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LISBOA _ 14 (O ESTA

Lu) - O Ex-Presidell�e

Juscelino Kubitschek, (,:H<:

se encontra em visita a P�-r

tugal. adiou sua partida
marcada para quarta fcjf.<t.
corri destino a Pad:>, para

Situação Melhorou Em São Paulo
SAO PAULO - 14 (O r-s tudo estão cobertas de 1.1-

Fátima. De Paris .ruscennc

Kubjtschek regressara ..\0

Brasil.

ni-tro O ívetra Salazar. De

pois J. K. com espôsa e �i
lha, :�dtará o Saníuárto u

'fADO) - Melhoruram as

quinta feira. Esta rnano v,
o Senador par Goiás, sora

recebido pelo Primeiro .Mi-
condições dos diversos 0,.1]"
ros da capital paulista, c-ru
reba'xamentc do urvét "l1S

águas após ali inundcçoes
dos últimos dj:J.)\. As ruas e

bairros Inundados con-

I

e prometem nova Constituição
-----------------�----�-----------

JK adiou seu regresso: conti-
nuará em Lisbôa mais um dia

d · It;�
emmem :-0

LOME, 14 (O ESADO) - Os rebeldes
de Togo, que assassinaram o Presidente Silva

nus Olímpio, proclamaram hoje seu domí
nio na pequena Nação da A'lrlça Ocidental
e prometeram uma nova Constituição e elei

ções. Uma transmissão de rádio, procedente
: da capital de Togo, indica que Olímpio foi

morto porque se opôs a vontade popular. In
{orma-se Que os rebeldes dominam totalmen-

.k a situação e que adotaram medidas enér

gicas contra qualquer atividade de traidores

Adianta-se, oue uma comissão civíl se encar

regará de redigir uma costitui(_:ão, sob a qual
se íará elei...ão da nova Assembléia. De outro,
o cunhado

-

do Presidente Iale�ido, Nicula

Grunidsk, aceitou formar.o nôvo govêmo no

Togo. Enquanto isso, parece reinar calma
,

em todo o O::1Ís e um comitê issureicional foi

. constituído em Lome.

-Togo

M�'1idrn da Educação em São Paulo
SÃO PAULO _ 14 (O ES tro da zaccecac, Profes

TADO) _ Para presidir a ser Darcy Ribeiro. Já se en

sc'enidade de In<:;talaçã,. cio eona-am em São Paulo tv-

7.0 Congresso Nnctonul de prasentantes do Rio Graurte

estane'ec'mentos pn rtlcula do Sul. peraná, Guanaba
res C2 ensmo é esperado ra, Bahia, Pernambuco e

hcje em S90 Paulo, o Minis outros Estados.

No Palácio da Agi"onchtHct.:, na manhã d{! ontem, prOCede1.6--OlS6 a vssnuüura do convJ·

nio entre o Govêr1lO do Estado, a Pretettu ra e o 1:'.....4J1iEG, visando a crtccão do .Con
selho de Deselwolvimento da. CapHal rCODELJ. No J�urra'ntc lei tomado ?la opor

tunidade em que o Eng. Annes Gua!berto, Secretário E!fel:u.th'o do PLAMEG, {IPI'

uha eua assinatura ao documento, na urc ??Iço do GOI,crllador Celso R,anos, do M!

nutro Dr. NclScn Abreu, dr Sr, lb"atim F. ?imào, secrem-io de Estado Sem Pa:>:u,
do rretci.o OsvaldQ Machado e do En!}. Celso RamO,ç Filho, titular da Pasta da

Vil!ção. (TEXTO NA s» pAGINA)

Dirtloria da mnn (em o GCY. Celso Ramos

Combustiveis: Crise Imporfante Fábr[ca de JPapelNo Abastecimento
1:��� _::E�S��,;�,(� �� :O!R:��"ou �f:;;::a�: DIII·ma pl�Gns· Instalaca-o�:�"::l,�::t�,.C:�It'lp,:;�: :l�:�;':;:':::��'E,���,b�',: • &iinu.
d�nte da

-

Republlca, oe-n Paraíba. H� duas semanas

como ao "'finistro da �"\l. é quase total a ..:.;csc{:}: de

ção e ao Presidente dn Pr,� gasolina.
,_-----=--,-�--..,,--;-_,,-�-..;---,.

BRASI'LIA - 14 (O ES

TADO) Cêrca de 800 mil

pessôas em todo o pais de·
verão !'er 'vacin!ldas ainda
êstt. ano, contra a fébre a

mare'a na campanha de

combate "O mosquito ela•.'::!

rada pelo Departamento Na

danai de Endemias RU:-[1.,$

A verba para êste sen/lço
está orçada em 30 milhões
de cruzejr.os.

Ame�ço.. ,sjllcldar-se em'· sinal
de Protesto); \

SANTOS - 14 ( OESTA
DO) Um marlnhelr.o ln·

glês -embriagado desp,u-se
no ,o]!o de um mastro t1.1J
seu naviv ameaçando !iH:

cidar-sc, como protesto as

ofensaS sucessivas de ·.t1e
são vitimas os marinhci
ros esLran[;:eir:lg,.cm SL'.r;·
tos. Um" baUarina cOrJ.S(>

gulu demuver o marujo da.<;

idéias de suicidio e tlJdo
t.erminou bem.

Concurso "Semana da Marinha"
Jornalista Gaúcho sagrou-se

Vencedor
A Comissão julgadora dos

trabalhos apresentados pa
ra concorrer ao concur·�o

jornalistlco, instituído na

Semana da Marinha, PI·e-·

Mercado
Será
Reaberto

SÃO PAULO - 14 (O ES

TADQ) - Tudo indica C!1:e
o mercado central será 1 ea

berto amanhã. Com esse .)

bjetivo Os trabalhos de ]!m

pesa daquele imovel da mu

nicipalidade serâo apresa
âos no dia de hoje.

Intranquilidade
. na Siria
CAIRO - 14 (O ESTA

DO) - Noticias proceden
tes desta capital dão cor,ta.

que r.elna grande lntrnn·

quilldade na Sirla. O :,:':é'"
cito determinou estada (le

sidlda pelo Capitào de Fra
gata Carlos Alberto de
Carvalho Armand,., e inte

grada Pelo jornalista gan
cho Ade! Carvalho e pelo
historiador e escritor ca

tarinense Andrelino Nati
vidade da Costa, ambos
cenvidados por êste Co

mando, tipós três dias de
trabalho, selecionou o ven

ced'Jr do citado concurs:).

Sagrou-se vencedor, fa
zendo júz ao prêmio insti
tuido o jornalista J. J. !.la
Silva Jr., que apresentou o

trabalho '''A SEMANA DA

MARINHA", publicado no

"CORREIO DO POVO" de
9-12-962.

o prêmio será entregue
ao vencedor pelo Delegado
da Capitania dos Portos

em Porto Alegre, represen
tando êste Comando.
Embora não fazendo júz

a prêmio, a Comissão re

solveu destacar os traba

lhos "FUNDAÇAO DAS
MARINHAS - MILITAR E

COMERCIAL" e "A NOS
SA GLORIOSA MARINHA

DE GUERRA", apresentk
dos respectivamente peks
jornalistas Antonio Fernan

do d'J Amaral c Silv;( c

Ildefonso Jl(venaJ, ambos

pnblicadup "u Jornal "'O

Papel.

Durilnte a cntrevlst:J.

NOVA POLl'TICA �O TRIGO
TRIGO: boa safra, iriticultor satisfeito
porque está amparado pela Parlaria
830 do Ministério da Agricultura

Portaria nU 830. O tritlcul

ter entrega sua produção
cclhida e rccebe ao ato da

11 Cumissão E�taduaI te,n
como presidente o .o,..
Durval Henriques da Siln:
como Secretario o bancâ
rio José de Brito Noguci,:a,
que também é o gerente
da Agência do Banco do

Brasil S.A.; cabe també:n
ao mesmo senhor .1 RePt'e
sentação do Banco do Bra

sil S.A. na Comissão. O Te

somei:o é o Prof. e Depu
tado Paulo Preis que re

pre;enta o Govêrno do E�

tado.
Nos municípios de Caça

dor, Canoinhas, Cencórdia,
Chapecó, Criciuma, CurIti

banos, Itajai, Joinville, Joa
çaoa, LageS, Maf-ra, Videi

ra e União da Vitória 110

Estado do Paraná, existe!1l

Comissões Municipais.
As comissões municlpai'i

nâo fora� criadas prevlle
giando municípios trltlcul

tores, é que além de cu I·

tivarem trigo também pos
suem Agência do Banco do

Brasil S.A,

entrega o valor correspon-,
de,üe e:n cruzeiros. Nã')·
existe demora; não existe

all1l\rlhã o pagamento será
feito.
A safra tritícola deste

ano, produzida pelos tr}tl.
cultores catarinenses está
estimada em quarenta mil
toneladas de trigo
cia\izado. porém,
t· �al VIlI a 60 mil
das.

FAB no Congo

ma e da detrltQij. Permane
cem as barreiras provtson-s
i80 ando tôda a área 00

Mercado Central, de Su .>

Paulo. Para evitar conce.ü

nação os fiscais sanltari ,_�

aplicam «peroaêne nos 1J1-
erros.

Prazo para Impugnação do
Referendo Terminou

RIO - 14 (O ESTADOi
- Partirá hoje para o Cm

go o nôvo contingente de

oficiais e sargentos da FAB

que atuará. naquele pais•.1,

rncano, sob as ordens da
ONU. O conqnaeste .se ccn,

põe de 14 oficiais e 17 ar-

RIO - 14 (O ESTADO)
- neveeêc ser encemtat,a
dos 20 Tt-Jhunn l Supercr
Eleit"ral, nas próximaS ho
ras. os resultados oficiais do
p vbtscno na Guanaba-a

\

Corno se sabe terminou $'-
bado o prazo para a Impug
nação. não havendo qual
quer mas.restaçâo contra

rio ar> resultado do rcf ecen
do.

tu-ui jÚ, pngruueuto de a

bõuo

Em Branco.-

•-�,

I

I

IUO

Mlnlstêrio

RIO

- Assume boje às 15 hl.lr?s

o cargo � Chere do E:'"

do Major da Aeronâuti..,a ....

Brigadeiro, Francisco C'.r

rea de Mello.

PORTO ALEGRE

O Partido Libertado\"

nunciou que não pl1rLL'ipa
rá do Govêrno d" colig,,(',t,)
do Sr. Ilda Menegueth. A

decisão fOi tomada pclo oU

ret.orio gaucho ero rcuni!',o

que terminou na m"drl'ga
da de hoje.

NITEROI

Entraram em gr2ve

72 Mil Toneladas Anuais - Ius'o ��:��;!�ula��o���ne��\��en:�:

�'i6jtal)tes
pelo patriótica

o- 3l M!Jh�,de �plqres ....
. t�balhco kel��et.�do, r cPf ;' .

�:���r"d��l::iS.gra����t�= ::��ri,�.p[\galllel1l? J2. j:;.�

com a Ilnahdade de fa- rLoti, catarinense láb'rl visa ctotar o �ttdó fie di« 'II!It q) f� .H
zer ciente ao Chvernarl.1l' dê"11bt'tl! da que está sendo ponder9.vE'1 Industria rle

Celso Ramos da· unlmaç5.o cogitada e em fase de ul- base.

dos planos para Implanta
çãc de uma Industria de

papel jornal em Santn CJ.

tarina, com o volume
anual de 72 mil toneladas,
estiveram na capital d�
Estado, a 8 do corrente, os

srs. Alfredo rtalo Romer,
Ourival Cesartno Pereira.
Serafim Bert;.so e Vai do· '

miro Norc'11lnl. pre);ldente
e dln�t()r('H. respeetlvamcn
tc .•da Cla Catarlnense. de

Ar,:ora' a compra do trigo
é um negócio estatal, que:n
Pega a compra é uma d3.s

d,� AgênCias do Bl1nco do Bra

.mais alta importância p"3.- si! S.A .. pois ê ela, também
ra o pais, cuja Implanta- a depositária do produto
ção durará 36 mêses, em pago.
dois anos terá seu capital Esta nova politica c!a

recuperado, sendo que 8Se" triticultura brasileira foi

do material utillzázél pc- permitida pela Portaria Nú
mero 830, de 22 de novent- RIO - 14 (O ESTADO!

bro de 1962, baixada pelo
. O comando dn greve da

Ministro da Agricultura. Marinha Mercante inft'l'-

Inegavelmente esta porta- mau ter tomado conhc,�i-
mos solicitou outros por- ria plantou caminhos no- menta da minuta. do de::ré

menores que forum protl- vos para os negóciOS do to> com que o Oovêrno Fe-

tamente esclarecidos pelos' trigo e oferece condições d�ral pretende rcsta.bele-

diretores da. Clcapel, e de- que estimulam o triticul- . ccr. a hierarquia sularial n,1

mOnstrou o maior interês� ter. Marinha Mercal'tc. q r.'J-

Com referência a'comer- manda, reiterou que ho!e.
tüa!ií'<\cno da safra que d·�verâ $CI" concretizada a de .. !

transcorre, jamais existiu ci:são.;,dc entr.egar os' navios
tanto estimulo e talHa pel"::; 1)'ipll!:1C(lfS gr"vl�t;_t::.

com o Chefe do G('vêmo,
aquelas pCl"lmnalldadcs de
talharam ate que ponto .3e

encontram ali provldêncbs
e planos par.) a instalação
de tão imporLanle In<.lu3-
trla. que atendera aprexl
mudamente a demanda nil

clonai de papel jornal em

25%, a importancla a con�

secução dêsse objetivo em

32 rrilhêes de dólares, com

financiamento do BND�,
Instituto Nacional dr Pi

nho e clnsse madereira. e

absorvendo o traba!�o de
4 mil operáriOS entre re

florestamento, abate e fa
brica. A Clcape se prrpõe
à reflorestar, anuIumente,
6 milhões de pinheiros, n<;>

cessltando de 22 mil ka de

energia, e gastando, anua:
mente, 168 milhões de ka,
quandO a demanda de todo
Q Vale dó Itaja! antingl',
por ano, 200 milhões de
kva.

Indústria de base

derá ser adquirido no mer

cado nacional.

O Governador Coisa Ra-

se no empreendimento, que
utlllzarâ a parte do pi
nheiro geralmente não utl·
lizada l p0ntHs), rcaftr-

Kennedy ..

perante o

Congresso Katterhley: Becker. e :\ da Sociedade Catarlnen�.!,
WASHINGTON - 14 (("I Garota Radar de Pôrto A- quo seni programada pur'l.

ESTADO) - O Presidente legre, substituta de ;Juss:1.- o mês de abril próximo, (l

Kennedy comparecerá ho- ra Trnvasws. A bonita gou desfile das Garotus Rac'hu:

j.e perante o Congr(!sso, pu chinha, rec2beu o título na quando serão eleitas M::;s
ta anallzar a situação de;; festa da Garota Radar de Radar, Mlss Simpatia, 1-t"�S3
Estados Unidos. FOnte "fi Fpolis Sara Regina Rli!')" Personalidade e Mfss 00-
cial revelou que o Oovcr- lho s'ílva. Sua COroaçao:.;e çura. Kattel"hley. reprC3,.ln
nant� norte americano a- rá realizada na Segu"1an' tará nn :sua Cidade, a C�I-
nunclará a elevação do pro Festa de COnrraternizac�'o luna Radllr na Soci.ed9.d{!.
grama de defesa. üiém de ----------

preC(lnizar o envio de um

astronauta a lua até 1!H;).

Greye Continua

gentes.

Bancários querem o 110 Salário
RIO - 14 (O ESTADO;

- Os baucános cartoca-,
vão reunir-se a noite em

nssemb'éta a fim de decr

dir sôbra " po::;:çio a ton-ar

em face da recusa ctos os

taceiecímentos em cone-i

der o pagnmenta do 13.0

mês de salários. Os ostabe
Jectmentos de crédn«. con-

BELO HORIZONTE _ l-I
(O ESTADO) - 0)\ bnncá
t":Q� mineiros reunidos i tu

lls:<embléia no "Teatro
Prünereo Nunes' resolveram
entrar em greve no êaso
co; banqueiros püo '·f"LU"

funcionarias dali esta!elrt;s

de Niterói. O movimenLo é

em represália a prisão rie
lideres sindicais decorrvl'

tes da greve dos estale:,'r,;

da ISKIUAGIMA. Os tr-'t1s

partes entre Rio e Nlte,'�)i

não foram atingidos p �I")

movimento.

RIO

- Está reunida 11(1 Itamll�[\

ty a parte brasileira qua

negocia com a delegaç�'.)
c��·-�rcial �oviêtica es'u

dando acôrdo de ccme'·r.lo

de pagamento estre os dJ!:-;

paises. Estudam os prc :·�i
tos que serão trillados 1":0,,1

os sovjêtic05;.

mo

- O Pr-esidentc Joãu G')ll·

la�t d-evcrâ permanecer nu.

Guanabara atI'! a proXJ:,la.

quarta feira. O Presidente

da Republica nêHte mom>'.l

to despacha no palãclo das

Laranjeirlfl·

RIO

Gar�t� Radar dePorto Aleqre

a safra

toneb-

Plebiscito: Resultado
de Santa Catarina
o Tribunal Regional Eleitoral divulgou,

ont-em, os result�dos oficiais do PleLiscito em

Santa Catarina, faltando apenas 3 zonas'

NÃO
SIM

253.553
161.686

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r.
fmprésa tdllora "O t)IAUO Llllv.

1�!l1I. l;,m.�elhe'ro Maf",. 'M
"d .. t"/II: ::1J:�2 - catxe PO!'ltal 13"
},';(la�t�(.:o T,.l"v:riír,co ESTADO

mreto,.
ttuhen.' dto Arruda Ramo.

Gl"re"t ..
I )fllJllnlln...ernendee d. énutnc

RllaalUru
1I·,!r,tlh) tI'el'lI,II.,J(J III •. \lHaII>J � ,'jllVU _ O,WII!(.llt
MeDI!

