��; a;e;:���d�� �h!a��l:��
ceder da ea. regata; Romeu
çescees ao vencedor da õu.
regata e dr. Arno rroescnt,
ao vencedc- da tia. regata.
(cont. n:) 7° pagJ

R _ Creio que serão S9n
ta Catarina e Rio Grande
'do sul, Ambas com alto

part!clpántes,
P - Além dos catarínen

ses quais os Estados que se

farão representar nesta im

portante Prova nacional?
R - Santa Cetartn-r n

mais Rio Grande do 8111 e

Guanabara. Quanto a Mi-

�1��aG:��sP�Obl�.:t!�:u:;
suas presencns.
P- Destaque os troféus

que estarão em jogo e sues

REMO =: SITUAÇÃO DIFI'CIL __

São justas as reclamaçães dc'.� dirigentes de nos·
sos clubes nóuticos, e justas as- campanhas da impn�,n
so esportivo, no tõentido de que os pocl'lres públ:cos
d�em uma ajuda maior. ou pelo menos, uma simples
ajuda, 00.<; nossos clubes que atravessam situoção di- r
Hei!.

E' sabido que o Con�'llho Nacional de Despol·tos
possue verba especlal po:o auxiliar clubes e entida
des. E' sabido que o Conselho Regional de Desportos,
secção de Santo Catarina. l,ltm procurado por todos os
meios auxilIar os pequenos clubes e sociedades dentro
do pc�sjvel e da dotação da verba que possue.•

O maIs importante ,.ntTetanto é que o remo no.

cional, é um dos grandes depo!'talT�2ntos do Confede"
ração Bl'as:Jeira de Desportos e nada mais justo ql�! o
própria CBD, lançar mão de todos os recursOs dispo.
niveis, pOl'a auxIliar o remo nacional mormen '''I ()

Catarinense, que sempre se h:Juve bem em competi"
ções nac'ionoi:, e internacionais, honrando o bom no .

ne esportivo brosileho.
Ao invés de grandes auxllios a outras modalida�

.:!es de esporte. sem g:-a.ride repercussão nocionol in.
cluind(.-.se basebol, punhobol e muit:ts OUtl'OS espor�
tes pouco praticado entl,.1 nós' bra"jleiros, o CBD deve
do arcar com molares despesas no tocante ao remo.

E' sabico que grandes clubes de futebol que o;"�
recadam, que cobram ingressos tI lITl sido benefiôo.
dos pela CBD com verbas doados pejo CND. O remo é
.1m esporte amador, que nado cobra, qUe só tem gas·
tos, reparando embarcações e mantendo em perfeita
fo:ma os suas frotas. Não falo no remo carioca pau.
listo ou gaucho onde sabemos que os remadores são
amadores apena'c:: no nome. jó qUe sã:t remunerados.

Falo no nosso 1(�.mO, tão cheio de glórias, mas mais d-'!
�ccrHicios de um punhado de denodados desportistas.
A cOIT._çar pelos atletas (j'Ue num conStante treina

mento diório à base de sacrifieios enormes procu.
ram mantef-.�.: em formo, isto na base do amadorIs.
mo, por pur� amor ao esporte� Hó anos, dirigentes hl.
tom denodadamente paro manter o que ainda lhes

estn, e se novos barCo.i são adqUIridos o são através
de componhas ou doã:ções. Agora 1T�:'5mo o CN Mar
tinelli !ie encontra em difiôl situação face aos recur_

sos financeIros que .Ihes faltam para' reparar a sua

frota de barcos baroos estes glo:-ié;;os, com inúmeras
vitórias. Os gas'tos são �Ievodos poro a reCuperação
dos mesmos. Donde vIrão os recursa.,_ para que o Ma, ..

tineIJi esteja opto o intervir nas grandE'.' competiçô�
anunÓadas. Só poderôo e deverão vir do CND ou da

CaD; não seró favor, jó qq== a entidQde mat�r brasi.
leira dos esportes deve olhar para o remo ocm o me:."

mo carinho COm 'que olha paro o futebol. Provas co.

mo a Luso B!'asileira, Fôrça.> Armadas Pan Am:!rico"
no, alév; do" certames regionais estão 'às portas. Urge
uma medido urgente poro que o Martinel11 tenha em

tempo útil repa:oda todos os seus barcos, inicIando se

pelo oito ql'fl teró como campeão que é, grancies res·

ponsabihdades nesta" competições. Troca. de telegro.
lT)as. apêlO'S por ofícios, cartas etc pouco resólvem;
necessório a ido do próprio presidente do c1Ub,�1 a