Colaboradon!.
�Ior Barr ef rus ,"'Ilho .- Dr. osvarcc hV0.4n!;llt:.·
Cahru! Cid ocnaage _ IJr. Alcides Abreu

PI"r. OtllOn d'Eça - Major noeronsc Ju
'/1",11'1 - III". MlJlrm Leite da CUI;ta _ Dr. !{,u
lwn,. COl>l.o Walter Lunge Zury Macha
<'1,] I",/aro Bartolomeu _ 11111 .. r curvun,u

1',." '",�I" rernanoc cc Aruuju La�o -

11 IYIl.[,oIl :-)("1II1l(!l- IA. Seixas Nurtu - Flá\'io
A:ll<"l ti; de Amorim _ C. Janrunda. ti:(iílor IIt'
, •. '.; .ru- t" ih'rwuJa - A;Il.11po S Tlli;,go

/}Y./'Alt1'AfI1ZNTO ESPORTIVO
li'-ü"l'" t- .. drn P;l\l!o Machado
iir'<l,,l<)I"'� .,Hy.I)ial'e::;: Mn u r y Borges, Rui T
r.cno e Ullhc,rto Nahus..

I '"I'I"',!(/,(l(uc�: Lil\'ERSOS
ueJ)rflsentantes

al-JlI -sentueces A. S. Lara Ltda
II (�,jj, Hua St-naríor Dantas -10 5<> an9n.f

:1'1:,'124
f' "tl<l Rua Vitória 657 _ com. 32 -

;H�;:I.j�J
1\1"1'11' - PRO?AL - 1-'r:\I':\ D Felle!(l,

"'J 1'1 ,'<mj.lI - 'rei,: 7.j�.jC
".�',i·III(':" f' ('[I(I'f'�pond('J;le" Plll !('{I{l� ,!)� _.IU

1/1"11'1"'. rll' Santo Cata.:in!l �

/,lo'lt,t'i .. '. Inf'dlarúe coutrato dt' )("01';1(1 (�, 1'1 <l
I I. ;i, t'llI vh,;or.
A., ,(';.,\'J URA ANUAL _ ('r� 2,011(1 (lO
,I' .l ..\ AVl!l...<;,\ - c;r!' 10.00
,., /"/ •. ",, .. ,,(;1: SI' r�'pn"l..,oI,m,�(t ur/o.< l'1'1h,,<,1'
j" _ ",lIidll,� I!:).� artIgo;:. ussl7ladl)lr,

Em sua retuüão de 'O
do corrente. a ruretcrta (Ia

Assoctaçáo d·� Sorvidorc s

I�úb!ico1i de santa C"tari
nn defibercu, p::Jr unaut
midade. constn ntr uma C,J
rmrsâc. composta do); dtre
t:1I'(_>s G:1nChlfi, Jupv

cocnio. bem ('OIllO ele ou

tros a�s:}Ciados :I serem
cmvidnd s. a rnu de eu
uarnr t:11J�'J:l. que dlsponj-a

tos de funcionalismo cal n

rlnc11;;e. ci�il e mürtar
mano.ada a atudkin ta

botu, scrú encaminhada a

uma ;F$c!l1uleia gor::q .10
cs-o+ao-s desta associe
cão e nostenonneatc apre
sentada a S. Exa .. o Senhor
GOV(.I·llfldm· (lo l'�sLrl(lo.

Na nlt''illl(t reuurõo. tnm
b(:m f')l aprevndu :I t'XP '

clk?!.o de tetecmmns
exmo., srs. presidente lI;1

rusu'os Câmara de DePU·
ta dos. Senado Federal o

lllClllbros ctus bancacus CI'

turtncnxes n.iquelns CJ�a�
do conorcss.. xactonat.

pleiteando aumento d'

os ;;C]"

Icdemls p.

me-runs modalidades rct
vindlnda<; ppIII UN8P ('

(JU!I'a.� cnudaoes de ámbt
t� nactunat.

Ministério da Educação e (ullura Un'versldade de

Sanla Calarina Faculdade de Direilo
EDITAL nv 1

Rela�'fi"1 dos nlllll'is su

i('!tcs :t r�,X,l\MT-�S DE SE
GUNDA EPOC,I\
P Sé!'ie

O{}MINGO - CLUBE ü(JH DE AGOSTO - DOMINGO - "EN(ONTRO DOS BROTlNliOS" - IMmo 21 BOnf.5·
_

�----- ... --- ----- .. - ----_',_----- --� ....-- --_ ..-- -- ..._ ... -. --- - ---- - _---.-:- -- -- - -- ------ -- ---

Aumento de vencimentos para o íundonslismo

JSTADUALsó!.��,��� :n,��TA��bY,!��on"'ho:, M:-

Co.\l]11:>. J'I:'Ili':-:mr"l M'l:',;l
F:;t;�i,l i1;:::�. Mó',rir! c'. 8,,01"1.

f' ..

�cvnleCli[iCflI05
)\ .

c--1'( l-V<.1 U{�l-�
�. '-...._/ \ '

---

Sociais

Corais Un:ver.>i!ár'os Em Nossa Cidade
MU�ils Renner Vai Promover Desfile

,I , I' (I. rfl�111)ri71C1lt('s do Cm'n/ (Ia Ullil1erfic/adl.' (le .'imIta Catarina, oIJ
t,,!, (JI"17irl., (1,1 ,.I\:'a que o M(qnif;co Re!loT, P;-nf�<.'()r Joáo D"t'id F'errcira Lima

feL 11 um dos ensaias.

1 _ F�m('� infcrmnct 's

{1f' (1'1' fl ,,111·,'''11 B:1r. �

f' 'Itl. 't" h·I._:lftlll(' 1\1""\

rn 'ni� '''I n, !ln!l" dc S ';:1

(1"1 rcm I' �"'l"!> nneloo"l :;'.

') _ n srl1hlll' Fernan<:!o
lJ',!Í:1, J'�':":W" 11m grdjJO

d ':J!"V'I ln slIa r�si'!{n

(,1::1 p, \lh1 ('Ollllitcl rlll

hlT",I',r'l"Il) aI) J-i"lult!or<::>:
'1. ,.'li J�',rI'l!'lH' ,1)' e Anta

li,/) I r1-1.- !(f;nucr ;-:H�,

J""'I' ," 111"',l'nl,'<; a 1'",-"1)

6111 () 1'1/]'"1'-,1"1 1111(,1:'(1. Dl!

�r\nh:ll''':l'!.'r ('�I·:O 1'1. "�::'S

n'.-.li"1) rr""ni":O F' .,'

I\'\)'n., 7.lnl. () 'lIIal' 0\;:1':\

e (),m:1I' Nl'w!l)ll'nto.

_ Mui"!> R,'nn"l. p.tr:·.,

(�·:n!( rl' IlI.J:.I��

tu '�('H: ,,'l, A S')('ipc!a(!:-> PfI:

IlIl"" ,,\,\ t;l]l1 n r":4í) ,11-

],\]1(' d'" da J}1"'moO<\:)
/lil r l;i prime'l''' V"'I., il

('i,nIH'�rf, rrn ll"s!-'a eido:Jc,

.j - DI'inl':1n!lo no "\II)�

l'f('an T:,'I" do QllrrêllcÍ'l pJ.

}:1,'''' I) sf'llhOr D"'lv'>u:-:

]lnlll 111' Sj(!u,"ra, g"�,"I"

rln E:llll''l N:O('i011:tl d" .. ti

h:lS C, I'ni� :,m .... ·Olll]l:tP!:.u
do 5(']111"1' Aldo Rr)('h:1.

6 - O d�srutjáo Pen;'�

Guilhoo P,'reio'a de !\1A".
que e�rava completal1""II'"
af'st:1l';;O da� N::i.as �o ;,li�

,"fÍnflr!o f,,1 v:sl,o �IY' r:�"�".

de p'sln, ro.lnda<; de "J�r,U?
nUIll grupo dt' amig:)s.

7 _ Apro�ima-oc o car

naval I! cnm êJe, a bonit,l

mÚl'iea de Jamo-iao:
Eu vou me ;'I.horl'pcer
Mas vou Cazo:r
Voce �olrcl"

8 _ Com sessão "Ol'n'!

na Casa Santa Catarina di"

lU ]l.Jl. O :<cnhor dr, Ol.ht'n
d Lei! Presidente. da Aeu.:le

m:o C;\tarin�n,e' de Letl't-'i.

r�·!,�pc'"nou convidados illl�
n's. Ilan\ c"memorar o 1.0

C '!l' ·\Júrl .. de Na�clmelllo

de9 vir�,�.::!:�rcz:::enta·1 �

elegnnei:l da senhor" �ll'
I,-,� Edp;nrd III(1ri�z (N7'Ii

tv) na Pl"i:�)stl"<�ia d:) ti:õ\,"

"}\ No," �,'xta feira I'"

e:nc S.l" Ja,e.

hce �{tbtHlo. foi ofer� 'd'l

nelas E' nadores I:lncu 20:'

;lhau�en .� Antônio Cf\tJos

K. Reis. E\Jlr� outros c:)o

vldlldo<;. o' ('U-,"I1\S: de;Hi
ta'lo F,rn:-n::{:) Vie:,l;:ls (B'I'

n'u'(l�lfJ, Jos!' L"mos (Ve·

ruI, I'-crnl1nd" Fal'ia iZul

m:11, (]"!mtnrJo "�va\"o (.":a

tiin, sl't:-. NiI'c F':II'i'l d"

g:\ntbdma ? 'I"':li'd::l t'm

r",rfJ)(,Ô"� d"" (\:t. um te�i':o
ita!iano- muito b�m ('>:;n

feccionado.

12 Arti�tas brasileirc" e

In!f'rno":cnais ('�t:1rõ." pr(�
senl"'s ao mailll' bnil do "ll:).

ne <1J •• 16 ri.' f�vereiro n�h

sa c�s co 1I:l:el Glória.
C:dad:: Maravilho�a.

13 - Muit" f'lngiad::! ú

s<'I'\'iço de bar c copa apn'
scnl:.do pel:l ;;pnllor Ed'l'.t�'
do Rosa, só.b"(!o úlh!"lo
elu ree<'peão de ('fLiame ,;,)

11<J� salões do 1.11":' T,�'J::.s
Clube.

14 O !ira!)') r��J1�n,;:'�� I

prb 1"e-:-.lizaç5.o d(; CfHt\:t!·y
Clube em no�'a ('id"I"',

Nutnn couves Nlhnn (:;I!'
voih , V,Ii,',)i rt uztns. ,",I
r., !(,v'tim' Pas.,(),ll LlJP..:�
)\.r.�l'tin�, Luiz Hobf'. ro !\

!haycte.

DlRll:ITO ROM ..'NO :, fi:'
ml!,o Sad". M,\l"l'Y Kl'\H')!r:'.
,Ju,1 F'r:m0:1, J(I�é A, CI'.i
P,t"I"1l11 L, Mar:ilJ.-;, ,"1.1I·:a
51.e!a HilIa.

EC, P0!..fTlCA - Jocl Fl'r;)l
�. J " .. ,� A. Ctu'i, L r;v"j
Bu,. '1'('Jo, t<.fada Sle;� R,!
J;;. J' ••. (',m, L. :r_.-tar;ln.:;, n�l
l:n'n" Cunha.

TEOI·n,'\ UERAL DO mST.'.
1.1-> J,j,'1 F.-J.II(!iI, Jose A.

C,lri. Mario Sada. Anlollin
D'lll;,:J.J Cunha, H,H Y

K: ueget". Maria 3tcla RlJ::1,
P.1SrlJ,)! L. M:.trtins, Edu[I'
d 8.'hmidt, J',o!tu A. G;:!
v:\c\"(\, E'Jua:'dn Schmldt.

DIREITO COMERCL\L
,Ullid, M.IY. Hamittun M,'I1-

de:", 'JVl'IlS l,'aria, UIJlral't1l
Bl·Unl!1l.o, Ulis>:cf\ Lim, /1.:
bcrlo L, da Cosla, Júão M.I-

to,;, H.Jflcl'tO L. Pi.es.

Di"R::O:110 lN'lER:'\AClONAL
PLoIJI.,j(._;{J - úuir!o M.ly.
H.wIi i.�1I M.:nd",�, II'l'HJ

I<u'", r: mrl',o L. P,r('�. u

tJj:J.I.'n B,tlnd�. LaerélO
1-'. da Luz,

DTlU�lTO CIVIL - Ade]'!}!\!

RJ':I. (.:lovi.-; BrtJ.;ini. Helio
HJuid1 IL;:lviu F,'r:rira. i
ta!o Dam<lt0 Lcli,; Helll'i(w J

GiJu\t-n. �Ll lU Kj·ue\:cl'.

MáriJ Cesar Cubas, Pedr I

Paul·' Pav(;si. Pir:<:1cs P. de
F:ll'ia, Uwe Hardt, Vieent,?

tLul".'\na. D:tnilO Srhmld',
,\,l mi A. H\lhe. AJ'!1al(;1

Fo;;nJ:1:1dt:'.". E1ecto Kietzel',
DfRF,ITO CI'VIL - Adilson PelLo J. de Souza. l;Vilm�r
A. AlVES. Arm�llda Veir,'l, D:tL.milo:.
C:audlo Carioni Gll M.
R:-lIIt. J::H�.� de Oli\'l'j;'n, Lei- D'B.EITO COMERCIAL
n'1l'do A. Nunes OI'llInr::1 Adel'tlrd RJMl,. Clovis B!tl�
r I"'rj n da Cunlla, Paillo 5ini H(]Io Rub,ch, Ha,o
da C. Ramos. plínio Vlee!l- D:":1.Ito. Lul.! G::lUvêa Ma:'-
te GJIl1eS, WaHer..-de S�\;- c!� Krnegcr, Mári, Cesar ('u
dI., Ch,,�s SL:nl. (J' l" us R -

...�. Ped\'o Prlldo Pa"e�l.

��.�,),,?j;�r�l�l:I�, ���:�,l,:.�: �!':.���e�\�;h�e :e�;��� f;;�.:,� 1

fõ";"l j'{'(I ),oJI�t('IJa. J-.r\O H;L{lt, VI"('llte S:1nt·An-.,
'I\� J; F:lhi t'IlIdlo Per�ir:l. LJ. lli!O Srhmldt. J"1ÜO Ai·
O'",IL\:' Pi·an:. Pt;rlrJ N,,',l- bl'!t1 R'oe:::). Am;lldo Fer-
li. ll".'n" F,,::'.,. !\.!r;on M:t- nrlildcs.
t'h.1Ch Rt::;in:'l. D('t ich,

DIR:::rro JUD. CIVIL -

e 'I�'::.-[TO PEN"AL - J .\0" _'\d�rb:li rbsa. C!ovis Ba::ii-
d� Ui\ ,;in, "';]0 Monn. ni, De d '1"8 Vieira. llea:i
P.llIl::. C. R:mlOs. P1L1lo Vl- Ri.lbi!h Joao Alberto Ribci-

O ... I1"IC', W,lltel' 1'0, Ped:'o Paulo Paves!. P(-'-
de S ,UZ3. Clo\'is V. SiJ\a. rlcles P. de Faria, Uwe
C"I\ldia Cari ni, Ca:los R. H.\!·dt. Vkcnte Sallt'Au1..
L-<in:0 ::ia Lt:.L, Francls�o Dan:lo Schmidt, G:lbrlel /,.

M:J.�!l'I,:t, Lcun,udn NUll�S. Pueira, Halo D3.ll1ato. ,}"
Ml:r!J.., A. Pereira, Orlando sé: A, Wclhermann, José Z::t
lo. '" __ , •. nlta. h,!UfO Na ,(- J121la, Am'cu V. Ramos,
ll. (.: I,lal" Plsanl, J" ÜU /1.$-
sls I"ilho, Osv.lld:.J !I'rELa.

DIREITO CONSTrTUCIQ
;�AL - Adi sJn Al\'�s, .'\r

Il!ind Vei;ra, Gil SauL, J_)

UJ A,;;Js F.Jho Joã, de O:i

VUl.t, .í;Jl'gc Tzújl�is, LeJ
n:l:'uJ A. Nunes, Paulo C.
R:I.l;):)S, PUni V. Gomes
Clovis Silva Ayrton Macha
do, Claudio Carionl, }<�ràn
cisco M<lste:J3., J�cob M�nn

F'i1110, Mal'iú Oliveira, M\I
rllo A, Pereira, Nilson Be�'
kellbr(Jck. lmand:) F', da

()unlu, O"mar Plsanl, Pe
dr,) I,at:lii. Walter SOll?a,

CIENCIAS DAS FINANÇAS
- Adils:.J:l Alves, Clillldhl

Cariuul. Gil Sq,ut, Jono 11.$
sis Filho, João de OJlveirn,
Lc norel::! A. Nunes. NJ�O

Monll, Paulo C. Ra:-Ilos, Pc
dr::l l'Ó:1t:lli. Plilliü V, Go
mes. Regina Detrleh, W::.!
ter cll.' S,)UZ:l. Çluvis SiL'Ia.
Alrt n M;lchado, Al"lllj1l('o

vl)i[ta, Fl':llll:isco. Mastclla.
J:'icoll )'vIonn Filho, Jorp,'e
Tzelikl�, MUI'Uo A, Pel·eita.
Orlando F. da Cunha, Pe
d�o A. de Mele. Osmar Pi
sani.

3u Serle

DIREITO CIVIL - Dllton
R,So. Prntcs, Guida O. MJ.y.
lLlmi:ton Mendes, Robert:l

DTREITO JUD. PENAL -

José Znncla, Jose A, Wc

hermann, José A. Dellagnr�
j,-" r'au,.) May.

1·) ,,\

TRENOS DE ACELER'\
çÃO _ Os chamados ire

nós de ccetcrecão conu 1-

tuern. excelente apJiCfl('{l�
Lê fOl{uet��, parmitinrle fi

reallzaM\(> dc testes vi':\i�
do as futuras viaf,"en'i ''',ln
ciab. Um emprêgo maj;: "111

Histórias VerdadeiraS

é.a � série

JATO Outra aplie'l��o
de grasce utilidad" dos '0-

gu�t;>s ti na dceolugern ,'.�

a iõ,'.� Que tran�po!"tam e

.°:ltltlS r''''gn:s, fllIflm:, 1'''

qllClloS f"gUEU;; aux;li')·m

cional dlls foguetes e no

transport� d::t mala pO"nJ
sõure montanhn� cc:p'

m!zand'l o I:'!mpo' g:a�t 1 :n

viagem por terra, E. 0.1111-

ralment�. ('5 t:Jgl'ctcs :,all
ainda usndcs 11')'0 fogo,; (e
'ltificlos em t::ldo " nllm,l�.

ANO OF:OFIsrco IN1'f.l�

NACIONAL - O IO�ll�' �

têrte em 1958, c:"mo p:lrt,
dps el'ltd"s dn· Ano G",l/!

sico II!trol1clona!. O \Qt
ccmiltu!u um estudo :',·,Ií

zaco em C'onjuntf'\ par e6

pai�e� çuranl:! 18 mese- .�j
br(' " tefl',). os mares I ::1,
m'.)sfer3. fi s"l, etc.

'

TEMPO - Dizem os ('"

entisfa" qll� se a previ� 10

do tempo fÔr melhorad' l:l
10';. o comercio e a agri{''.ll
jura mundiais .serão im,,'

S2mcntc b(mellci::rd<ls, A!

(�'un" cl17'gam n pr"gnos�'i
car a pos�lbiIjd3de de H'

modificar as connÍt;õcs "t
mcsferieaS de regiôcs .;,)
mundo para melhor ..en'::'
!:t humanid�l(le em !!" ·:d..
bem como pam I%rmifi,_· a

planiaçú .. ete snlr"s em .'t
"Cas ate I'nl:i() Imp"duli"'�i'i

DIREITO DO TRABALHO
_ Amelio Nerco1ini, Aure�)

V. Rllmo�, José A. Welhpr

muno, Jo�é Alddes G�ul:lr

José A. Deilagnelo, José 7a

nela, Nicls Deelte. Paulo

Ma'v Roberto Mussi. l;Ielg:e
p��t .. lrr, Il'inell J ... ão Rins.

Os alunos [tcima relacio

nnd::ls deverão apresent:"
de 1 a 12 de fevereiro, pJ ..

seu pedido de in�cril.'ão fiOS

exames de SEGUNDA ÊP(}

CA, dirigido ao Ex. Sr. Di

retor da Faculdade. aCO\ll-

pnnhíld� do recibo da tHX�
�

devida, llledlnnte guia de

recolhimento fornecido pp!:t
Rl:itar!n, sem o que, U:-IO

p::Jderllo prestar ns prOva."
Secretaria da FaculdaJe

de Direito da UniveL'sid3�e
de Sallta Catarina. Floria

nÓPolis, 3 de janeirO de "

1963. .t

Visto:
Bel. Hemlinio Daux

Boabuld, Secretário

SALVADORES DE VID:IS
C m os esnetacuro-e, l" ,

�re'i�os da aluai cxpro.' l
(::10 e,pllc:nl, costum3'1)S
c"quecEr os prim('lrlls j,1_

�1I"t"S. qu� fOram n:) en-"
lo engrnllu,i 1nr:II�pensa '

. .s

D1d:1.11�e vRriOi> an0S. os 'O

1:"1' "'j !!'van'lII bó:a� ,fI:"a

vid:ls a navios cm I)Crlg." c

"'Ult·úS f::;;;'uf'tc� lumin(,� s

foram igunllllé'llte u"":i JS

p:1l'a a<,.in:ll __ r a posiçau (e
embareaçõcs perdidas,

a� �<>r('navPS a f"'l!'lIl'r-<:c na

a" .�f·n nec,"s�id�à� de Ii;t

inI' 1"1):1('.0 para rdaIl1e',:o
E"� 1'111,,,'(0",, li" f::l\{u"t .... '< ê

r�p�cla mf'n1e Ú"]J �m �'1'�,

(I<' cm�'·g'ênf·;�. �lll rcn:::,:-'",
scm :-!i'l)"�itjvos
dl :le::,,,I'lgcm.

PROGRAMA DOS !!:ST'\
DOS UNIDOS - POUCl (l�!:!

;�� sE:tt1IaI" C�����?��:i��'
rum S<'U Pl'ogra'l18 de pec-

qui�a.� :,spqJ:ials. Os prll!l'i
pais "bjctiv:ls dê��� pr�!!l'a
m, ualll :: �illda .�ão (J !-<r:l
gr!>:�{l da humanidad:" Os
daCcs c''-':ltific05 co!igiÓ:Jr
p�lo� Estadns Unidos ,"a"

comp:'l.rtilh:l.dos com todo ')

l:':�nd"l. En!I'" o� clellti�t"s
mais br!lhfllll"r, quI" t,·�1)1l'
Ih 1\1 nes�e eam:-t" figu'-'!":l
('� Dr::;, James A, V"!l :\.:;:-n
William li. P�"k�l':ng ,- We
nher Von Braun.

VA'RI0S EST-\'GIOS -

Jâ em 1915, O� E·t'\::,'�

Un!dos deseobrlJ'am 4.u·!,
para ch,'gar ao !:�JlJÇl f;

>d�l"o.'_'. nrfe,,�i� :ri"lll {!'!' l,

cuetc� com ma:s d� li n �

tÓ.gio, "U C3rga de r:l,'l'JI:;
tive!. Em 19�9, .o pr "1'" n

fqu>!tc' de \'ário� e�t<' �l"�
alcançou 400 Quilômetro; 3:!
nlt!l'Jde. Nos atu:1!s H!lÇ,l
mentes de S:lndllS '-'sp'lel�.t"
e satéllt2s são utilizado' €0
gllele� com qUSltro "U 1"'1"1''''

t'.�t{WiO�, :;endo que tO"lc�,
a eXC'2cão do úithno a f'::

traI' (In acão. se de�p:"l
dcm d" f"gu�t� 0llan10 cl"U

eOll1bu.�tíve:

DTREtTC ADMIl\'ISTRATJ
VO _ José A, Welihermalln,
Al1reo V. Ramos, Jose A.

Dellagnelo, Jose Z:lllc!u,
P:1ulo May. R-bel'to Mu ..sl,
Jose Â. Goulart Niels D�-

eke. "''Yl..-Jlm.JI.lIlil'l'i.1

10 Tmtando dos do-
('\llHClllos para a viug.t.:!m ao

Bueno.o:; Aircs, os nohvos qu"
.

realizam seu casamento no

próximo dia. dois; Synoy::t.
Wlid, (' E):iCO Stratz.

Lupa Plre<;, Ubiratan Bran-
terâ uma l1U1f1 H'tmia'> 1':) dIlO, . Ulisses Carneiro Lins
próximo dia 21. Claudio de A, Ramos, Elia

" • �

Viana, João Matos, Ivens
15 - Dependendo de sé- Fria.

rios compromissos ass\Ulli-
dos anteriorment.e o Quc.. 'DIREITO PENAL _ Gui�
rêneia Paluce reaUza. nesr.o do O, May, Hamilton Mr",.
ano. n csta Noite"do PleITO dc.�, Ivcns Farln, lJb ':lt�

DIRE:1TO INTERNACIO
NAL PIUVADO - José A.

Weiermann, osé Dellag
nelo José Zanela. Paulo n.

M:1Y, Aul'CO V. Ramos.

VAN'GUARÚ II � Em �é
6.a da série gulda foi I"nçac'o o '1J!I

guard II. que segundo (IS

ATLAS Depois do lan meteorol"g"is1as abriU l.:��a

ç.amento de s�u pr;mp,õró ]\"va cra ne�te �?tOI', 11-

salêlite os Estlllio,; Unldcs z:m(\o pre: er � dia em cJ';"
.enviaram muitos outr".3 a'I um s:"t,'I..a
e"paç-::J. Um dêlf'S foi o "A- ce pl'cvisao do

t';·s falante", que pesa"'. 4 I�mpo. O" ref"e:-:os d" so�
tCll�lndJs e m�ia e lr.'lr:_,;- nas nuvens c 11" sup"rf;,' e
mitiu para o mundo '1:':': \ da terra são "!lnos' ]l�I" .,a

mensagem nataliela do :)1'C té-i;te, Em P?ri:Jdo de 24 i-,')

�idenie Ei"enilower. Os.::i lTIS, o Vanguard II J�)'le
entistas �)firm:Ham n:t .,�pll transmitir infOrmfl(:ô::'s '-.0

co. que se 2stava abl'.in,j" bre 25", da supcl'ficl:: :1:1
uma nova era em maté!'ja tCrra i!UIn!nada pelQ �,'j!,
de CDmun!co.('õ?� de âm'J:j'o tnlllll �érie de . fot"gl"aLa"
munãial. que [I,bl'angem rlh-tànci:,. {te

300 milhas.

IVAM O TERRIVEl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ESTADO - O Mois A"tl!'�," Diu)'j!) de Sta Catarinll

Aleman a---==--..__------:-
O novo gabinete

Adenauer
- Dirigidas a govêrno. O primeiro é a de

êste jornal e endereçadas para esta coluna, duas cartas A quarta legislatura na craração formal de Ad,;:-
rne aguardavam. Ambas, extensas, sendo que uma exce- República Federal da Ale- nauer, de entregar o ao .. ,'I'
deu o espuco reservado para nossas crõntcas. manha, (1961-1965), está-se no ao seu sucessor no "OU-

A primeira carta traz a assinacura do sr. Ol'lvaldo caraterlsando pejas lutas tone" de 1963, sito sort-i,
dos santos, residente á rua General Vieira da Rosa, na 55 Internas entre os parttdcs na Alemanha, muts ou me

protestando contra "a Injustiça", que atualmente sofre a da coligação: União cri».
nos em' setembro/outubro

música brasllelril ec m fi Interferência e o que é pior, n tão-DemocrAta e umão-eo
preferência quase exclusiva da música estrangeira, esque- clet, de um e o Partfdo-De.. Todos os partidos, íriclu
cendo � nossa. Cita o rntssívietn fatos, nomeando progra- mocrátlco de outro Iad-; sive o seu próprio. inste
mação radiofônico das Emissoras. DIz que durante ciu- 'rodavta, essas lutas abr!- tiram numa ceünecã-, e
ecenta minutos teve a pachorra de. ouvir um programa ram novos horizontes à ru- declaracão trrestrtte. �ei'l
onde não se ouviu stcuer uma música nacional, genuína- tura politica interna ctems. subterrúgtos a respeita da
mente brasileira, Acrescenta que compositores como NIJ"1 pois. pela primeira vêz , dos data de SU:l renuncia. Pe
Rosa, Ari Barroso, Lamartlne Babo, Heckel Tavares, J. de a fundação da Repúbu- por ocasião da donnssãc dos
Cascata, Silvio Caldas, José Bispo, Lupicinio Rodrigues e ca Federal da Alemanha, cinco ministros LibertJ-;
tantos outros estão jogados ao esquecimento, Apôs rere- f�i ventilado e negociado Demoorátas. Adenauer pcn
rir-se aos programas de retretas de bandas de música no abertamente um govêrno sava ainda em. anular '1

cureto jardim Oliveira Belo, demonstra tambem a ausên- 'da "grande congacão''; i,- promessa r-rmat. dada n.;s
cia de nossa múslou tlpica f' regionalista, etc., pedindo ao to é. rormndc pelos Crtstâos se sentido, par ocasião �J.
terminar que façamos um apelo pró música brasileira e:n Democratas e os scctanatua. formação do primeiro gov""
todos os pregramas. no com rs Llberata-Demo-

- A outra carta traz o pseudonímn de J. J. dos san- A prcfunda modificação c.atas. a continuacão «os
tos (naturalmente pseudonlmo). que representam esses en- negociacões lhe

.

provava.
APezar de se ter dito aqui, que nã,... publicamos nesta tcn�imentos entr� os dOiS, que nada muis poderá mo-

secão anonímatos, damos tambem um resumo da carta partidos, só podorâ bem a- dificar, porque o seu pró
que é longa. O autor em tom de cntaca faz referência ti valiar. quem estiver lembrn prio par-tido tnsístíu na .":r-

'Jf'lrlos Iugnres onde esteve ... imaginariamente, citando do ela afirmação de Ade- rucêo do problema.
as h-ras agradavels que passou no Hotel qa Lagóa da nnuar. Que um govêruo êo

Conceição, no Clube do Penhasco, no magestoso Hotel da partido socialista seria "o
Praia do Forte e só não ter pr-dído hospedar-se no hotel fim da Alemanha", Ade

da praia dos Coqueiros por estar lotado, Enfim, uma cri- nauer. desta vês, hàbilmen
tica contundente tecendo comentãn-s que absolutamente te, como. sempre, no maior

deixo de fazer referências, tanto mais quando seu autor sigilo, autorizou expressa- norma Professor Lu::lwi�
foge- a Identificar-se sob a capa do anonimato. mente o Ministro Dr. Lue- Erhard, como sucessor. t011

:as. ���Ine:!ã;ot��ssel�et�s:b��a��a:s��n:��e�:: ��a:c�:�� I 6:tt:n�:::t���i!:II��Os: ��/ t��:::' ��t�'�: 1:;��1��:�
com as cxcusas que apresentei. versecões sérias para a for g-cíncôes para a ronnecêo

mação de um govêrno de do nôvc eovêrnc. Há 1l11C.<;

cOligaqão entre os dois Adenauer oppós-se a 1':'
maiores partirias da Alema- hard como "príncipe her
nha ccidental, no propôsi- deu-o". não por razões pev-

1 Turbina mnrcn STAL com capacidade para 1.500 to de res'llvcr a sttuaqâo. soais e mesquinhas, mas sim
KWA,

p r motívo- serlsstrnos '1"
Os interessados poderão obter mar-res informações Não se alcançou o alvo. interpretacào difcrente qw'.'l

com a CIA. CIMENTO PORTLAND RIO BRANCO - O novo Gabincte de Ad{', to aos ceveres e capaetdo
Curitiba - Rua João Negrão, 1.325 - Telefone - 4-0Bn, naucr é mats u.nn tentativa oes palitlcas do futuro etio-

20�1-63 de governar com Os Libo- rc de govêrn- dn Alemanha
, - ..--- .. ""� ... --- .... "" - - , rala-Dom ....eretas. que coo- Ocidental. Não havía 'argu-• \PARlAMENTOS EM CAMBORIU·' ttnuam 00"' cinco Mmistros mente suüctent p,,,, eten-o

II E')IFICIO CAMBOR1U PALACE II ��gnotr%e 0��0:�n��0��:�:�I,;n6;' �:l;. �O�ld�n:l�l��'e!�r�o:eC��':
li '

li ���al���n:ld�f����ll���teA��= me Erh?rd. Pensnva Bc €lll

II ;:;� .ce 1 - 2 - 3 dormitórios pom
I II nauer, dc p:ll'ticipar (]o :���l�;a:.n!:�é)���:�l'J ���

� PRONTA ENTREGA
'_._ .,f govórno, H(JI a:-.ligo, �onsJLlto.l"., o:n'i..".

p ,nistro para assuntos eS1_J('-

'!5���;O,õO �O�cldoc�zà = �����,�O� entrado

• da�:oO:r:át��:�n:�m�r:��= ��:.iS'q:���!�avaa���a:;!�
,Info�'moçães em Camboriu ou com enge· Nilton, ��� ��'e;=�a�:o;�� :i��U�; pro-Erhard. Mesmo no ini-

!�':I,:, :a,:.a�A:;a� ::6� ..:�I:�� :::!�:a>�:m�;h�7:::;I��:_ ��I��,�;i�:;::���::E��;
loteria do Estado de Santa Catarina ����:�;�"Co���d.e:::�t:nt�: ��uP;ri�:�';��:;�c!�a�: ��:=

crises governamentais, du� -

I
'

Pagamento de �rimfos rante os Quatorze mêses da �����d�e�i;��ç��('���:.a ��
A ,t.cI",,;n:ctrrrrnf1 do LOTERIA DO ESTADO po ;�:,r�a�rL�,�!S���z�';'p�:��a�; �ê����uer. na chefia do r..ô-

gou Os sequintes p�mios maiores. � \ grande coligJ.ção. e isto pc!." Agora o assunto pn're':e

:�::'�:���::;I,:a��'���d:�te�:l���t��:���i;,��� :�:: �;�%���O:,�;:�!::�; ����:::��oc�::':��:"n�l:�
Dez décimos do prêmio de Cr$ 800.000,00 Que nário demais incompreel1,. dez mêses ..

COU�,:, ao bilhete n.O 1 115 da extração de 23 de IiO-
síve1 para as �ssas de lei- O novo gabinete Adelllm

vembro passado ao sr LuIZ $cussioto, residente em
tores dos partidos. Os "Ea- 01' e, portanto, um gOVCl'110

Videira;
..

. querêistas" dentro do pa"L'- de ,transição, nã::J só pc'"
Dez ·décimos Co premlo de Cr$ 800.000,00 que tido Socialista, e os "Li!Jr!- quase certeza d;l renllnci:'

coube ao bilhete 2297 do extroção c'b, 30 de novem- ruis-Direitistas" entre tS de Adenauer é, portanh.
bro' passada, ao sr, Walmor Finardi, residente em Crlstã,s-Democrntas, não, um govêrno de trJ.n.siçé.o.
Laje!';; conseguiram saltar em ci- não só pela

-

Quase certcl.�

Cince décimos do prêmio de Cr$ 2.000,000.00 -
�

ma d� sombra, de um cia da renuncia de Adenaue;·.

Loteria de Notai de 21 de dezt"mbro pp. bilhet':- n,o
par:1 outro, públ!camente. em 1965. mas tambêm p�"-

4222, 00 sr, Rudolf Lindner. residente em )oaçQbo, negando as tomadas de po �ue algumas modificaç�(>s
sição tão diferentes, de Or!- ministeriais s.�rão neces�a
tem, e reciando desta ma- rias por ocaslao da renun

neira perder (' apôio de seus cia de Adenauer.

eleitores e adeptos. "0 Vc- Ee a COligação entre riS

lho" se mo.:>trou o mais ,io- Cristãrs- Democratas e :}s

vém de '...odos em matéria Liberais-Democratas sofre

de habilidade, flexibilidade rã nêste interim novas cri

e iniciatlva para novos ru- ses, sem dúvida. tera como

mrS. Para muitos soclalls- consequência a formaçii.0

tas entretanto, a idéia de de um gQvêrno da "grnne\e
ver ministros Rociallstus tra coligação"·
balhrtr sob um chefe de (m ��i;.i=;a:;=m=m==m=m==ii:===m=m=mif,
��:<;�rd�IS����d�a��ll���Ç�O� r
futuro leva rã, m:li,;' dias me �'
nos dIas, a um Ilovêrno dês- t
te tipo. Não foram inter- "

rnmpidrs os cont�tos entre

a CDU/CSU e a SPD. Ao

contrário: continuam, tal

vez até mais Intensivas as

conversR1;õcs. desta vêz
('om U experiência dos í:1-

tlmos dias c,Pols, deis fa�

Professor D. Herrnann _ irreversíveis surgiram rio
M. GO'ergen ver-vem da formação rto

.,

aa

tos novos e - ao mcu ver

O segundo rato h-rever-I

ver é que o partido do",\"(

lho" lhe Impôs definitiva

mente o Mínistr-. de zc-i-

VENDE-SE

PARTI'" OE-
I

fLORIANOPOLlI: EM

OIAC úTEI� AG

Ihoras!