Guanabal·a e lá ir no CBD e falar francamente com

os nossos dirIgentes. O próprio CRD sabe dos necessi"

dodes do Martinelli,.te! isto foi constatado por um de
seus membros Sr. Milrcn Lemk.ul, no vistorio feita
ha dios no galpõo Martinelino. De início, não se falo
em renovaçõo da frota, mas pelo menoS reCiJrsos f1:.

nanceiros para reparar os barcos. Acr�tditomos 1'10

bnm senso do CBD e CND dando aos nossos clubes

nóut���bl�caoduox���n��:::r!��ido à falto de

�� �.�,���c:��====��as��==cs�

�;!:l�3��.?t.r�;�����·.��5����-�·.��{�·.�===�������.����������§���=����Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C" 60 00000
'- ... " CarLl p�1n'1In .� o �.G76 CAPIT.tUJ • • • • • ••••••.•..•• r� .000. ,

ac camp�ãc cre-a'etro. ;11.:""

TO DE CAPITAL C S 000 000 00de�ta com inscriçl'l1. de 7·7�1952 AU'MEL'l\J
•..•.• r 9· O. ,P Em quanto t,·w- RESERVAS ..•••.••••.....•. Cr$ 110.809.199,40�:'�,':�: s�:;��, ��'�I�:: ENDEREÇO TELEGRAFICO "NOSSOBANCO"

:�;n�, ::;,:;i;,:;:;��,:�� ���:�'i,�o:�"a�nt���a '�:,:,: :: :;:;;:'�:� 19:�:�:,p�:�';;:��n�:�P::""�: !�,,:���:,:n�:: ;:,���:�;,:"D:P;;;�'n �:'S:,"B;�:��� "':,oD�:�::/�'::'::�,a:,1t�l:;:��;�I�:ap;��:to será dispcndtdo com a JOII�'aba e Jol1l1'il/e no Estado de Santa Catarillll ti: :áo Paulo 1/0 Estado ,,� São P,'!ulo.
. , _ _realização deste certame 5 .. �

_que surgem verto- casos fJU;:>
A T I V O P A-s81 V Oi.'l�pcd�rão de progstost.iear

--
._____

_ 0._ .. __
a respe.to. Porem o cerr::

me correrá por conta d',\

A.��ocia('ã:) Bras, da C al:�e

gharpic em conjunte cem &

oourcderucnc aresnctra o�
Vela c M:JtOf. Posso cdlan
ÜH' :linrla não tem'l�

teto par i <,�

d ... p '�::l

P - O Mater!a! Ibir ... ·J,
vela c domals acessório. 1

dos catnrmense-, é inr··'· {l"
aos dos demais C0I1('"rr-:1-

tl'�?
R - F, l' ger-al posse <'1('<

tacar para o C<I"O reporte
que Santa Catarmn CO:'r _"'fÍ_
apznas com um barco
veta Dacron superior
algodào tendo oe-tanto O�

dcma!s borcos fi conne.ru I

ve'a de algodão o que nn

turalmente concorrerão cem

"handicup' dcsravornv:u.
No scto: bJ!'co, não \'(1')
QUa,!C]llCI' Infvrícridadc an�
demais. N')5; nccssorios
mos clifi('u!d[\de� até nv.ji
mo �1l1 conseguir pois qU:J11
do »eeessnnmos l'e('"r1."€r:')$
á Pô-tu Akc "e ou São ;:>-:>-,1
1::1 011 aind« nara OUr,"l<;
fontes. N'ngur-m crn S�,ln
Catar:na rab-tca qua�QL.�r

���,�'-Ó�i"Q�:r�e�l ecs�����,���
de p� :I f")I·'('[\r mn,..t:·os
não d,,"j!' fnzr-r 11211\ J.

p�djd(l. Enqual1lo isso {}�

!!aú('ho� c r-ar.ocn s di.�,}(j'·lol
de qun'quer rtôsie in."I:I·'.!
c-ontos nc á:': -s " P"i:
troe da VC':l, p:l!� c":Ü:J-'1
rem Jndú-tr'a p a ra l:-d �;.'l.
P Inól\·idu3!1ll?ntt>. 'J._

cata-Inr-nscs J''i�,l') ap',:� a

ten-s favorito" POl POS';!'J
rem excelente ""::Iteri<tl_.p
por contm-em

, alcm.de_fti_
do, com a cap�CL"",",--'�
vetetodo: A·f:·�:t nercnc :l

,__._. _��:)�l�'��t��I��,eel;I�:����!;�� -�--.--�.-.- ..--------.---.---- ---- •.•• - .•• -