__.
.

i\-\.l.", ;r[.... :�

A tividád��'- d�' �So�{ed;de
Amparo a Velhice

da D Gilsi\ Moreira e�pgi..l
d;) Sr D;'. Ir)meu il.lorrei,·.l ----�--.-------�.-----------

03 111elh:lres V;)toS de l'c

cidade dél turnla aqui

D!'::cls das ugibções da3
fc.shs de fim de ano. vaL.t
a se' I eunlr n:lvUlnente :1

turma do lanche da Sacie
dade de A:nparo a Velh::-e
em grandes perpesctlvas pu
J"fl 1!)G3. COllleçarcmos o ,t

n" com ft reHlizaç5.o de nl}"

Vil eleição, um:\. vez que '1

mesma realizada nos pri
meltos dias de Dezembro

p.p .. foi nl1111�da pOr motI
Vos de forc:a maior. P('lta�1-
tanto. dand;> inicio as 11\)3-

sas atividades sociais des

te ano, terá. lu�l' nn. P!'o:..·
ximn terça-feira, o nessa'

costumeiro lanche. na �e

sldêncln da Presidente. S:·3o.
Elza' Gama D·Eça onde te
rá lug.lr a eleição, fh'mau
d:l naturalmente determi
nnda a posse da nova di,rc
t'lrla eleita para o lanC!le

scguinte.

TamQ0Pl dia 2 desle m'\�
aniversal"iOlJ-l'e a no�sa cL:!

tinta Fl'esi:lente S o. El:'>:t

Gama D·Eça. esp- sa do Sr:
O'ni Gama D'Ep[t. DD. Pr,,
sidente d'3. C.E.F.S.C.. q�le
com !;rande espírito de rea

li7<:cão vem de ha muito 0-

ricntilndo e dirigid'l as a�l

\'idades de nossa Sodedade

num íncansá,;el trabal�lo

de aquisição de melrS que

possam P0&8lbilitar quan1.o
antes a realização dos ob

jetivos il que se destina. Os
nossos melhores v('tos de

saude e felicidade,

Posso adiantar ainda 11111

grande programa men�'ll

de fe�ta Aguardem.
P:lSSOU a 29 de mês de De

zembrn pp. o aniversário
da nossa aprecladlsslma só-

GRANDE CIRm LUXEMBURGO

HOJE

f

. Participação
MAlHO MARQUES GARCIA E. SENHORA

DR. CARLOS FREDERICO RAl'H

participam o' contrato de ca'f\amento de seus

filhos PAULO e HELOISA
Flol'ionópolis P. Alegre em 31 de Dez'embro
de 1962

MISSA DE 30.0 DIA
LIA PINTO DA LUZ

A família de LIA PINTO DA LUZ convido a to.:;

cos os parentes e amigos poro a misso de 30.0 dia
que ',";cró rezado no dia 19 do corre<lte-, sábado, às 7
horas na Igreja de São FronclSCO à l'UO Deodoro, on
tecipàndo ogroClÍ:'Cimentos a tõc:los' que comparecere""'.

17/1/63

Y. C.

REI-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Induslrial
'i('qf�tro de. maTcas, patentes de Invencão, nomes co

... "reiais, títulos de estabelecimento, tnsig1ijlls, frases d.

prol>aprmda e marca.� de 6xp'lflaçcio.

Rua Tenente SilveIra. 29 - 10 andar -
SALA 8 - {ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO',

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

AVISO
Aos Alunos da Escola Indu�frial

de Florianópolis
o DIretor da Escola Indttstrial de Fjo�'!anópolis cc

l11\.lI1ica aos lntcss:ldas:
Estará nbcl"t<t, [I partir elo dia 15 ele janeiro próximo

alô o dia 23 de fevereiro, n. Inatricll!a para a 2(l, 311 C 48.

Séries do Giuá"io Industrial e 2:1. Sede do Cmso Técnico,
hem COIllO pUI'[I o� repetentes da lI!. Série do Ginásio In

dus1rlal c d.l .111 Série do Curso Ternico.
EM HlPóTESE ALGUMA SERAO ACEITOS REQUE

r:nTT'.'.'f{").<:: nr: "\11\TniCl)l,\ APQs 23 DE'FEVER'EIRO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FLAMULAS
t..i:l-'--"-onfecciona-se qualquer quantidade, na melhor

qualidade e menor preço \
Ed Zohio - ,7.0 andar opto, 701 Fone �494

RA'DIO PATRULr.A: SOCORRO
POLICIAL DE URGEMCIA TU. 391.1

CASAS
CENTRO - R Artista Bntencourt 18 - Sete

ta, Sola JcntcrCopc. 2 Quartos Banheiro. Cozinhe
Q. Empregodo, - Terreno de 13 x 18.

Preço Cr$ 2.500.000,00 I

AGRONôMICA - Rua Delmlndo Silveira n.o

250 - Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28x40.
Prêço c-s 1.100.000.00,

BARREIROS - Casa de Madeira - R. Fren
.tno L Pires n. 32 - 3 quartos e demais oepenuea,
cios CrS 400.000.00 - Financiada.

SÃO JOSE' - Na Praça n.o 191 � De Alvena
ria todo COnforto terreno amplo com 50 metros de
fundos -:- Preço c-s 650.000.00.-

ESTREITO - Vila Florida ruo no. 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartas - sala - cozinha - ba�
nheiro - água e luz.

Coso de madeira de 43 m2 II!I terrena 10 x 19,30
Prêço C�$ 350.000.00.

Terreno (je- ia x 19.30 - R 14 de julho_ Q53

J - Casa Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - Cr$ 850.000 00.
-

-� I
TERRENOS

AGRONÓMICA - DoIs lotes no Ruo
Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início da Frei Conéca. Mag�ifjcos
lotes com vIsta Baia Norte, j)_ara residências de fino

gosto.

BARREIROS - Vórios lotes, pagamento o com�

binar.

ESTREITO - Alto do Visõo Vório� IateS,

CH",� � ttacorubi.�ÇQrn�--eElfrente:.. ór
vo..es frutíferas pequeno propriedade poro plantoçoes.

Prepare-se para o futuro
Aquil indo J.otes de terros, pequenos çhacoros e óreo<
Dan,J indústrias em

BUREIRQS
1"10 "BAIRRO YPIRANGA, onde esta situado o Grur"
:scoJor local

Os interessados poderoo dirigir_se ,-hretame .... r

00 ESCRITé.RI') DE VEI"JDAS DE IM�VC:IS de

I 0110 JUlIO Ma!ina
�U(l t:plir'" C,íhmidt 1 d

2341 _ f1or'''''Óp"Ii!i

ATOUAO
Mudanças lüc(,:� ,..)u paro outros cidad("�c;·

Serviçús d€ nlUMr,C1S
,

Não é '�"!('esson(' O engrodomento dos móveis,
Inf "n;ções à ru� FrQnóS(:() T_I"'rotino nf' 34

f'U�e - :\1305

C'drso flreparalorio (onlj�lenlp.
Ç!, tSOS ESPEU \IS

,IARA PROFESSORE!.
"E D,A-'llOGRAJ',A

",UlAS PARA CONCURS,JS
A {TIGO 91 'GINASIO EM UM ANO'
, U GINAS,Al ADMISSÁO DURAN'n O I>o.J,"

0,1 flÚ)GRAiIA \..r \

_ Bo �eodo 1'101 mais modernot prOÇessos pe'�.

_ 'quõpouo com maquinal nO/o,

- Diri9ido pelo:
_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
t-tORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição a Rua Or. Fulvio Adu�:ci 01'1.

tiqo 24 de M."o, 748 _ 1° .",dol
ESTREITO

'

JlORIANfI,POllS

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - HorionÓDuli!>

VENDE"SE

40 Intes na Vila Palmira - BfI,reiros,
1 _ lote 28x22 - Jord,m Atlântico - Bar

reiros, (Bem próx'mc o Estrado federaD,
1) _ Terreno com 64 mts,x810 mts frente pc

ra a Estrada Federal. Barreiros,
I lote 12x30 no zona balneário de Comburiú

próxirT"o à sede do lote Clube,
1 _ lote 1 Ox30 no lona balneário de Comba

riú próximo (I sede moritimo do lote Clube,
1 lote 15x 15 no z.ona balneário de Comburiú

próxima o zona Comercial.
, .

1 lote 15x30 roo Vila PomRéio - Currt!!;..,
1 10le ':�'Tl ;j A'reode 700 mt,,2, junto a0 H",t

Ital Plokstonle cm Blumenou"
./ T Ibt6' 14x�O,'j�nlO à Fu:,diç'60 Tupy, Jainville.

�,

h2x3l§:m:Pilarz,!pho,�C-1ritiba,;:,,,"��Cli.''''
"�,;\ "':�J;I'���';;�<:��;��::�';"\'

Consêibol de B e I e z a
Tratamento de choque pa- a __ ..�_

'UR�:a��::�:�':u���::':: Ií:ruIm:.
ssssasszssss "�

'1_..J_-tratamento energíco para . �- -

-

_ _��O SARTO(...OMf.:J
as peles demasiado gorou-
rosas, aquelas em que o c-

leo secretado é maior do
que a napactdade de razê

lo ,escorrei pelos poros. Re

sutta desse desequilibrio J.

CUflS se ....presentar sem

pj.'� U ••••U,,", -eoorrelca. a

Ue:p0110 de ser lavada vã-.
1'1"- veces U..J ma, 1\ 111aq�!�

�,i���6:':�U� a6:::':r:ell�e��:S
Ü$IÚ'U(;!vl:iIí.iJ.de e o rosto

L4a serupru p.cstoso, ceou O GINA'SIO

�tl:u(;l::� �1�1;'U�IC�p:Ll��U�"�:� rl<: B�po\'ks - CHARLF.S

i'�-" a:-alCClIl,dl.u ue :�����Il:SC����T�;'ev.:.:
:��lJ�LI���::I::�-1:'e��ll�::�'l ;,U.t p'1\'iI �.('l' in'lu�urado no

causa príuc.put. próximo din nove de f('I'r,�

JI'.t, ... u uucameutc de cho :'",;['.(1, posstve rne utv com n

q,e oJ p,i!llCiro .passo a dar prl�('n<:[t do Presidente -:L\

ê�u !.lUUO de lia.par c !'O�- Rrpúblic�: Uma partida de

��, -ueve-sc U;;JX agua mor- basquetebol gerá, disrU!,:l:'�a
n, c um sabá,) ácido. puí., com o.� )11'\lor,€8: astros 00

rJ\ hlfl�s recentes trab",h:.ts basquete brasüe.ro.

d4l;rmatologic s revelaram
q4:e a pele humana se,b:n�./ RECElll

'��C'1 é de natureza àctct.

C�tos corpos chamados con.Ite para o casarnen-

_ii>u\;.!lUIUI"'''' postos t'�11 to de Mar-lene Abrabem

p�_cnç.1 o"'s ce.utas di1.':l com 'o sr. João Harold aer-

(i.,I,.. � reação reveland::- de uma telf í próximo dia' ceaessc.s

.:�:.úlel.a muda sua quali- de Ievcre.ro na capela" (.0

átila. c�:o ��!�é: s�o��� �����ncl!SP�:ilt:ce�a�:��1��
J ��.",.,,,<J_:J..S r!.:) ceni. ii. R-ecepção 1105 COl'�

c[;!ul, r/ a$ Camadas da pc,e, v�dad':ls,

p'rll.ctpalú,eme a c�rnea"
h fl r..sistente do Clinica Urológico do Sonn -U'�1rPól�,a�" l,a�ta,gt'g:nt,paa""",:"':0,,0 <!e Misericórdia d� São Paulo (Serviço p(o{, Ma' mia... v ...�... '

tl,eus Sonton,,,. iaL de!limpar profundameni<:
Ex Assistente do Prof, Moocyr Tovolaro (Chefe os poros e as celulas. Exi,,-

dI;< Urologia do Hospital, Ião Camilo de São Po,;I!))

t�Várias
no comél'dJ qLIE'

Cirurgio e CHnico Urológico.
-

p' em preencher essa fine-

Rin.> - Ul'eter -- Bexigo - Uretr<:.1 �- Próstata lld e ,mas, adiante, dare�

Endoscopia Urinário. m uma formula facil de

Atende pelo rnanhã No H\)sp.itol de Co(iceJe avla� em qualquer fal'lna�

Residência: Tel 2984 cio.: canfera', uma grama;

gl,ice,rlna, quatro grama�;
enxofre precipitado, três

gntm.b.s; agua de rosas, cell-
to" e vinte gramas. Agitar
bem antes de usar,

',4 !UMlCA"iltE'DJQ.���'���::��� U�&�:I�aq��ç��

Duas Peças em UmAio, _

um Só Espetáculó
Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Teatro
Alvaro de Carvalho: "Antes do Café"I

I

� "O Banquete".

�
Intérpretes:
Geny Borges, Fernando'Pereira c

Marli Bregeron-

(UNICA SANTA CATAR!NA
Clínica Geral

"- Doenças Nervos(l� p Mó""
Anoosno - Complexcis - AtOQcH�!; -, Mon.o!

Proble,.,Ótico Af-atfvc '" sexual
"

Trctcmentc pelo "EletrochoQue co, I) cnestesto
Insulinoterapia -- CGrdiozolo:.apio,_ Sonctercoíc
Psícoteroo!o

Dtreção dos Pstquíôtrc- _;.

DR PERCY nÃo DE BORBA
DR· iose TAVARES I-RACEMA
DR- IvAN B�TOS DE A":':)RAD�

HORARIO - fi as 12 tis. úr, P"r::y
15 às 18 hS\ Drs, Ivan p Ir-ar-ema

Endereço: Avenida Mouro Ramos ?�8 I
(PrrJça Etl'lviroo Luz) _ Fnnp O _ 5:;

ADtfOGADOS
ADVOGADOS

DR HELlf) PEIXOTO
DR MOACYR PeREIRA

.

PREVIOEI\!C1A SOCIAL: - Recursos ô Juntas de Jul
gnmentn e Révisão,' Aoosentodoríos. Benefícios etc.
QuESTOES TRA8ALHIST.r5
crvn. f> CRIMINAl

Dr. HEI; GONZI�A
Joa'Quim

DR. elO 'VIS DIAS Of :1r.êA
."

Estomt>go'. Intestinos, f'godo e vias biliares
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

RlYl S, Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriomente 'ias 15 às 18 horas
"'t�"rl(' do" H f']� !O 3D hMO<i no Hos',ltal de C"r!ood.

segue: alunen, uma grama
sulf�to de zinc(', um qual'

'fIo'de grama; glicerina, cln

co gramas; agua de r.asas,

éincoenta gramas; agua de:>
tilada, cincoenta-' g.ramas,
Para concluir e à propo��

.. çi\o que sua lpele necessi;;e.

e�perJmente Incluir no tl':1

tamento uma mascara, CY.

�ra-estimulante, duas D!:
três vezes por semana, E

pl'eferível que seja a ba"e

de enxbfre como por eX(',11

pto:' �aolim, oitenta gra�

mlls; p,mido, quinze graffi:.lS;
enxrfre em pó, cinco gra�

mas; glicerina pura, vinte

gramas; agua de vasas,

quantidade necessâria p:3.�

ta fazer uma pasta,
Nota: Os nossos leit':li'eS

poderão solicitar qualque"
conselho sobre o tratamen

t .. da pele e cabelos �,lO mê�'

dica especialista Dr. Pires,

à rua México, 31 - Rio de

Janeiro, bastando enviar o

oresente artigo deste jornal
\! o enderêço completo para

,1 resp'l5tu.
..-_ ..._-�_.

:).�lfIU..::. Ffll\liJ;CA
CIit.UKGIAO_OU-IlIS1A

rrepou,l de covHJad",$ pela alto ve.locldode.
�l)KUEN AIRüTOR S S WHt ré

Rod1olog:o l)e',l.lrrO
CIRURGIA E 'RO'TESE aUCO_FACIAL
C::nsulror,o Kúo Jerof"\Jmo C.oelho 16 -

IlJ andai - Forle 2:L.:t:5
E.c!tu,yornente com horal mo,codol

Dra. IARA ODILA NOCE-TI AMMON
CIRURGIÃO - DENTlS1 A

Atende �ro� e Cl'!nnços
Mét,oco psicológico moClemo - especializad;)
para crianças - ALTA ROTAÇ�O
Ap!rcução tOj:'.\c:::J do tlúu
Atende do.s '0 às 12 e das 15 às 18 horas

,

Ruo São Jorge n.o 30

��O'A�/im $ mi�
, {O�!WO"f.!I·GIIllotJl;\;pQ

0I1r.lVl

�..' hudl<' ' .......... ' ..

Dr. W�lmor Zomer
Garcia

mplomado pela Faculdarl:e
Nacional de Medicina d:l
Un:versidade do Brasil

Ex interno pOr concurso d!!

Maternidade Escola {Sei'�

viço do Prof. Ota';io 'R,"J

dri\;ucs Lima). Ex�interno

do Serviço de Oh'urgia ri,o

Hospital I,A,P,T,C. do Rio

de JaReiro. Médico do Ho"

pitàl de Caridade e Ja
Maternidade ,Dr. Car)C'3

Corrêa,
PARTOS - OPERAÇÕES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR De o

méeodo Ptllco-pr.ofllati(;o
Consultório, Rua Joâl! Pln

to n. 10 - das 16,o0 as

13,00 horas, Atende

QUARTA PAGINA

"Show" de Norma SlIeli, Ivens Palrianova e

Verinha Fillcão no Musical·Bar

"La Violelera" no "12 de Agô:i!ç"

AMANHA

nei;ta Capita' na. b,�ia
su� s€râ r,ealizado o Cam

pe'Ónato Brasileiro de Sh'ar

pie. Nos Veleiro� da Iih,\,
aco-ntecerá um "Ooq." E'ln

comemoraçào a aberhita
do referido Campeonato.

NO MUSICAL

l("r,,;a�; SE,nadar antonio

Carlos Kunder RCJ<i", ,; ,._:

(' m.n.nhava n cIEg,'n�2
,'�;ce F'aria; ·2 muitos tu-is
t.as de São Paulo e santos.

o SIt, I� SUA T.l0I0

MArtinho o.naeo e " Sr.

e Sra. Armando dos An));,
estão participando o noiva

do de seus filhos' Anamu

r:a e Mario .rosé.

,OlVERSAS:
no ctub« "12 de Ago>õ!,O',

La vrotetera no trníverao

em benenc'o da A'�is!ên ..

-'a Social do Hospital de

canõeôe, numa .prom-cãc
doi colunista ce'sc P3mp;'J�
na, A decoracâo foi apre

sentada nor .Garbellotti.

o Martinelli representará
o rvr asu. no próxrnc C'<lI'.

peonato panamerícano -

" Ne F crracap as ccste
retras estão sendo convoca

das, p,\J:!l as confecções de

rsntesras _
t> No Clube

"Anita Garibaldl" de La

guna, vai acontecer o b a ile

do Pierrot _. No Clube
NO BAR

do ouerêncte o dr, Guí-
.
12 de Agosto. se-e renl'zade

Ih.arme Renaux. dr, Nelson um baile, de encerrameu'o

NUllf$, aC<ldêmico RI)ç:':�rio
f'lle'róz, Henrique Abre'l e

Miro Mor"is,' cçmveri;avllf.l
à respeito do, Plebi'slito.

que deu a ,Tango Goulart ...,

carta branca,

do.I. Congresso Sul Bmlli�
le:r,Q d.e Corais.

No carna.:'al aue s" a�

pl'oxima, vai aconte,eer mui
to rios b9iles uma melw!'a
da' "casa", A ROSA E '.)

JASMIM, de Zininho.
J

A Rosa brigou com o i :15-
[mim,
ficou tão triste sentida.

quando Vieram lhe con

[tar,
que êle namllr"u
a margarida,
Nã.o !iques triste rosa.

que o jasmim é todo t.'J'1
um dia ele gostou de
[outra
mas foi da camélia

e e.nj .!azendor sue.es,s.:.'.
e ele jâ morr<'u .

- LUiZ;Henrique, gravou

NA REUNIAO

dos Presidentes das F��

dençc.es das 'Industrias

9ue aconteceu jli há alguns
dia�, o 'Presidente Joâ':l
Güu'art. palestrou muifos

núnutos com o dr. Gui\heJ'�

m.e Renaux, Presidente da
Bar aconteceu moV'imer.� F.edeI:a.ção das Indústrias de

tada noite com um "sh�w", Sai1t� .Catarina.. ,0 ,P,resl.
IIPresentado pod Normj dente lembrou as atlvicla�
Sueli, Vera Falcâo e I\':'l'S des da Indústria Renau:{,

Pa.t[ianD'y9:.: {:I.gftpanig,�,L,,�OmO p.4ineira, d'e' S:lUta,
cheio aos presentes, � N.o- Catarina, na indústria T,�y..
tarnos o sr. sra. NllV'O tiL

1V1UilCAL BAR
Ahh. UM B')M t"ASI:iA I't'.MJ>v v;'JM otilJ1\. i"AM.r.t...J.A - Rl"l!.UO.EB SOClAlb.

UAr'i..-AN'i'�" {;()YUITF.11-' fi'F;S'l'aS DE ANIVERS/ittOS _ CBA
qANÇANTES - ETC, I

:'N'lAR 't'ERREO no fiOUAI RIlTEl T,!'I, 2�!I ,po\rta�• .'

... ' )iJS�

Cen.tí'o

às 3 e 8 horas

{Devido à grCJnde metra!JemJ.
Glenn Ford _.' Ingrid Tlulin

OS 4 C"VALEIROS DO
APOCALIPSE

Clry:maScope - Tecnicolor
Censuro: até 1.0 anos

CiDe 81n

Fone:JG:J6

-8A'" BO�

'iae GLO�\lÀ
F0l!e: 625:!

às 8 HORAS

Suspense." Terror".

Libertad-Lam�l'que
Arturo � Cordovo

A CEGONHA DISSE SIM

Lançamento

Centro F)ne: 34�5

às 5 - 7,45 e '9,30 h!1,
SENSACIONAL

r.; ..� OOERIii

EasbmanColol'

Censuro até 14 anos

Estreito Fone': &29;;

Vicent Price

O SOLAR MALDITO

CinemaScope - Côr de Luxo

- Censuro até 14 anos -

,.....� l'dlXl
Centro

às 8 horas

Michael Rennie Janet Munro

James Donald

às 7'e 9 horas,

JOSELITO em:

Pulgacito

Fone: 3435

AS AVENTURAS DE .JOSELITO

Censura at,§ 14 anos

O HOMEM HA MONTANHA

ONE RAU
(S&O JOSE')

às 8 horas.
.

MorOello Mostroioni

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fadi�
Réus

Querido Pedret Querido Mestre!
E' poro vós "".ia poesia,
Que� aqui, do meu modesto recanto
E:.nv1o 00 céu com muito alegria

Vós que ensinasteS o sublima viver
._-�

Desprt.zandc a glória vi I e mundana,
I-azei este minh'alma resplender
,,--'JIO envolta nesta carne humana

Vós que viveis excelso o brilhar

Junto 00 trono de Nosso Senhor
Ensinai vossos devotos. a ccmtnhor
No trilha certo do perdão e amor.

Q� o vosso bendita rutilância
Cerno umo grande lômpada imortal
Afaste de nó:> tôda a ignorôncia
A fim de vermos o Eterno e Divinal.

Vós, querido mestre Padre Réus

Que conheceis meus grandes 'ic'ilais
Derramai vossos bençôos aí dos céus
Paro mais vocações sacerdotais.

Despertai na juventude formoso
Que posso pelo vida ligeIro,
Aql.#�lo santa vocação gloriosa
Que o s�mente de Cristo semeia

Stntcntzct do meu coração o pulsar
Recebendo a fôrça da meu verso ouddz
E em troca dêste meu "terno contar,
E.n\U.a�"me a..Fôr,a, a Luz e. a..desejal!a 2a�1

Tubarão, dezembro de 1962
.

ZORAIDA H. GUIMARÃES

Convento de Ettal. Norte da B'Jviero, �úbHca
Federal do Alemanha.

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

DEUS LHE PAQUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos cem

sede à Rua Oeoooro, números 7 e 28 :::(.ff.Ur'I1CO aS
pessôas afeitos 00 bem que (J<:�'to 1Il.oisquer tipos
de auxílios, elT' b�I'\P"i;-;;';) D] .seus doentes fichados.

Cj, ti OJS"'-" q .... e 0S telef.ones n.Jmeros 2287
2H0 3146 e 2288 es-tõ0 à disposiçõo das pêSSOflS quê
desejarem auxilió.la, bastando discar, dizendo o lo
cai onde deve ser apanhado o donativo.

EMPREGADA
Preósa-se -

Trotar a Ruo Frei Caneca, 114

...;�

r�� }\TEI)QE�.DI.RIAM'EIHE, DAS 8 'AS 11,30
t �rnEVE� JU'NI(;jR,_lI,o 3� _.:\L''':_'

o ESTADO - O Moi. Antigo Diáf"'o de $I-a Catl:n1"-o

seria justo, que a popula
ção continuasse a sofre, por
mais tempo, a falta dégna
que se vêm registrando em

vários bairros e setores da

cidade. Acolhido o parecer,
teriam que decorrer vários

meses até que se aprovasse
novas propostas. E, enquan
to Isso, o povo amargaria o

tormento que é a carência
do precioso liquido por ma

is um ou dois semestres .

Prevaleceu !J bom senso.

A.nda bem!

UM INTERESSANTE ES

TUDO - "Blumenau em ·C�\
cem s" acaba de publicar
um rnugnifícc trabalho co

Tenente-Coronel Hen r ique
Wícdersp3hn' subordinado

ao título de ''Blumenau na

msrorta militar brasüeíra".
Um estudo substancioso em

que se f�caliza o concurso

dos otumenauenses na guer
ra do Paraguai, na revolu

ção de 93 e nas guerras de

1914 e 1943. Para o Para

guai seguiram daqui cêrca

de 40 colonos. tendo ...d

guns deixado a vida n'Js.

campos de batalha. O li

vr- do coronel Wieders

pahn é, além do mais, mui
to oportuno, pois em 1965

teremos o centenário da

partrda, desta cidade, dos

vo.untartos da Pátria, da

ta que c município já se

prepara para comemorar

devidamente. A iniciativa
de "Blumenau em Cader

nos" é digna de encômros e

o sr. CeI. Wiederspahn me

rece. os mais calorosos pa
rabéns pelo seu trabalho.

HONROSA VISITA - zs

teve em visita a esta. cida
de o dr. Erich Cyhlar adido
de imprensa à gmbatxada
da Austria em nosso pais.
Segundo nos assegurou, o

dr. cyhlar veio conhecer
Blumenau pela fama que
Blumenau conquistou, :â

fora, de cidade original,
limpa e bem organizada. S.

S., depois de Percorrer os

pontos pItorescos da cidade,
fi!z uma vlsità -decorfeifâ
ao sr. Prefeito Municipal,
cem quem se manteve

demorada palestra.

va, embora não deixasse c:!e VITIMAS DO ITAJAI

ter bastante signiI1cado o Todos os anos é 'assim. (J

elevado número de SIM, rtaja.i exige as suas vitimas.

desde que não houve pro- Com o forte calor que tem

pagunda alguma, nem pelo feito nestes últimos dias, é

rádio, nem. pela Imprensa,
do parlamentarismo, <ou me

'Ihor, da permanência do A

to AdicionaL Os mumctpros
vizinhos de Gaspar e En

cruzilhada deram a nota

marcante derrotando apre
sldenclallsmo em toda a li

nha. Se outra virtude não

teve o gesto desses muni

cípios, deram êleá, entretan
te, urna demonstração ue

que o seu povo tem inde
pendência e civismo e de

que estamos, realmente, nu
ma terra de liberdade. 03

resultados, em Blumenau,
foram os seguintes: NAO,
11.734 sufrágios. SIM, 5.802

sufragios. Em branco: +lO

sufraglos e nulos 517 votes.

Abstcnção: 30% - votaram

18.493 eleitores.

grande o numero dos que

procuram refrigério nas

2���i:�:�::�f�t���� ó prefe'ilo 'forrierolltCtimprfl sur"'plafafot'lfla de
i�l��i!:�!i�a����:��: candidato o plano governo=municipal- "Plagom"
o corpo dêste foi encontra �om uma. capacidade de

I"d d
favor do desenvolvimento e

do no mesmo dia. O do Ma trabalho "to mesmo sur- começa a ser rea I � e d- propresso de Rio do Sul

noel da Silva so o foi dois preendente, desde o dia 16 �,P���:�o a�i:i��o :a�:::,��
días depois.· ��'e;:�:em�il�ri�P'Fo���roJJ� meíra vez �e�ebeu a.ntes de estão aqueles que pensam cocmsrí, em Laguna , há

BIBLIOTECA PUBLICA illlPrim�ndO novos rumes ��!�lr�l.SalarlO de dezembro
� ���it;��IOqu:OISd:!��:�: mais de 20 anos passados,

MUNICIPAL "DR. FRITZ �ou�:��!.da administração Em convênio com o rjovõr tão somente legar à nossos tornou-se merecedor dos

no do Estado, através do filhos um nome honrado. aplausos da coletividade
U ".i-'LAOOM" .jà começa "PLAMEG", o maior em- Pelo que está fazendo em desta região.

a produzir os primeiros preendimento, sem ii. menor
bons resuuaegs e em todos sombrade dúvida, é o novo
os setores o povo observa o predio da Prefeitura, tão
dinamismo do novo Chefe bem denominado "Edlficio
do Executivo Municipal de Cívico".
RiO do Sul. A ornamentação do Jar-
Desde '0 dia 16 de novem- dim e Praça '�Ermembel'go

bro até 31 de janeiro, aPre Pellizzetti", nos dias que
feito FOrnerolli no seLor antecederam o Nntal e até

administrativo, assinou 1.i7
o di 6 do corrente, foi a�

important.es atos, constan- go de digno dos aplausos
tes de Decretos; Portarias,
Leis, etc.

No que diz respeIto as 0-

bl'as públicas, nõvas ruas

estão sendo abertas e ao

PlfSmO tempo macadamlsza
.das; escolas estão em vias
de construção atruvés con

vênios já assinados com o

Govêrno do Estado; trato
res foram conseguidos, por
emprestimo; foram pub:J-·
c�dos editais de ·concorren
ela pública para construção
sob regime de concessãõ,
di! Estação RodoviárIa, e.

etc.
.

Na parte administrativa

propriamente dita, o· malar
trabalho do Prefeito For

nerolli tem sido a regula
rização das finllnças do

município, estando aos pou
cos sendo pagos todos os

credores. No que tange ao

MULLER" � Desde. meados
deste ano está em reorga

nização a Blibioteca Muni

cipal. Jã neste começo de
ano será dado inicio ã CODS

tl'ução do noVo prédio que
se pretende ver terminarlo
ao fim dêste 1963. O acervo

blbllogl'áflco da Biblioteca

conta já com cerca de
5.000 volumes. E as doações
que o vem enriquecendo,
conünuam a se rntensiü
car, de sorte que é de se

esper-ar que, dentro de
mar- alguns anos, a Bib!io
teca Pública de B\umenau

seja uma das mais bem pro
vidas do Estado. O encarre

gado da reorganização, es

tá interessado em dotar a

biblioteca de uma estante

especializada em obras sô
bre e de Santa Catarina.
E, por nosso intermédio,

faz um apêlo a todos os in

telectuals catarlnenses pa
ra que enviem àquela biblio
teca as suas obras impres
sas e todos os trabalhos de

que possam dlspôr relativus
ao nosso Estado, ou de au

tores catarlnenses, mesmo

doação nesse Sentido será
recebida com seusraeãc
e registrada nos livros pró
prios com cs agradeci
mentos da direção da BlbHo

teca.

Blumenau (Do corres

pondente)

INSTRUÇAO PUBLICA

MUNICIPAL _._ Não pode
ser muís animador o balan

ço das atividades da Preta!

tura Municipal, no que

concerne ao setor da Ins

trução pública, no ano re

cem findo. Foi, esse, um

..no pl'OVelorSo. As crvers.is

escolas funcionaram com

regularidade c o índice de

promoções, ao fmaí d�s

cursos, 101 drs melhoras.

Eis um ligeiro balanço
dessas atividades. Existem

no atua, lllulllciplo de Bru

n.euuu, que se uciupue de

dvis distrates, apenas, o ":a

sede e o de Vila Itoupava,
um OI upa ll:scolar Munic!

pul, o "lVlachado de Assis",
com 26 classes e 1.049 etu

ncs e <!:; escores mumctpaís
Isoladas, com 1.756 alunos,
num Lutai de 2.805 pela ma

trtcuta uuaí. O magistério
! municipal compõe-se de 72

elementos, sendo um ins

petor, um diretor de Grupo
e 70 prctesscrea. Dêstes, 19

são normalistas, 8 ginasta
nos, 14 regentes de ensino

prrmá.no, 16 complementa
rlstas, 3 não titulados e 12

proressores auxiliares. O

professoradci mumcípul de

jsrumenau e um dos mais

bem pagos do Estado. Os

vencimentos iniciais dos

l1 ...r"I<111StaS são de CI$ .

21 mil mensais; os glnasia
nos e regentes de ensino

pnmãrio percebem Cr$
17.7Úú,OO; os eomplementa
ristas Cr$ 16.8CO,00; os não

tituiados 14:400,00; os pro
ressõres auxl11ares 13,500,00.
A gratificação por regên
cia de dc-ls turnos é. de ..

6.000,00. aêbre êsses VencI
mentos haverá, a partir de

janeiro, corrente, um au

mento de 70%.

O SIM E.O NAO - Como

par tôda a parte aconteceu,
.().·.plebiscito de 6 'de janeiro
despertou Pouco Interesse

aqui em Blumenau. Mas o

comparecimento foi razoá

velo E, como se previa, a vi

torra do NAO foi exprgssi-

REFORÇO DO ABASTECI
l'oI!ri:NTO D'AGUA - O Pre

feito Municipal nao concor

dou com o parecer -da Co

missão encarregada do es

tudo das propostas apre
sentaCl.as por várias firmas
para as obras do refôrço do
abastecimento d'agua potá
vel à cidade .. Essa comissão,
pelo fato de não terem al

gumas apresentado a certi
dão negativa da Fazenda

Pública, opinlou pela anu

lação da concorrência. Na

da, entretanto, alegou con

tra a idoneidade dns pro

pestas e dos proponentes.
Discordando do parecer, o

sr. Prefeito Julgou vãllda a

concorrência e marCdu' pra

So para a firma vencedo

ra, a que apresentara pro
prsta mais baixa, a assi

nar o respectivo contrato

para Início Imediato das

obras, Foi uma deCisão a

certada. Pela falta de for

malidades de somenos, não

/

soda cáustica I

gel'ilis.
Milnda a verdade que se

diga que, todas a;;; obras 2m

construção, são conhecidas

c,m a já. conhecida pla!:a
com os dizereS "PLAGOM"

� Plano do Governo Muni-

cipal.

Para que os leitores pôs
sum meihor avaliar do trq
balho a ser vencido pelo
novo Prefeito de Rio do Sul,
Qasta .dizer que, atqlVés dI!.

imprensa e rádio, O Prefei

to Fornerolli fez uma ex

plariação minuciÇlSa da .11-

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

v,id�..q)-le. encontrou na Pre

feitura, de. çie�enove mi-
Embalagem Industrial:

Sacos multifolhal (Papel e Pl6stico) de 50 Quilos
lhões de _ cqlzelros.