·--LO-;:;-ct;;;.;;,-�Õ;;�bro de 1962
1)_) Dr. Aderbnl namos da SUI'a _ DIretor Presidente
aJ' Hcmcío Sabino 'Coimbra -_ Oiro Superintendente
'a I AnnioaL Siq'UCirn Caoral _ Dil'etoi' Gerente

DEMONSTltAÇ:\O DA CONTA DE

te' rnt do 6Q pag )
Haverá ainda;;; préJ1\\""

{·OII(jU!-t'.-otiIU':->'1
E c"lc!jvampllt,·?
R Inrlív'i<lt1.'llm ,

sim. CnktiV�!llf'lltl', na-.

o, aaúr-uos .'la;;' a-

pontndcs ravor.tos a ?:.,.

que?
P. Os gaúchos sãc. (,-

a rue-r jus n grande co n-

qu"'h.
- .

P A� Il('lssa� em1),H

çô<'s h�'11 lrelnado? c:·, ")

R _ LC!T""'1�fi·."lll"""'-
interê��{' d':.'!lHl!l�tr:ldo p'Õ'I.'$
r�p"e"f>'" n' r�L�_., _.
HS é m;n'11�:l ",,� i"el li' _

tam�n'� ql1�n"" n')� <':1-' ,

trp,ro� il� véspcr:\s da '").'�1

petição. Pooo,Q d���flcur ;'11"

apenas Wa.!m')· S")"'.·�� r-o

les Cll!gh!n', Ac:emar "1.1-
m:s Pir('� F:�ha IPlTl ,e n··

p�rado. eem �-!'1l'l1"1 '1'';

dUidade, para as dispw::s
do camp"onato. Qu:mto a�_�

repr�selltantes do bte Cl:.:
b� de [<'Jol'ianóp<']is, :t_.?, ... -

dit9m que est"j;!1n tam\Je.n

!'emi-�1'1Iivcs. ForPlll H'

tr<'Ín(1l1l a AssD<"rr:ilo
tem ronhccim .. nto.
P - Ehl ca;o de

forte v�nlo sul ou

nos dias das regr,tas, ,'orno

ag'râ a dlrc<"ão (1.1 organi'
zação d,' (lf'l'{a,ll' nadoD.'!.l
d.' Sharpie? '

R �esmo ('0'1' cllU"a
haver:'! reg"t". ::;, pnrCIlI H'

fize\' pL'C�"l1lC o 110SS0 trr;.

dlciOn:l1 vento �nl, �ntã:l :L:
a coml�são fará as reg.!",
na baia Il"rte. Mas "ó ;'�L

último c"so :rcomo.

A _ DISPONlVEL
Em moeda corrente .

Em det:afi;lto no Banco do Brasil
Em outras espécies

B - REALIZAVEL

207.689.455,10
353.030.660,80

458.779.50 561.178.885.40
----

'255.156.731.20

100.000.000.00

1.651.69010 356.808.421,50
----,_.

234.454.668VQ

1.834.751.519.40
13.113.011:1,90

888.115.314.'_0
22.080.0663il
1.613..30000

30.224.100,!1é)
21O.107.727:iO
61_360.D12.40

622.500.06

27.137.00000
5.970.393,20 3,379.550.521,40 3.736.353.942,90

---�- ----

55,Qfl7.975,60
-14.1:112.231.20.
7.803.205,00
173.1)50..30 107.887.462.10

Of'pal'ltc! em dinheiro. no Banco do ara
RJ[, a ordem da. SUMOC

Lf'l,r:J,S do 'r'csou-o Nacional. depositadas
nc aanco do Brasil, â cl'dem da
SUMOC, na valor nomtnat de Cr$
100.000.000,00

Anouces e Obrigaçõcs Federais deposi.

tacas no Banco do Brasil, li ordem
da SUMOC, na valor nomtnar de
Cr!.l 1.932.000,00

.

Agencias no Pais
CJI'I'e·�p'Jndenles no Pais .