Embalagem Doméstica:
�ossa missão pela impren

sa, desde 1942 quando a-

Coi"a5 de popel60 com 2.4 pacotE--s pl6stico, de 1 1/2:b

qui chegamos, sempr� foi a

de "'dar à Cesar o que é ..rle
Representantes paro OI

EMPREGADA
Eltadol do Sanlo Catarina e Paranáfuncicnalismo . anLes dc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'IDRO PAULO MACHADO

• 'DArO.�AuxdJAalh
"'AURY IORIlI'5, RUI LOIO •

QII"••"'" "A" ••

COLABORADOR". DI"-

(onstituí�a a
Eis como está consueutda

a Oomtssão Or<'1"1nj7�"nr'l
do XV campeenato Brasí
Ielro da Olesaa Bharpfu:
AIrred Heilrnann ceíso

Carlos Porto, Nlwaldo J1ub

ner, Odnatdo Oliveira, Os-

��'d;er�C�:sN�:, G����
Soares, Paulo Màlt, P'!Clr'

Gomes SO,,��S saut Dnm'a

n! wo'mor S'},>res, roo

quim aeuc n-u- !.�ng�,
It"m-" ZEltr J'<;É'.Antonio
Tono'l!.

A core.e-ao dp R�r:at:l:'l
Ar!.$ P '1 o-oues

Scs r.« C""'o (' '1� P.,p,·tc,
can- D '1t"ani, ,T'1rl.O r-,n

to de Oliveira, Itamar zuu,

A Comissão de Material
Náutico
José Carlos Chi.erighini e

A'fred Heflmann.

A Ocmíssãc de MedJ.çãn
Ricardo Dettmf'r, .Toao

Gomes soares e Pedro 00
mes Sqarea.

o Programa Geral

DIA 14 e 15 - SOrteio
Medição e pesagem

.

dn.�
barcos.
DIA 15 - As J500 ho

raa - neunrãc da' com-s
ião de Regatas ". part.cí-

o Es� i::"! �!e 62 (Fase Final)
C c� �l o;splfilantes

cenrorme f::11 a.r-plarucn
te dlvutaado a ra�'! :innl

da estedu a! dev-rá ser ini
ciada dia 20 do corn'rlc,
com a. e!2tivaçã,o da. pri
meira rodada do turr.c>,
composta de c'nco jog\l:i.
Dez �ão O!'l clubes Que es

tarão- particlp3ndo d'l f:�

sa flnal do c::!rtame mll.gn"
do Estado, e vamos pasõar
os clubes em revista inIC!
'ando pe'o bi crl'rpé'ÜO, ('

MctropoL

o club� mln{'�ro, que �á
astenia r:a1hgrdl:mlel�te o tí
tuLo de bi campeão, conli
nua m:Hltendo convel'.�l)

çôes para a con(!ulsta de

novos valol'ell.
Obteve o atJl'!\nte Qlr.ll

cas, ex defensor do Fhuni

n:mge do Wo e agora \'ll!
ta suas vi "ps j)ara o na

ranaene Cio, prrtenn'l
te ao COl'itiba.
Está o -Metropol b9St.1r.�o

cn�denciado a repet'r o !'l'i
to dcs dois :,no<; anteriOl'.�s
multo embora tenha (!ue
('nfJ'entn bOlls equ'ip�s !)""

SR. fa,!:e final.

MARCILIO DIAS

o tIme de José Co'ares
outra força do fu�,?bol c�
tf.lr1nenpe e Que conqui::;t�11
com móritos O titulo do
vjce camue!i.o do prlme'ro
tOrn.eio sui brasileiro dp f'.1
tebol. será out-o candida
to sério a,o título.

Não realizou o cam',)220
praiano pllra a fase !lnaJ

nova.s contrataçôes, dev"n!1o
se apresentar com SU:l r-

Quipe, que vl'm jogamio
últimnmente.

Tentou, é \'erdad�, a Cl'n

tratação de A'ml'r'ndo NI
lo e Enir, porém as demal'

ches não :11\

solução fin',1 em faVOr lH)

clube .praiano.
BARROSO

O time bR.rro�i,;tu,
1"ep!'e�entr1\1te do fut�tul
de Itajaí, p"deni. s,e' Inf"")'
porar aos \ Ilnes credench'

dos ao título máximo, j:l.

que p:J�sue um:\ boa a,,

quadril, t2ndo inclusive f.,j

to uma figu1's das maiS

Iisonil'lras na fase de ,;;�::;

sifLcação.

CARLOS RENAUX

O tricolor de Brusqu'},
.em Que pese SUlt classHka

ção para as finai, não an

dou bem na pr1melra Ji.a

pa, demontrandq necessit'lr
naquela oportunidade cie

algumas refOrmas.
Sabe-se agora que o Cn�'

los Renaux visa nov.os la

forço. Assim é que já Ob

teve o qual'to zagueil'o Da

gÔ, que pertencia ao Pm
s�n II M. ,U

.!u\:-

CAXIAS

o alvin,egro joinvUense
estil desejoso de realiz:V

uma boa camJ,?anha na fa.

se fiIUl.I do estadual apa

recendo incluSive como um

forte candidato.
Recentemente contrato;)

o atacante Zézinho, qu"

pertencia ao América �

tem em mira ontros joza
é'.or�s.
El'tá contudo amear.ado

de �el:der O at�cante Nor
berto Hoppe, visado pel".
Ferl',ovlâ.ria de Araraquar:;!,

AMERICA

o time rubro joinvller;so
a exemplo dos demaiS clu

bes vem mantendo sua

equipe em rigoI'OssoS trei
namentos e não gerá. surpre
sa e conseguir destaque
na. fase final.

FLAMENGO

Ainda náo está eOnfl,
m3da R ·presença do· clube
de Curitibano.s na fase fi

mi. do estadu'al pois 9S

n',��;as é q.e que estatõ,

aU5ente, face as gn\nr!(·g
despesas que terâ que ��.

rnr, pl"ncipa'lment.e 'agora,
ougndo .os seus -jogos te

rão que ser et.etivados r!TI.

Laj.es.
.

Caso nro partlcipe, SU'4

vaga será, Lcupada pela (;a

çadorense da cIdade que
lhe empresta o nome.

HERCILIO' LUZ

o time de 't'ubar"'..o il"P:\
rece como outro sério C'ln

diato aq título, ostentando
no momento uma equip.e
das mais poderosas, capaz
mesmo de se pontificar co

TIl" um do pr'meiro' 11:1

gr:mdc corrida final.
Solicitou ao Avai R pror

l'::gação, por 3 meses, do
{!mpréstimo do j(lgadol' lIfi
rinho.

ATLETICO
OPERA'RIO

o segundo representante
da cidade do carvio emOO
ra não tivesse ocup� (IS

noticiári..,1jo esportivos eClm

grande destaque não debm
de ser uma d� boa equ!_
pe do futebol ca�nens�.
Está credenciado a UUl�

boa figura e poderá do
bru!' em seus dominiOll os
.seus adversários, destacan
do-se entre o PrincIpa!s
candidato.

GUARANI

fi!
v L.� I ;\IJV· V M .. " AIII,�u l)la'lo ,Je )t'u \.allólrlnlll

pantes para discussão' do
programa.
DIA 16 - As 10,00 ns.:

Abertura Ofic'al do C3.m ..

peonatc com' hanteamen'c
dos Pavilhões Nacional, tj,)

Estado .e Federações par�i
cípentee.
As 10,30 horas '7 C�qui

tê!.
As 11,00 horas - neu-

Presidellle do Martin:lI'i Irá à
Guanabara Para (onseguir

AuxWo da C.B.D.
Dentro de à""guns j;;�.'I nebara. certos de que, as

:eg;�:�d��: �oG����;::'. �:��en��ee:i:o �e��d::�:� -'--_-'--
_

císco Ma,rti�e"'. afim de afenà1das -, pelo presidente
avistar-se corri o sr. .roêo Havellange que sempre se

do OS':aldo Cruz, local" «n 6�';llaengse�1I���:�teme�� :;�t;�� ����:r��ad:o ��;de se reune sempre gran mo �UXillo financeiro íu- Sil,.e 'nr"nto R dar-lhes inde público. _ dispensável as obras de rc teíro apôto.Fal'.emos �ambém, dentro formas urgentes em vários êcred'tamos no êxito dede breves dras 0 pedido l!e barcos de sua frota. Lauro Soncini na Guanabatroféus aos esporttstas que A torcida martinel'na r-a. já que vimos accmpa-serão homenageaôog. dírlgentes e ASSOciarl')�: nhando de longos ano:;Em principio esperamos bem como o público am911 sua açiio a�stemida na Im

�!:�ar o segUintes trc- te do remo da capital �io pr.en�, e seu trabalho de
Estado, vendo no Martincl dicado aos esportes do Ee
li o autêntico representan tado, imbuido agora: das
tc cio remo do Estado e melhores intenções �Jm')
qu1ça do. Brasil nos c:ur.- primeiro mandatário cio
peonatos e disputas em Clube Náutico Francisco
que tem tomado parte!!ü Mart'nelli, dh;post.o a colo
va, exigiu a ida do pr';::;i_ 'car em grande ('"Vidência o
dl'nte do Mar! inrlli â GWl l'::m� cntarincnse.

ntêo da· Associação Bras,

dos vete'ro da Classe snar

pie para apreciação e 'no

vaçê v."i na Orasse.

DIA 20 - A:s 17,00 ha,
assembtéta Gera' da Asso-

ctecêc Brasil.e!ra dos Vc:�i
tos da Classe Sharplc.
as 19,00 horas - :E"ncl.lr

ramento Otic:al do c.nn-

fD;iiD�O Cr:�:"c(,}(o5'lá�[1l de "O Estado"
fm E���cr�çiio

Já estão adiantados (1$

estudos de nosso departa
mento pera a ccnrecçac rla

tabela e .oo rseu'amento

do regu'amentc do 'remete
Que rer-mcs realizar per
mot!v� do ll'all�CUrso (i,)

cjnqm�ntenárlo de n<):,'so

jornal.

Em principio espera:T'.r:;,>
fazer um torne�o octogo
nal agora .em vista da

gra�de' nÚmel'o de pedi'! s

para partiCipação resolvt�'c
m�s quanto a realiztl.sio
de um p2ntagonal, rCUd1ll

do 5 clubes do Estreito e

5 t� capltar, com jogos pm

Flo)'ÍanópoJls em campJ U

ser ind'cado, aependeoclo
·da pal"ticipaçâo de uma e

quipe que possua camp�,
e outro Jogo no Estl'�i�",
,provuvelml'nte ,lO gr9m"ôo

Taças para Camp.:.ão dos
titulares e áos aspirante!.
Taças para .os vice ,�nm

peões das duas catzgorja·.;,
2 jog{o_s de medalha!' toa

ra a duas equipes
Medalha.s aos artilheiros

e goleiros menos vazado�.
Troféu dlscipl!na
Taça EficIêncIa

Dentro de breves dias t'a
remos em nosso jornal no

períodl) noturnll reunífto
com .[)s clubes intere,��h
dos.

Julgamentos do Tribunal de

Jl!sliça Desportiva
Na última s::xta feira

esteve reun:do O TJD tta

FCF apreciando três pto
cesos que constavaro da

pauta de julgamento.
Presidiu os tra.balhos mi

cialmente o presidente
Milton Valklrlo Libemt:J,
passa'tido .em segu da a n��

sidêncla ao sr. Lauro SO:'l

tos, em vista de ter req11e
rido licença por 60 dias.

Disse o preSidente I1c<ln

dado que Ir:a. a passeio a

cidade de São Paulo e Que
esperava. que o TJD sa con

duzisse da mesma forma
com que .•1nha se condll

zind.o, estando com os J u!

gamentos sempr.e em dia

e pautandO pela justiça. e

h�estldadE';, para m"!r·!

cei', como vem merecendo,
com inteira Justiça ares'

peito c admiração do ':'�l
bllco f'�portivo de Sa ,H3.

Cotarina..
No pr!m.elro processo foi

apl'eciado o caso do athna
do Vasco da Gama do L'iI.

jes Evnldo Fontana.

O defensor, sr. Fail�to

Corrtl1a, utuando bem IH

defesa scusou f9.lhas !!O

processo, incluindo que n:w

acompanhava a sumula o

relatório do depnrtl'lmeno:o'
técnico da IIp,"!l serrana c

afirmando que os prOCtl5-
sos oriundos do lsterloL'
são fa'hos, demonstl'anrlo
alguns má fê dos árbit.3.:;
ao preencherem as SUTYlU

las, sendo alguns leig.)s
em matéria de leis e 'IH

tros, com súmulas íleQ;i'1�!s
oe preenchidas incorret'l
mente,
Por unan1mfti'ade o rm

resolveu absOlver o atl'2!ta
.e indicar o árbitro da !l� r

Resolv.2U O TJD, punll'
com a pena. de adve1tén
ela ao Diretor do departa.
mento técn:co da Liga. io

invilleIL'!.e de futebo'

art:go 183, bem como ao

presidente da liga join":i
lense de futebol com n

mesma penalidade, cor.,o

incurso no artigo 219 d.l

CBF.
No tel'ceiro processo a

pareciam como indiciados
os árbitro!;! Hamilton Perel
ra c João Regis como in

cursos no artigo 226 (llão
comparecimento em campo

jog'o Paula Ramos x Fi

gueil'ense).
Atuou na defesa O s:-,

Gi'berto Nahas, sal1entân
do aDS srs. juizes a bO:l
vontade sempre demonsl�·:l.
da. pelos dois nova.tos árbi

tros, sempre presentes a

todas as competiçôcs e so

licitando a absOlvição 1)5

ml!Smos, tendo em vi:;!'l

CJue os mesmos sõ fOriI.JJI
escalados como auxilial'�.';
após a reunao do depto
de árõiths. já que O Çl,�ji
do foi ;verbal c fora d>l

prazo .estipulado, não te:'l
do os mesmos ..tomado co

nhecimento da e.scalaçl(j, -,
por unantmi(la�tl o TJD ab
solveu os referidos ârl�:_
tros. -----------------

tida bem como o 'tl.ir�tJt

do DT da liga serrana.

No segundo processo, a

parec�a como indicado{ :)

Diretor do departamento>
técnico da liga de Jo nv:!e

no art. 183, par n�o tei'

preenchido O relatório re�c

rente a a,rbitragen'l.· do jo
go América x C A. de Stl')

Francisco.

o rep�esentante da. J.)rin
cesa da Berra. estvá fazt!n _

do sua estréia em certame

�:�!: como um dos jor

Não é, eVldentem.en� U
ma força do futebDI ca'tari
nense, porém tem po,:;�!!Ji.
ljdad.es, de brilhar., 'L

';,.;" .

�'

'
.. :".'

PRECISA·SE

peonatc com jantar e cn

trega de premies.

DIA 16 às 14,30 heras -

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

Tribunal Regional do Trabalho
Da 4.a Região
EDITAL.. .

A -Grande Comissão encarregado do realizaçãodo concurso para provimento dos cargos de AUXILIAR
JUDIClA'RIO, PJ - 7, do. Quadro do Pessoal do Tri
buno! Reg;onol do Trabalho do 4.0 RegIõõ faz ,sober
o �odos os candidatos inscritQs qUe, f1{I. novo sede do
TrIbunal. sito à Avenida JúlIO de CQ"!t'lhos, n.os 342
18 34�, 4'0 andar,

..

nos dias 2 e 3 de fevereiro, próxi.
mo v'ndoul'o rea"/.lzorM-e-á a

_ pra.va de datiloorafia
canfo-me horário abaixo disc"im:nado, sendo faculto�
do 00 cand:dato trazer a Sua própri"a' máquinq:

DIA 2-2-1963

HORA'RIO .

Às 8.00 h,_ ..

9.00 hs.
930 hs.

" 10.00 hs.
1010 hs
11 00 hs:
1330 hs.
1430 hs,
1500 hs.
15.30 hs.
1600 hs.
16,30 hs.

. N:o de inscrição:

"'_'" ..
_1 o 100
101. 200
201 o .300
301 o 400
401 a 500
501 a 600
601 a 700
701 o 800
801 o 900
901 alaDO
1001 o 1100
110101200

� 15/]/63

-----._-_. __ .....----

._�--.=_�I�
--------------------------------,�

CC:,missão rOrganfzadora
B I d SHARPIE

La Regata - Homenag�,!:l
• • dr. Guilherme Renaux

ras. e.r,:) e
'

.
2��'�':S�\'!!����e;:;
sr, José Elias
DIA !8 às 19,30 horas _

ã.a Regata - Hcmenegern
Iate'Clube- de FpoUs
DIA '19 às 14,30 horas ._

DIA 3 - 2 _ 1963

Às 800 hs.
9,00 hs.
930 hs,
1000 hs.
1030 hs.
11 00 hs
13.30 hs'
14.30 hs:
1500 hs.
15 ::jl) hs.
1600 hs.
16,30 hs.

1201 o 1300
1301 a 1400
1401 a 1500'
1501 o 1600
1601 a 1700
1701 a 1800
1801 a 1900
1901 a 2000
2001 a 2100
2101 a 2?00

.. ......... 2?01 a 2300
2301 a 2376

lU ANOS D� J..AIUT.1I CON" ..... "··

PILO PIW'ISSO D•

SANTA CA'tAIIN"

MO SJF!l'9O

a_nvc:

Pôrto Alegre, 7 de jane1ro de 1963

as. Dr. PINO'S PFPI=IRA
MCMaot\ DA. COMISSÃO

DESEMBARGADOR

as. JORGF: SURREAUX
PR.S1DENTE DA COMISSÃO

�i
.... Dr, DloeLE'CIO P. do SILVA
",.M.KIJ DA COMISSÃO

CONJADOR - PRECISA-SE

14

Com 10[90 e perfeita prática.

O'TIMO ORDENADO

do Campeonato
4,8, Regata - Homenagem
ve'eíros da Ilha
DIA 19 às 14 10 horas -

ê.a Regata - Hmnenage.r.t
sr. Romeu eoscees
DIA 20 sã 10,00 horas -

6.a Regata - Homenagam
dr, Arno Hoesehl

Campeonato brasileiro <1<1

modaüadde, com S. Excill.
o sr. oeeo Ramos, governa.
dor do Estado de Santn
õatarjna.

A ASllOClação Br8$l'.elrll
dos Veleiros da Classe suer

pie a Confederação Bras!
leira de vere e Motor �

a Federação de Vela e M!)
tor de santa Oatartna con
tam como árbitro de' Hon
ra da programa'çãf) do J,;.'V .eou. MAIS fIC!JIRITADOIItMn.

HOMENAGEM

Bolefm do XV ·Cam,eoni!lo
Brasileiro . de Sharpie

, ? .�v Camp.z'tmata BraSIleiro da classe 'Sharpie
�era Inlc�ado no próximo dia 16 porém já no d'a 1-1-
o.meçara!? �s. preparctrvos com os trabalhas de sor

t,�10, med!çao, _e pesagem dos borcos. No dia 15 hav�la uma reunlao do Comissõa de Regatos e portiei

��;::se�i�oad��cussõo da programa estabelecida pela

A-X_X

_

Continua em pl�na e franca atividade o Camis

��o,OrgOniz�.dora do XV Campeonato Bra:.ileira rin.
as��:, Sh�l'ple na espe::,onça de que nenhum motivo

pOssa', Q vir empanar o brilho do certame
X-X-X

.

.Já s� encontra na capital Cotarinenile aliás o pri
me/.ra a �hegor, a sr. Ivan Pimentel, um dos mais ex�

e.p�lent?aOs homens do seg::-êdo de velajor. Ivan particIpara do camp,wnato. defendendo a Guanabôra.
X-X-X

A Comissõo Organizadora da certame nacionorde veJ�� aguarda pa�a os próximas dlas a chegad,') \)..de mal:) �uns ve't;.Jado!'es. Assim é que segundo fei
ro,. d�verao estar em Florianópolis quatro guarniçõ.e�
d� RIO Grande do Sul, cujos tripulantes serão conhe
Cidos na oportunidade,

X-X-X
Tem-� Como certo o presença do gaucho A! M

fred Bercht nas disputas do brasi.1,;iro.
O Rep!'esentante do Rio Gronde do Sul encontra-se

e� �imas condi.ções e trazendo o seu borco em suo

propr.la camponhia, dá uma idéia de qu,o' realmente
E.,�tá mtere�sado em 'evantar o titulo máximo do shar
plsmo naCIonal

x-x-x
. c;.i? Franco, atual campeão brasileiro da es�

pecl�ltc:ade, .aindo .

nõo solicitou it:'lscrição nem tam
!'louco deu Sinal de que partcipará da certam,;" re

"pre�-entan� ,? Estado de São Paulo. Tudo lev.a .a. crer
que 0& paull,stas. estarão ausentes do campeonato..

.

X-X-X
'.'; Também 'a Feàeraçãa Mlr.;i�a não Confirmou

suo presença no XV Campeonato Brasileiro de Shar
'pie. tudo fazendo cr'er qUe também estarão ausen
tes das disputas do título em nossa capitar.

X-X-X
Dentr.� os elementos que estarão part'icipando

do çampeonato Nacional de Shorpie a se realizar em

nosso capital, vamos destacar Dalmiro Soares e Ja"
sé Carlos Chiri:ghini, como a mais novo dupla, se�
do também a primera vez que participam de um

campeonato brasil,:lro.
X-X-X

Dalmiro Soares e José Carlos Chirighin'i têm
treinado com entusiasmo estando mesmo e!<peronço
sos de alcançarem um resultado dos mais de5tccüdos

-

A duplo tripulará o barco Ciclone.
X-X-X

O carioca Ivan PImentel ,era o único velejador
� que se encontrava até ontem em nossa capital tendo
q'eol!zoda várias observações no percurso que será
.estobeli:ddo pelo Comissão de Regatos. Ivan de
monstrou 'estar em pleno condições técnicas e físj
cas o que aliados o sua experi'êncio poderão levá-lo
a uma brilhante conquista.

X-X-X
Mais um problema contam os veleiador,�c: cato

rinense. Desta feIta o sharpisto Roberto Cúneo, um

dos, apontados poro participar do certame e,tá en

contrando sérios difkuldades pura conseguir licença
do rl�partição onde trabalha, afim de poder disputar
o ce=tame. Os diretores da Sul Amérka estão intran
sigentes tudo levando o crer que Roberto nõo parti
cipará do campeonato.

x-x-x
O mesmo problema ocorre cam os iotistas Izo

los Ulisséia .e Almir Baixo qv� tripularõo o ba
Dunga. I'laios já conseguIu a suo licença no I.A.P.I
onde é funcionário lotado na secção de cantabili;
dade porém o seu colega de repartição e de barco,
açodo de nõo tomar parte na campeonato

O velejador IzaTas UJisséia confirmou a repor�
togem de que Se não puder contar com seu proeiro,
Almir Baixo, llÕo teve a 1T',.�smo sort-e estando ome

parque o duplo está acostumada velejar em conjunto,)
c se AlmIr viesstf a qel'" sub'stitlJido o barco perderia
em muito aquela homogeneida 11�, com que participou
do certame estadual conseguindo o almejado c\as�,
fíco:ção para o, brasileira. "'

.' "v ,.�,;.�
t-:;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QlIe faz o
'C-,/" 11,/ 1I/! i"il

Ramos, ()I!t Joittv/.lls; 0&'
GinâstO/J EsLadual, de "a.
glmu, Palhoça e São JfJIl.

:':;:::f�:';;;:(�:���:;;;MATR1Z-LONDRI&A-ESTADO DO PARANA
colas Normal,'. RegÚmais

:::r�:�!3i;l� 117e�;:::I' s: Carta Patente n.? 2.676 CAPITAL ••••••••..••...•• Cr$ -60.000.000,00 Operações iniciadJs
céc e CO"""""" a OO1c"_ df,7.7.1952 AUMENTO DE CAPITAL � O O em 29·7.1952
ver-se "o exerciClo de 1963.

• • • • •• Cr.. 90,000.00 ,O
,,.plicando q"estàes de or- RESERVAS • • • • •••••••...••• Cr$ 110·809.799,40

'

�;:�,,�;,%:, S�:::�'��b'::;;;,; ENDEREÇO' TELEGRAFICO "NOSSOBANCO"
t
'.

d' F deral Alto Paraná, Arapm�-fCU1CC-lle agogicf4. Hei Te- /.ala1tço levantado e11t 31 de dezembro de 1962, C07,�pTee1ldendo as operações da Matriz e dos seguintes Departa1/untos: Brasília nO Distrito e

m�au Florianópolis, Ibi-

���;Z:, P::�:��::. pa;;ur:.;: gas, A,storya, Bela Vis.tn do Paraíso, Bom 8ltcess.o. Cambé. Jandaia do Sul. Nova Bsperança, Pnran(:guá e Paran':va.i no Estado do Paraná, Btu '. -e b"..........
mento e materia, dktâttco.

ruma, JOII(!uoa e Joinvzlle 110 Estado de Santa Catari1Hl e São Pa1tlo no Estado ,. .. Siio Paulo. sAI _WC
__ �

_

Visa a mn âur;io re'ultlldl': _

::c��;�:i�:g:":,::�� :tle�: .. �:.!_�_O� . .

_cola1idade em 'Ih'el médio
de cérea de 20.000 101"('ns.
DePoJs, o ensino técni

co, em que, �am!lflle.
se l'ai tazer coJsa tot.'l
mente t&Ot!. em Santa Ca
terlna, uma t'e: ,que o �,_
tallo St ttm omttfdo nesse
seicr l"peclal do en,;",::.
Em 1962, o PLAMEG, me

diante cotllJ4!nio com o

SENAI c com' o l'rIlni$têr:o
de Edu('l'ção e Cullur{/"

te:pectil'(llIIente, equipou (!

Escola Ind1l8�Tial' de Lajcs
e iniciou, também el1t La-

j(>r. ([ c07lstmc:cio d� Giná
sio ll1du.qtrial. Possivel
mente. o GÍ1lâsin nuuutn-u
de Tubariio se-c tambJm
construido, com fi cooner ,

r-do da ci«. Sidcnírgi('f1
Nacional. Em Florianópo
lis no Estreito, é pensa
mento ollcial c: C07l8tTl,�

fão tambem de 11111 Gil/ti
sio 11Idzt8trial, já hare7!l10

no orçtJlJlell:o da União

pequena dotação para tssc

e contando�se com IX pa"

ticiZ;r.ção do GOl'êmo M

Estado para r-bras, equill,r�
mento e m.mut.cnciio.

rcont. da últ. pág.)
menta soem, politico " -co

nõmtcc através de Ievau'e

manto 'sóc'_o-econômico. ;0::

mulacâo de di�rlrlzes li:

mais e evada po:ítica eeseu

vol ímanttsra, NOI·é.�n3çã':)
das tntcíanvas da cnnit?l

púbucc e priv9c!0, prO!HO
vendo meios de atração de

inv"!'-t:m�ntos.
Em sua adminitraç).o. a

CODEC compor-se â de d(!i�

""randes órgãos: O Con"e� ----- .. _ ......_-, _

lho Lo�nl dc De.!!:mVOl'.'j,
m�nto e o Gabln�te EX('�\:-.

Uvo. P'\la o Primeiro, lÕC-

rão naressóriolô represpn-

tantes dos mais di"::'l."iCS

setores da adminlstl'nç�")

pública para maior ...nt' .. ·_

dlID"ent� na organização
dos trabalhos. �?ndo que os

serviços prestado" SlO C'.Hi�

se'ho, pelos seus mcmb)"�'i,
deverão .!!2r gratlllios. :,,")

Gabinete ExeClltlvo de,;'.!�
na-se a programação, ;J::!.

nejamento e execução J3.�

atividades da CODEC.

bs recur,:os da com:;::
constarã:o de dotações nrça
mentárias do E,:tad". <]'1
Unjão e do MunIcípio de

Florianópolis. Etltrrra,
tambêm, O prOduto da ar

recadação da T�,:n\de TIl

l"iSll1o dn Munlriplo 'lll'lil
dos r"cursos .pl·OV::;l!Cfl:,·S
da arrecadação de imp.-'..;
tos, etetuados pelo E5tnci,\
na capllaJ. na razão 1p. 8ubtotal

���:�I� :������âl��::�C�:�l;� Tra:s�:� ��r:E�:t�V��n���A5�� s/ Incro liquido donima de 50';: da nn'rcl(:n- sl'rní'Stre
C;ão, n� rapl1:J] ãos Ta:·:"s FUNDO DE PREVISÃO
do P1an:l d� Ob:'''� c SfjU-- llllportaocia levada a credito desta conta.pamentos e de InvesUwrn DIVIDENDOS AOS ACIONISTAStos. cOrrespondentes ii. '1,l- 17." DÍ\'ldpnd'J de 12";' a.a., ou seja. Cr$ 12,00 por ação ..

-
3.600.000,00

--

xa de. D�sel.1V':)1·,tlment(l.. BCl\inc;:c;�'io de 6"'� a.a., ou seja Cr$ 6.00 por ação 1.800.000,00Participara a. CODEC "C Remuneração aos temadores do Aumento de. CapItal . 1.813.448,00uma grande Iniciativa. ap-'_ ".

iado em sólida:; bnsrs da Percentagem da Diretoria.
.

adminlstrac:ão, desUnntla Pereentaa"em doo funcionarios ..

.

a levur a CapUo.l do E6ta..l0 DC)AÇOEs

'�= ::p::::n��n�� =�:&����e�::�:a::��rcicio seguinte .

maJor CONIlde1'atip por pa�'
tt> dos podêres pUbUco�.

Estamos assim eOt/1l1U'
saf!(lo o p'ano de traba/lUJ8

do PLAJI1EG para 1963. que

1/I')S efcr('('crá a/1/da maso

ret rei6"é1!Ciaç. rl"os,��rllli
remos.

-- - -"�-'-"-

{riação da
WOfe.

1':11' ..

P ASsl V o
_-----

... - ....-

A - DISPONIVEL F - NAO EXIGIVEL
Em moeda corrente .

Em dt'l)'lslto no Banco do Brasil .

Em outras espécies
B - REALIZAVEL

207.689.4()5,lO
353.030.�50,80

458.'179,50

60.000.000110
90.000.000,00

Capital
Aumento de Capital

150.000.000,00
581.178.885.40

pepoetto em dinheiro, n., Banco do Bra-
511. â ordem da. 8UMQC

Letras da Tesouro Nacional. deposnadee
n'J Banco do Brasíf á -rdem da
SUMOC. no valor nominal de ,Cr$
lOO.OQO.OOO,OO t

• • • • • • • : •••

Apouces e. oonzecões Federais deposi-,
tadns no Banen do Brasil, i ordem
da" SUMOC, n-, valor nominal de
tr� 1,9S2.0QO,OO

255.156.731.2n Fundo de Reserva Legal .

1l.20l.�'}4 30

9O.000.000,oa
9.8'8.545.10

260.809.799,40

". Fund ..... de Previsão
Fundo de Amortização do Ativo Fixo .

Outras Reservas
100.000.000.00

o � EXIGIVEL

Depositos !l vls:a e (;.: curto troso:
De Poderes Publicas
OI' Auturquías
.)p e-ntes Correntes Sem Llmlle
1).'" f":ntas Correntes Populares
De Contas Correntes Sem Juros

356.808.421,50 2DO.260.5�1.3,11.651.690.10

nmp-eeumos em contas Correntes.
Emprestfmns Hipotecarias
'rtnnos

.

Descontados
Letras a Receber ele Conta Prr-prta .

aconcías no Pais
corrsspondemes no Pais

Capital a Reajianr .

Banco do Brasil - Depostt-, Especial �

Aumento de Capital
Outros credttos

'1.237.888.675,afl
497.031.5389("1
42.43!l.289.10
3.621.l83:}r)
7.739.93610
1.682.51010 1.000.483.626,10

234.454.66ll!)0

J .884.751.519.4fl
13.113.01B.90 0;0 Contas Correntes de Aviso

De contas Correntes Especiais
Outros oep-sítos

888.115.314 to

22.0aO.0668iJ
1.613.30000

30.224.100(\')
210.107.72";.70
61.360.01240'

a pra:o:

3.000.000,00rmovets

Titulrs e Vaiares Mobtf íarios:
De �oderes. Publicas
D(' A:utarqUlas .....

ôpoltces e Obrigações Feder;lis. n5.n a

o dom ela SUMOC

Ap:1l1ces Estaduais

de Diversos:

6l.818.589,3P
10.283.753,50

74.900.342,80A prazo s'Ixo
De Aviso PrevioAp:Jliccs Murucípaí-,

Letras 00 Bnneo do Brasil � rnstm

çôcs UH e 204 - no valor n-mmnl
de CrS _._

Ar,ÕI's e Doberrt utes
Outros Valores

622.500.DO
2.055.38:!.968.90

J
OUTRAS R.ESPONSABILIDADES I

27.137.00000
5.970.30320

142.074.434.203.736.353.()42,90 'rttutos Rcdescdlta.dos
'rtuuos Redescontados Café ríncíusívo a

Cédula Rural Pignoraticia)
Agencias no Pais
con-e- concentes no Pais
Letras a Pagur
Ordens de Pagamento e Outros orectt-s
Dividendos a pagír

-

3.37!J.550.521.40

547.213.900.(\0
899.055.683,40
33.!)()4.155,.111

C - IMOBILIZADO
Edlfirios de uso do Bi.nco .

MOYei� e Utensilios .

xtaterrnt de Expediente
:W8ta4H:.{�s

55.0!l7.D75,60
14812.<:31.20
7.803.205,00

2.014.;''í'7.:J15,!J0 4.110.361.284.80

D - RESULTADOS PENDENTES

415.425.696.90
'7.2t3.<H6.1)')
-

107.387,462,10

H � RESULTADOS PENDENTES

34.254.206,20

E - CCTIAS DE COMPENSAQAO Contas de Resultados ••.

vatores em Garantia 4SJ.306.l76,40
1.ll8.075,úO

429.727.851,20
13S.819.;,o, ....u

1.053.571.470,00

I _ CONTAS DE COMPENSAÇAQ

Depositantes de Valores em Garantia e em �ugtodla .

Depositantes de 'rttuios em Cobrança no PaIS .

Outras contes
.

Vpl""re� em Custodia
Tit.ulos a Receber C
Outras Contas

Alheia. 490.024.251,40
429.727.351,20
133.319.;'6'1.40

-----

1.053.571.470,OQ

5.458.996.760,40
5.458.996.76040

---- '---' '-L�;ct;I�';'-31�D-;;embro de 1982

a) Dr. Aderbtll Ranws da Silva - Diretor Presidente

a) Horactó 'sablno CoillibriL :_ Dir. sup-erlntendenU
a) Anntbat Siqueira Cabral _ Di!'etor- Gerente

DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE

a) Amador de Oliveira FTlInc(t � Contador
,

TO - ORe - Pr. 4'395·

"LUCROS E P"ERDAS"
CREDITe3

��:eors�:Od�f:�!a:e n�����i�iO anterior
:�: : : : :

....

cor!��= �:������s SeO��;!�ões. de�uzldo�

os que passam para o semestre seguinte .

Outras Rendas
.

PreJutzos Recuperados

220.106.225,50
22.705.324,90

115.496,00

391.776,00
45.000.000,00

DEBITC'6
DEPESAS DIVERSAS

HonJrarlos da Diretoria e Conselho
Ordf'nados e Grntififlados dos funcionari')s
Contribuiçãc do Banco ao lAPB, LBA, e SSR .

AJuRl!els
Despesas Diversas

2.415.000,Ot
63.407.189,80
4.591.270,00
4.421S.694,50
23.819.095,60

Ga.<;tQ-de Material
98.659.149,90
4.640.897.70 .103.300.047,60

Impostos
Despesas de Juros
CrJm!ssôes pagas ou creditadas

AMORTIZAÇAO DO ATIVO

14.336.213,60
42.884.'180,20
1.657.084,00

IllqlOrtnncb levada a Credlto fia Conta do Fundo de
AIIl�l"ti7i1Q:iO de Moveis e Utensillos e Maquinarias.