Capttaí ri Realizar
Banco do Brnsí! - DepoSit(' Especial �

Aumento de Capital
Outros Creditas
rmcvcts

Titu!rs c vnrores Moblliul'ios:

AP:Jjj('es e Obrig'?�çõCS Federni.i, não a
o-dom (1.1 SUMQC

A1J.1;·lces Estaduais
!\-pAiccs Municipais
Letras do B"I1('o do Brasil _ Instru.

cões 191 e 204 - no vetor n-nunnr
de CrS �._

Outros valores

C - IMOBILIZADO

D - RESULTi\DOS PENDENTES

E - CC�TI\S DE COMPENSAÇAO
vctcre ... em Garantia 438.306.176,40

1.71B.075,00
429.727.351.20
133.B19.;'6i,40 '1.053.571,470,00

valoree em Custodia
Titulas" Receber C
Outras Contas

5.458.996.760,40

DEBITOS
DEPESAS DIVERSAS

2.415.COOOl
63.407.18980

4.591.270,00
4.42t1.594,50
23.819.095,60

\o., l.(:!.�

Dc�pe�as Divel'sns

Gasto de MaterIal
98.659.149,90
4.640.[;[" ,o 103.300.047,60

Impostos
..... 14.336.213,60

42.864.780,20
1.657.084.00

Despesas de Juros
Comissôes pagas ou creditadas

J\l�fORTIZAÇÃO DO ATIVO

Importam:!a levfld" a Credito ria Contn do Funjo deAm rli?:H'ãCJ de l\fov('j� e Utel1�i)i'Js e Maquina!ios .

Abl1t�l11('n'-" 11('! Contfl_ ·'In.�talações"
OUTRAS CONTAS

Prejuizos Verificados no Semestre

2.058.670.60

19.327.80 2.077.998,40

4.893.165,20
Subtotal

...

,

FUNDO DE RESERV.'\ LEGAL
169.149.289.00

Tran!iterldo para est:\ conta, 5'; SI lucr'J liquido do

FUNDO DE PREVISÃO 3.688.687,90
.......

.-r--�
3,600.000,00
1.800.000,00
1.613.446,00

lmp:"J!"tanrla levada a credito drsta conta ..

DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS
17.0 D!vidl'l1r1') de 12"'� a.a., ou ,�eja Cr$ 12,00 por ação
B(]l1iflc:l�ão de 6";, a.a., ou seja Cr$ 8,00 por ação .

Rcmunct·açií.o aos kmadorcs do Aumento de Capital.

90.000.000,00

7.213.446,00
Percentagem da Diretoria ...

Percentagem dos tuncionarios •...

OOAÇOES
Doac;io li Fundação "Nossobanco"
Saido que se tr:msfere para o exercício seguinte .

7.377.775,70
7.377.775,70

1.000.000.00
2.511.648,10

Total
268.318.822.40

Operacões iniciadas
em 29-7-1952

F - NAO EXIGIVEL

Capital
Aumento de Capital

60.000.000 CO

90.0oo.OOO.;JC) 1;;0.000.000,00

Fundo de Reserva Legal ..

sund- de" Previsão
Fundo de Amortização do Ativo Fixo '

11.201.2f430
enoocreo.ue

9_6,-8.545.10
260.809.799.40Outras Reservas

G - EXIGIVEL

Depositas d vis'a e c curto prazo:
De Poderes Pubücos 200.280.5113;)
')� Autarquias
.Je C ... ntas Correntes Sem Limite 1.237.688.675",60
r >"rnts'l correntes Populares.
De Contas Correntes Sem Juros

497.031.538BC'
42.439.289 �O

3.621.16330
7.739_93810
1,.682.51010 1.090.483.626,10

D" Contas Correntes de Avrsc
De Contas Correntes Especiais
Outros Dcp ... sitos

(t Prnco.

De Poderes Pubücos 3.000.000.l'0
De Autarquias

de Diversos:

A prazo Fix'J 61.616.589,30
10.283.753,50

74.9tl0.342.80De A viso Previa

2.065.383.968.90fif-
OUTRAS RESPONSABILIDADES

142.074.4iN..20

547.213.900.1'0
Agencias no País
'corre-pcnrentes na Pais
Letras a Pagar
Ordens de Pagamento e Outros oreon-e
Dividendos a Pagar

899.055.68341)
33.994.155.'it1

415.425.696.91)
2.044..!\'j7.315,90

7.2Y446�tl2.. ,_.=���_

4.110.361.284,80

H _ RESULTADOS PENDENTES
/

Contas de Resultados ••..
34.254.206.20

I _ CONTAS DE COMPENSAÇAO

Depositantes de Valor-es em Garantia e em Custodia .

Depositantes de Titulós em Cobrança no País
Outras Ccntas

490.024.251,40

429.727.351,20
133.619.367,40 1.053.571.470.00

5.458.996.760.40

a) AmadOT de OLiveira Franca - Contador
TC - CRC - Pr. 4395

"LUCROS E P"ERDAS"

CREDITe3

Saldo não distribuido no exercicio anterior .

Reversão do fundo de previsão .

PRODUTOS DE OPERAÇOES SOCIAIS
Ccmpreendidos: Juros, Descontos e C').:'issfi(''). dduzidT"

os que passam para o sel1,1estre �C';l\ln e -
..

Outras Rendas

Prejulzos Recuperados

391.776CO
45.000.000,00

2:'� 1 fl6.�25,50
�2,705.324 90

115.496,00

/

, .

288.318.822,40
J Londrina, 31 de- Dezembro de 1962a.) Dr. Aderb".l RamQ3 da SlIva _ DIl'!�tor residente

a 1 Amador de Oliubra Frnnca _ Contador
TC _ CHC - Pr. 4395

(
a) Hor�cio S�bin� Coimbra _ D.ir. S\tperlntel1den'�
aI Anmbal SlquelTa Cabra� _ Diretor Gerente-------------------------

.";--:-S
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t ri' vo Secretário·
Toma posse o Qr. Fernando de Oliveira

(

Dr. Nelson' Abreu, Chefe da Câsa Ctvil·e Dr. Fernando (la
u.�vetra, novo �itular da Pasta da Sauae, quanao u.cv ;:.u

lenfdade de posse do segundo, realteada no Palácio da
Ag:·on6mica.

Designado para á Pa sta rônia de serviços prestadrs
da Saúde e Assistência 5 ..

-
à coteüvídade. Logo após

crat, tomou posse sexto- encerrar seus estudos· de

feira última o Dr. Fernan- medicina, em 1938, no Pa
do de Oliveira, que até en- raná e em São P,!Ulo, 1ni

tão vinha ocupando o car- creu suas atividades pra

ga de Díretr-r do Departa- nestonets na cIdade de Oa

menta de Saúde públlca.ln noInhas, sua terra natal,
Estado. -nde "'e10 a ocupar-a Díra-

O novo Secretário conta ção do Hospital Santa

com uma larga e h'Jnrosa Cr uz, até o ano de 1pSl,

, As llljas Pereira Oliveira
Colaboram com a Justiça Eleitoral

A fo�o fixa o momento em que 'o Exmo. Sr. Dr, Oswaldo

Arel.:s Horn, Juiz Eleitoral da IV:! Z'Ona, recebia instru

ções sôbre o funCIonamento dus máquinas Burroughs
Ten Key, cedidas pelas lojas Pereira Oliveira, para apu

ração dJ)'Re/erendum do último dia 6. As máquinas Bur

roughs Ten Key, disPribuidas 1Iest<! praça, com exclusivi

,dade, pelas Lojas Pereira Oliveira, colaboran1n efetiva
mente nestas apurações, permitindo à 12.a Zona Eleitoi"ul

o termino de seus trabalhos em tempo recorde.

Nosso confrade BARRIGA VERDE, de Canoinhas, e"'
sua edição de 6 d" ""rrcnte, fetz o semLinte comentári'-'
OS CINCO lrf/LH(JES DO CINQtJENTENAR/O FICARA.:U

Só NA CONVERSA
Muito se falou por ai, nos grandes "beneficios" qUe O

deputc.do federal Aroldo Carvalho havia com:eguido pt�.�a
sua tena natal, Cauoinhas, e que não passaram de al

guns empregos e fa;;ores pessoais que conseguiu em suas

"'horas boas".

Dentre os falados "benejiCio$" quc "ninguém não viu"
destaca-se a verba' federal de cinco milhões de cruzeiros

para o cinqüe1.tenário, que d:!correu em 1.961.

Já. es"amos em 1963 e ate agora não veió um centallo

pur conta,.

Não veio e não vira,
Pre.,lf,gio???

Na manhã de aexta-tet

.1, no Palácio da Agronõ
mica, foi empcssad i nõ
_1.-VO cargo perante G-J-

vsrnadcr Celso Ran _ que
declarou na oca-a que,
ssnco a Saúde destinada

uo bem coletivo, jamais
poderia ser pcnt ne- :'�,......:...,.-_;-�'----------
;���;a;:;a s;n':::� a;'m:::'; t,:: Suces�o' a Apresentação no .:
aspecto humano; havia. t:-;;.

T' AI d C Ih
�:

também" necssetdacc téc- � ealro varo e arva o
'

�ica, iua�idad� ;;0 ;em �'A apresentação dos co- últimos sucessos da músl

n:���sd:a ;1I;:i;a, :. fr:�= 'nhecidos artistas brasüet- ca popular brasileira.

te do Departamento de ��:nsNOl;l��ri:����, M��:�O Fa���CI� N�;::' su��r�r:�
�a:'�eern����:ca. e���larof�li� Gonzaga, constituiu-se num tarão cantando hoje à' nor-

verdadeiro sucesso. te no Musicai Bar,
'

��:a'�e��:l��, s����!�a��� Os referidos ertrstas segundo estamos .iínfor-

trabalhos do novo secre- �::e���::;a:-�arv�:rioT�!� ����s :����o ::::� � ::�
tário, .Q que multo o aju
dará no cumprimento de
uma de suas metas de go
vêrnll, no Plano de Saúde
Públlcl1,

quando foi eleito deputado

;����l :a��l��ge���hr��
as mais diversas tareias do

tau ramo pr-nssronet. Re

sidindo aqut, fol: médico ce .

Prefeitura. Na Faculdade
de Odjl1l.JJo�la da Univer

sidade de Santa Catarina

foi assistente da cátedra
ue Higiene, acupando ho

je a mesma cadeira, corno

P:' ressoe. na Faculdade de
s'armácta. É ainda Chefe
0.10 Serviço Médico da A-.;

eccíacêc dos servidores
Públicos do Estado, <lCU

p.mdo já a chefia do Ser
, iço de Epidemiologia e

aíosstausuce. Em São Pau

lo fundou a Associação de
Medicina Social e do Tra

rajh-, ó.são que se man

têm como um dos mais
eficientes em seu campo.
Levado pelo Sr. cetso

Rimos ao Departamento
de Saúde Pública, cemons

trnu qua'tdades técn.cas e

humanas que tã- bem o

fizeram recomendar para
.raupar agora umu das Se

cretarias do Estado.

Em resposta, o Secretá
rio declarou estar dlspósto
a colaborar com o Gover

nador, nos compromissos
p ... r êste assumidos com o

povo. Acrescentou que não
poderia faltar ao dever de,
em seu cargo, ,trabalhar

.pelo p'Jvo de Santa qJ,1.tari
·na, prlnc:J!=almente qUán':;o
o G"veinad:1r oferece a

mais completa liberdade
nos tê�nlcos de seu govêr
no, parI( que possam reali
ze)" mais Independente
mpnte os seus trabalhos.
A tarde, no Gabinete do

Secretário, (" Dr. Celso Ra

mos Filho, ocup�nte Inte
rino daquela Pasta, trans
mitia o cargo ao Dr. Fer
nando de Ollvélra. Encon
travam-se presentes o Pre
sidente da Assembléia Le

gislativa, Dep. Estlvalet

Gabriel; o Secretário sem
Pasta, Sr. Ibrulm Simão,
além de Diretores de re

partições estaduais, amigos
e COlegas do Secretário e,

funcionários da Secretaria.
Ao transmitir o cargo, de

clarou o Dr. Celso Rames

Filho conüer na gestão do

Dr. Fernando de Oliveira na

Secretaria da Saúde, já que,
no Departamento de Saúde

Pública deixou o traço mar

cante de sua personalidade,
através de uma administra

ção que ficará assinalada

como uma das mais profí
cuas o-ir r-ue passou aquêle,
Departamento.
Agradectnc.o, disse o Dr.

s'ernand- que, tão logo trn

·0 novo titular da Pasta da Saúde, Dr. Fernando de 'Oii- nitte Pela assemcíéte Legls

veira, recebe cumprimentos após ser "Investido naquelrt tatrva a mensagem do 00-

importante Secretaria de Estado, No flagrante, quando vetnador que visa restrutu

recebia os CU1fl-pr'i71l.entos do titular da Fazenda, Dr, Eúgê- rar a Secretaria da Saúde,

nio Doin Vi'3ira, preserne também o Dr. Rubens Nazareno procederá Imedlatament.e ú

Neves, secretárlo da Educação e CUlt_u,_a�,���_,_es_t,_ut_u_,"_ça_-_o_,_ es_pe_,"_"_dO_
NOTÃ DO GABiNETE DA REITORIA:
Reitor auxilia estudantes

e observa a lei
"cumpre-noS o dever d«

esclarecer a opiniãu pub�1
ce que.em data de 10 do

eorrente, compareceu a, ês

:. u��bi:�ede�i::c��::��
vai Busarello, reivind,ican

do auxílio financeiro pua.

a manutenção do Resturan

te Universitário daquela
entt.dade.

Pires.;. o .secreténa do 1n- Educação, Dr, Rubens Na

terror e Justiça, Sr. Gusta- aareno Neves; o eecretérto
;'0 :Nevês; '0' Secretário' dà

•

da Agricultura, Dr. Luiz

cll' Reitoria.
'da Uni. ersic " te sente

C.E. sobre c funcionamento
do Restaurante uníverstté

rio, fez divulgar a segu.n
te Nota:

o Gabine r

�Catarina,
.

ao pronunr

-Ierêncta

.ento da U .

Cientificado do ped�d",
O Magnifico Reitor da U

niversidade de Santa Cata

rtrra, ,?rofes�or João Dg,\Ild

Ferr.ei'�a Lima, esclareceu

que serta Impossível ateu

der no ;:r,onemto a soltei
rante numerosa e seleta breve tourneé pelo interior tacão, uma vêz que, pau
plateia que aplaudiu os do Estado.

.

o corrente exercido flnar:.-

Notícias da Secre,taria da Ag'riCultu,rõ ��I':p:��::,":' :;;:::c�;�
da Universidade de Saula

O Senhor Secretário da Prels, que tratou de ns-
Catarinã. e nem sequei' ti

Agricultura, dr, Luiz GJ- sunto referente a prQduçáo nha conhecimento of!clal
briel, recebeu no dia 11, em agropecuária e Joaquim da dotação que lhe fora

�:�so���in���s�a;eg��;�: ����:�:o_��sro����,s, q��- consignada pelo orçamPI:to

�:��nug, �� ���:net��u, es':;� !���:a�;:r�r���:�!�IS �:: �:����'-. E�:-:��;.a/ln��::�:
dais; Deputado pa.UI,O Secretaria da Agricultura

em atend.er·o.1ffiflls br<.:ve

------.t-----_.,..
"

�;; r'tiPOSSiv� �;,��JI.(HtàÇão, atiCil
. ,I' fi. J;, l;; :1 tpu otk��a�te, no sen�,,-

,.i" \ ::-1
. ,'. do dê QUe" tosse feito um

NO Marrda Caresfrà urrtll1' .. llij:lliihii�:���r��;�a�ed�:�:,;�
ILHOTA Salvadora �:;oo d�al::tu�Oab���O'q�O '��

A maré da alta de preçus, Um dos poucos ponte s servem do Restaurante, o

continua. As pessoas de de apolo são os preços çla numero dI' não cstudank1>
pequenas possibilidades popularisslma e baratei.:J. .e o déficit atu'd, dlsl:nmÍ

econômicas estão sendo Grutlnha. É uma minúscu- nando os credores e as
submer'sas. Também a la tábua de salvação, l'U datas em que furam USI,'I
classe média está comt!- Ilhota, onde ainda é pos- ruidos os compromissos :'kln

çando a sentir a des1cca- sivel comprar por preços como, a prestações d-2 um
mento de sua antiga po3i- ilcesslvels. ta dos adiantamentos fei-
ção de fumesa, sentindo o O estoque de merc'ado- tos para aquê:e fim.
chão fugir. rias da Grutlnha é de uma

_. ,_:� �tlande diversidade. Por

tanto esta apto a atender
os diversos setores de nos

sa população.
NiI verdade a Orutlnha

f uma Ilhota salvadora no

mar da carestia.

,
;

tivo exercício a todos os

funcionarlos publicas fe
derais e autárquicos.
N.o entantr, como a ad-·

mlnist:ação publica não
estivesse cumprlndo aque-,
Ia determinação le>gal, Im-·

petraram Os funcionários
de quase todos os Esta.dos
da União, mandado de se-·

gurança, tendo a justiça.
garantido o direito liquidO.
e certo dos mesmos,

PARTIDA(" OE
fLOR'At' JlPOLl� EM
()IA� Ú ::I� AG

9 oras!

Com êst.2s 09UO::'. o M<lg
mflco Reitor estaria capa
citado ã. sol:,;itar autoriza
ção do Conselho Uruveni

tárlo, a fim de aue fô ;�e

feito o adiantamento "!"la

(Cont. na 3.a pág.)

Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná.
Estado do Rio, Bahia, e

outros estados do norte do
·pais.

Também oS barnabés ca

tarlnenses 'impetrararr;'
idêntico mandado perante
o Juizo de Direito dos Fei
tos da Fazenda Nacional,
·nesta· Capital; ·tendo ja �i
do concedida.s ás liminares

estando sõmente aguardan
de' a. sentença final.

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA' CATARINA

contar para Isso com o in- à Secretaria um caráter
tegral apoio de to.dos os técníco, numa onentecõo
funcionários, de quem multo mais profícua para aten

dependerá para o cumprl- der as necessidades do
mente de seus trabalhos JiOSSO Estado.
na secretarie. Acentuou,
ainda, que, a saude pública
não tem fronteiras; é um

bem a serviço da humani

dade, Que nã- pode ser

olhado com preconceitos.
Disse Investir-se no carzc
com a preocupação de dar

A seguir. em sua meca

de trabalho, o Secretá�'�o
Fernando de Oliveira to
mava c-nnecimento de seus

primeiros afazeres no c.rr

go, partindo para uma ad

ministração da qual todos
multo esperam e confiam.

'Governador Celso Ramos e Dr. Fernando de Olivefra,
logo após a posse, se cumprimentam.

iI�ESTADO
'-...... . r. IWS AJr1'ia alUlo DE SUTA tAIAllUfA c ..

FlorlanllyullS, \VOmingc), 13 de Janeiro de 1963

AINDA! OUTRA DAS MIL

LOCAt:,,'IDADE: LAGOA � MUNICíPIO PENHA

t OUTRA DAS MIL
�

.

----:l 'J.,f,"if':·'" l
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� \\

_A
Quando eu começo a náo compreender urna

porção de coisas em matéria de literatura, de edu
cação, de cinema, de pintura, de música e de politica
também _ explicc-me assim: ou estou virando 11m

caTcomidisslmo reacionário ou en�o iss'J tudo, que
não consigo digerir mentalmente, é a tal dI.' bos.sa
nova,

Ainda agora, lendo a TRIBUNA LIVRE, de Joaça
ba, último número do ano passado, encontro uma no

ticia política dessas que fogem ao alcance do mE;ll
pooer de percepção. \

Diz ela que o Ilustre senador Atílio Fontana, n'J

dia 19 'de dezembro, pelas 12,30 heras, através da Ra-
dio Herval d'Oeste, -manifestou-se con.tra o NJl.O,

"dizendo entre outras muitas coisas que QUEM, VO
TAR 'NO PRESIDENCIALISMO ESTARA VOTANDO
PARA O COMUNISMO."

Minha pobre, inteligência sobrou logo na jogadll,
como se enfrentaSSe charada sem conceito.

O nobre p;:':lamentar Parlamentarista PQu,'o
mais de dois mêses antes desse pn·nunclamento foi

�Jeito senador Pelo PSD, Esse partido, no plebiscito,
pelo seu Presidente e pelo senhor Governador d" Es

tado, manl(estou-se de forma eloquente pelo pre.:;l
denclallsmo.

Temos, assim, Que o �enador Atillo Fontana !ol
eleito pelas fôrças ppliticas que deram, no Estado, n

vitória ao NAO. Se. essas fôrças representam o cOlm:�

nlsmo, o prestigioso pr-Iítico de Concórdia (ond� o

SIM foi derrotado), enleado pelas próprias declar�

ções, estará frigindo-se na própria banha, porque
não poderá fugir ã. fatalidade de ter sido eleito pr
los ., C'Jmunlstas!!!

Como partidário, votei no senador; como pn�sj
denclallsta, voteI no NAO. Mas nunca fui, não sou e

nunca serei comunista. Dal 'não saber sair desse em

brulhO todo, que é decididamente labirintlco e bossa

novIsta. Apelo, in extremts, para o auxlllo do cama·

rada Fontana ..
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