Abatlmcnt.o na Conta "Instalações"
OUTllJ\S CONTAS

2.058.670,60
lf1.327,80 2.077.(198,40

J
4.893.165,20Prejuizos Verificados no Semestre

169.149.289,00

3.688.887,90

90.000.000.00

7.21S.t48.oo

7.371."75,'10
7.3'l'7.'l'15-,"0

1.000.(10(1,00
2.511.848,10

Total 288.31R822,40

\\11 1
I

288.318.822,40

I;.o\1Qr!Pij, ª1 de Pdembro clfj �tl62 • -""'i'
n_) Dr, AderMl Ramos da Silt':1 - Dtl'l'tor presldllnte
:11 Horacio Sabino Coimbra - Dir. Supcrjnt.f:l1drll'C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tedo Prefeitura. e PLAMEG cestlvo ao Turismo. da capital do Estado. o Go SOs suncíenees para um pro ser exploradas unicamente a elaboração e execuceo da plantas cadastrais do Es- terêsse p6bllco que ain:ta
_ Progresso para a ilha de Tendo visto a. série de vêrnc Estadual, a Prereuu grama eesenvcívímenusta com os reCUrSOS muníctpais rodovia perímetral que, dan treito, coquerros Barrei.. não tenham sido objeto de

continente - Embeleza· obstáculos que se opõem a. ra Municipal e o Plano ri" ad<f!quado. Cumpre lemb-ar um dos mais escassos eSIL'<! do contôrnc à ilha. consu- rcs e Capoeiras. além da progTamação especial do

Metas do Governo, em con que essa struacão torna- .se as capitais do pais. Foi. seu bstanciará efetivo Interes- melhoria da. Iluminação pu Governo do Estado,

vênia assinado no di\" di; agravada, com c �ato de não tlndo-se na tmpossíbüídede se econômico com preme- blica e domiciliar em con- Além do probrema do crn

ontem. Criaram a cor- ser deferido ao runícíp:o
'

de a;helar-se a esses pro- cão, turística. Para seu t-er vên:o com a ELFFA; elebo belezamento, deverão cena

��ta0Senvolvimento ��:l��e�:���,:•. r,.�i����!� �I:;;:�: ��E�o�:�:e�e� �i�:�ãose�! P:;���: afl�:�l�= ���ãod:e e������:s e ;���:� ��sai:S��c��sC��E�isa:;;
O Município. de F" np fascinantes bel ,:"c; natu- tura Municipal, resclveratn tais praces e jardins. de- destinados às repartições proporcionar o desenvolvi-

poliS; sítuadc num ... :;�J ruis,' r3tores p�twciais para. juntar seus esforç.6s para, senvorstmentc de cemrbs estaduais e municipais, (Cont. na 7.a pag.)
empobrecida' 'por ratotos 'di o eesenvelvtmenso- • econô- juntos, na CODEC. traba- balneários, urbanizaçao dos

_______________�------------------- lhar com mais dedíceçúu e morros da capital. ViS;1.1do
recursos para o uesenvcrví melhoria das condições de

menta da capital. vida de seus habitantes. Já

Uma das msas ímporran no .oontínente prevê-se a

tes metas da CODEC para elaboração de planos urba

D�ESY."ÕO
,... •

-

O IWS uma DIUID .t suta CAfumA e -. I

Flerlanopúlls, rrerce-reíra) , 15 de Janeiro de 1963

CORAL UHIVERSITA'RIO

·Pedras em BurUam ant-� p�ra a Cultura
tcgrante:> do conjunto vo-

o Maestro Garau diri(',e - Visita ;n�"fit;;ladoro do
Reitor Prof. Ferreira Uma - Capacidada aprovada
"
dos componentes do Coral Universitário

o Maestro Mário Garau, e o Ma(mifico RI:' tor da Universidade de So11ta Catarina,
palestram sobre a atualidade e o futuro ao l;oral da nossa Universidade.

ChegandO-Se em um sá
bildo ii. tarde, {'u às noltelo',
de segunda às sextas-fel·

ras no Colégio Catarlnense.,
ouve-se, constrangendo o

silêncio do velho conjunto
educacional, vozes entoan
do cânticos. Vêem estas

vozes, de direção diversas,

come ile estivessem à PI'O·
cura ao conjunto.
Ern urna suja. estão os

bar.itonos, em outra, mais

longe, os baixos, n('utra as

contraltos, e em mais ou- A fim de estimular, de

tra as sopranos. incentivar os componen-

t�tes são os ensaios, prl- tes do Coral da Universi

melros, que v!s:'m a s�lc- dade. ef;têve sábado p'IS- Na ocasião, o PI"O 'ssor

ção e o p,primoramento das sado n" local dos ensaio,>. Fcneira Lima, teve imor

vozes, para depois, unldps. o Pr .. fes60r João David tunidade dc conh� r e

comporem o ensaio geral Eerreira Lima" Magnífico .conversar cum tod s in

do rccentement� funda!I?: .ti',
',. COR/\L D/\ UNlVE���DA.1· .Iril.,
-PE DE SANTA �ATAltINA: :II}.'

Depois de ter ouvido o ensaio do Coral 'ia Universidade de Santa Catarin�, o Pro

fessor Ferreira Lima pronunciou algu1na� ;.>:!'am'as de entusiasmo e estímulo� a':ls

compcncntes do conjunto.

tarinu, está ao cargo ::lo

·Maes.tlo Mário Garau. Ele,
na Capital do Parami., di'"

rige três Corais. e é o res

p,.onsável pelo Coral ria

Universidade. do Paraná,
que pOSsue mais de duzen-
'.a5 figuras.

.

O nONO Coral Universi·

tário, ja tem. inscritL. ... ,
rr.als de '60 elementos.

A VISITA

o COMANDO

Fazer um Coral não ê
.

hei!. Em 'pt"lmelro lugar, ê
neces�ári� llm comandan

te, o Maestro, que selecio
na os componentes e suas

vozes, dando-lheS o lugar
certo no conjunte. As pe
ças do Coral, são como pc
dr:\s que precisam de bu

rUação. O Maestro ali está.

pa�a isto. ele conhece mú

sica crm profundidade, tem
um ouvido finíssimo, ca

paz de Perceber o menor

desiquilíbrio do conjunto.
E são necessários muitos

ensaieS. Muita paciência,
malta espírito de renuncia
e abnegação. Todos devcm

comparecer às horas m-al-

�
•

oad,,,, "tud" as pactltu· G3SU Dr CAfÉ! I,ras; todos' têm um paPei .' ,

d"tacado no conjunte. I uno PEC� LAFE zn,' 1o comando do Coral COi "'.--------'-
Universidade de Santa CIi-

GRANDE CIRCO lUXEMBURGO
Comunica ao pUblico florlanopolitano que devido as

fortes chuvas que calram nésta capital durante toda a

semana, impedindo que o mesmo funcionasse como era

esperado, reabrirá para seus espetaculos hoje às 20,45 -

dia 17 às 16 e 20,45 horas - dia 18 às 20,45 - dia 19 às
16 e 20,45 horas e qla 20 (domingo) às 10, 14, 16 e. 20,45
horas.

Como catllrinenses, esllmariamos a eleição do ilustre
senador lrinett Bornhausen para a presidéncia da U.D,N.
nacional.

Além da distinção politica a um coestuduano, o cur·

(In. Tlor e"!,frtmtte. ntU suas 11óre8 e nos seus espinhos, colI.f
Cl.,iiC,i\< prnü um. (;úMportamento c"tadu(/I do PUI"L"iJ

Reitor da Universidade de
Santa Catarina. S. Exa. fi
cou im.presslonado e entu
siasmado com o progresso
do ccnjunto vocálico cria
do na sua gestão, que com

dots ensaios somenLe, esta
dando provas de que pode
rá se constitui!' em um

bom c:.;njunte, digno de re

presentaI' a culturn artís
tica dos universitârios ca

tarinenses, no grand'e cer

tame qUe se comt.lluirá, a

"P Concentração dos Co
rais Univcrsltarlos do Sul

dr- Brasil"

cénco, pronunctando-Ihes
no final, rápidas palavras,
que se traduziram no agra
deci.nento e na coopera

ção, reiterando-lhes a, es

pernnça, de que o Coral da

Universld3de de Santa Ca

tar ína, veio dar mais vida
ao setor artístico-cultural
da comunidade universitá

rio, e mesmo da comuni
dade tlorianepoUtana. Dis

se também, o Magnífico
Reitor, que se o conjunto
continuar dentro das atuais

qualjdudes e característi

cas técnicas, êle irá repre
sentar a nossa üntverstd-i

de em eutras cidades do

país; bem como.. participa
rá da subsequente Concen

tração de Corais, que deve

rá se realizar na Capital
gaúcha, ou em CurItiba.

SURPRll:SA
Ouvido pela reportagem,

o Maestro paranaense (mas

que é ,nasCido na Itália)
Mário Garau, cecrer-u que
ncou impressionado com o

índice de cultura dos estu

dantes que formam no Co

ral, com a pespicácia mu

sical, e do alto aproveita
mento que. tem obtido I:lO�

dois ensaios que realizou.

Mostrou-se também o

Maestro Garau, encanta
do por Florianópolis, os

recantos pitorescos que a

ilha poSSUe, "de beleza

extaslante" - conclui!!.
Referiu-se depOis o Maes

tro Garau, ao rápida de

senvolvimento da Universi

dade de santa Catarina,
d� trabalho. incansâvet do

MagnífiCo Reitor, qUe não

pede esforços parn proje
tar a arte e a cultura de

Santa Catarin' por Inter-

médio dos es' l�es uni-

versitários," 1. são 3

vall�uarda ·lI!l.l, o

futuro promis.;r qUe es

pera o pais"

Em Palhoça a nova sede da 1.a

Companh1a de Construção do 2.0

Batalhão Rodoviário de Lajes
A fim de permitir o ata

que em du�'s' rrentes na.

ccnstrução da RodovJa SR

�.6, trecho LAJES - FLO
do 2.0 Bata'hão Rodovlarjo
RIANOPOLIS. o Comando
determinou a mudança ce
local da sede da La Cia de

Construção, do Passo aa A

rela (BR - 2), para a cl·
da de de Palhoça (BR:!- 31:)'
sltuada a 14 km de Florl::
nÓpolls. Tui mudasça foi

Construção, acantonada 1)n1

Lajeado, à margem da m€s

ma rodovia.

Forças Americanas:

Aumento do Efetivo
,

da prorundamente, nos fins

QUE FAZ O PLAMEG
o PLAMEG (Plano de rõo a uma população' es

Metas do Govérno), em re- colar de 40.000 crianças.
cente reunião do Conselho compreenaer-se-õo nessa

de Desenvolvimento do Bs- série de instalações esco

tado, expô�. com JO 'Orça- lares 350 salas para zscc

mento para as suas ativi- Ias Rurais, 90 para amplia
dades de 1963, o seu plano ções de I1Tédi:::s escolareS
de trabalhos. Constit!ui já ezutcw.ee e 60 salaS pa

uma clara demonstração Ta Grupos Escolares. De

do interêsse com que aque- ve-se ter presente que essa

la autarquia vem atenden- previsão poderá ser ultra

do ir: premência .clDs pr,}- . passada de m.uito, se o

blemlls catarinensel, visail- ' PLAMEG não tiver de con

do resolutamente à extmn- tar apenas com os recursos

são económica do Estado e próprios, 011. seia se houver'
promovendo o progresso de auxilio do Gouérnc Fede

Santa Catarina em todos' Tal, para aplicação de do

os seus setores vitais. tação própria do Plano

A discrtminaçáo dos in- Nacional de Educaçãr. Até

vestimentos, que ueompn- aqui no que diz restrüívc

nh(J a exposição orçamen- mente ao ensino primário.
tária, particulariza cada
uma dos três objetivos de

ação desenvolvimentista: o

Homem, o Meio e a E:t

pansáo Econômica: Que:n
to à primeira dessas m.etas,
ressalta o aspecto Educa-

Mas já no objetivo. do

ensino médio, onde, de i1�;

cio, cumpre adptar as

atuai.s escolas 'normets re

gionais (;.0 gráu ginasial, o

programa de trabalhos pa-

ção e Cultura, em que, ra 1963 prevê a conclusão
continuando o êxito das das obras iniciadas ou em

atividades do exercício an- fase de acabamento, como

terior, o PLAMEG se pro- sejam o Instituto de� EdIL

põe, através do seu Grupo cação e Colégio Dias V�

Executivo de Prédios Bs- lho, na Capital do Estado;
colares, construir mais 500 o Colégio Estadual Celso

salas de aula, que atende- (Conto na 7.a prJ.g)

Material Escolar
A Inspetcrla Seccional

do Ensino Secundário re

cebeu do Ministério de

Educação e Cultura atra

vés do Plano de &nerIên
cia grandiosa quantidade
de material escolar.
Assim sendo, a Inspeto

ria Seccional do EIl8ino
Secundarlo, Maria da Gló
ria Brandeburgo de OliveI
ra juntamente com a Se
cretaria de Educação e

Cultura pelo SerViço de
Assistência ao Escolar da
Diretoria dos Serviços de

Extensão, Scllclta ao C'J

mérclo Florlancpolltano e

ao povo em geral que co

laborem para o maior "e
senvolvlmento do ensino
no Estado doando caixas,

caixotes, caixas de pape
lão etc., para que êsse ma

terial p�S6a ser cnvlado

às Escolas Púb:icas do ES·

tado conforme o Plano de

Distrlb-uiçáo.
QualqUer pes�oa que de

sejur oferecer algo poderá
telefcnar para a Secreta

ria de Educação e Cultura
- 2994 ou para a Inspe
toria Seccional do Ensino

Secundârio - 3596 que se
rá mondado apanhar o

utensiUo no local determi

nad') pelo d'Jador.

As pessoas que forn�ce
rem qualquer objeto eltt •• -

rão '�ln=,jbUlnd.o . graqac
mente pal"a

......�"O maior áll"o
gresf.O do ensino "barriga
verde".

p.,a���n::!!i�!��a':emd:ma�!!!!c�!:o ",o

uma ótima noticia: vamos Peclalmente Importunte. O
ter durante a própria se- preço do ano passado, por

mana, uma Nfelrlnha" oe força da realidade infl,t

maillots, de lastex e de clonária, já por si, repre
algodão, do estoque do ano senta a. metade do que
passado e que A Modelar, custaria (' artigo, si com

dentr... das contIngêncIas prado agora.
imperativas, da sua nor- Neste caso a metade do
ma, de renovação contínua preço do tino passado slg-
de' mercadorias, quer e ninca Verdadeiramente
vai mesmo liquidar. uma quarta parte do valor

Quando se diz "pela me- atual.
tade do seu valor" e con- A venda por preço de
siderando tratar·se de pre- "feirinha" será excluslva

ços do ano passado, lS30 mente à vista.

I
far/fag ""'u,idas

FLOf/lllNÓPOLm. "MAl .J()INVlLE.
ClJfilT1SA, PAIlIlIU/fJtuf. CANTO!: • RIO

I TAC·CRUZEIRO do SUL
�:n��Ó��ll:fet;�:�' :l�!:�I{�� I f;fflJlPkE {JMA Búll V/ACEM

l�IO oe fog,o ú";:;t,,,;:, lid�b. ..
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AINDA! OUTRA DAS MIL

. -

��.�.

LOCALIDADE: PIQUE DO RIO CEDRO - MUNICíPIO:
NOVA VEJ:fEZA - ESCOLA: OUTRA DAS MIL

Noticias dáSecretaria da Agricultura
o Senhor Secretário 'da zias, que tratou de assunto

Agricultura, Dr. Luiz G�- especial de Interesse da
brlel, recebeu no dia 12, as Secretaria da Agricultura e

seguintes pessoas: Dr.' Sanador Atillo Fontana,
Carlos Alberto Meyer, Di- que tratou de assuntos re

retor da Diretoria de Ser- íaotonadas com o desenvol

viços Especiais, que tra- víment-, aprogecuárlo e a

teu de assunto da sua 01- produção agrícola de se
rdorla; Dr. Gustavo Kot- nercs alimentícios.

Nota do Gabinete do Prefeito
Sob o alto patrocíniO do

govêrno catarlnense acaba
de ser criada a Comissão
de Desenvolvimento da Ca

pital - CODEC, entidade

autárquica constitulda pe
lo govêrno do Estado, Pla
meg e a Prefeitura de Flo

rianópolis.
O convênio foi assinado

nesta data, no Palácio da

Agronõmlca, u cujo ato es

tiveram presentes altas au

toridades, sob a presidE'm
cla do Gov�rnador Celso
Ramos.

- �

Em outro local desta rô
lha, para conhecimento do

púpllco, vão publicados CS
termos do importante do

cumento.
'É a prim�rà-;,,! vez, na

história administrativa do
Estado catartnense em que
se olha. a sêrlo e em têr

mos de solução para os

velhos.. e sempre reclama
dos problemas da Capital
e seu interior,
Ao Governador Celso Ra

mos deve o Município ês
se alto e patriótico pro�
pósIto.
O Prefeito Mllniclpal

congratula-se com o llt's
·tre Chefe do Govêrno pe!a
instalação da CODEC. qUê!
nasce sob os melhores au

gúrios e ira desenvolver
suas ativIdades em bem:
fício da população floria

napolitana.
F}orianópolis� 14 ;de ja

neiro de 1963.

inscrições para o)lestibJlar
A s::!r,���","���!i�!""",."

de Engenharia Industrial das 20:30 às 21:30 horas
da Universidade de Sunta nos dias 16, 17, ltl e no
Catarina está avisando dia 21 da.s 8:00 à.s 12:00 e
aos interessados que, além ,das 20:30 as 21:30 horas.

do horário afixado no Diá
rio Oficial, Os candidatos
ao Concurso de Habilita-

Avisa, outr.ossim. que o

prazo 'para completar a

d�cumentação vai até o

dia 9 de fevereiro.

• Os jornalistas da crônica esportiva do Paranã,
autores de llma campanha injusta contra os rapazes
catarlnenses que disputaram o campeonató brasileiro,
não devem estar muito dóceis dentro da roupa.

O que houve por aqui de condenável, tem havido
em tàda praça de desporte: um, gesto desvairado de

alguem sem espitito esportivo. E fei atitude por todos
condenada, da qual nem autoridades nem atletas po
diam ser acusados. Coisas como a qUe ocorreu aqui,
seb ger,al reprovação, têm ocorr'do por lá, em piores
condições e extensão, sem que, por evidente, maaulem
o nome esportivo do Estado vizinho e irmão ma:s
velho em futebol.

A guerra fria, no entanto, foi muito quente e,
justiça uos seus autores, teve Os desejados reflexos na

partida com que os catarínas foram alijados.
A nossa derrota em Curitiba era normalmente

esperada, faCe ao ambiente preparado para comp!(!
Xlir nossa equipe. Sorremo·la com franciscana humil
dade, mas convencidos de que ela não era produto de
uma esmagadora superioridade adVersária.

E essa convIcção foI ratificada pelos resultad)s
das partidas entre os nossos vencedores e a repre
sentação de Minas Gerais. lO x 1 (dez a um) em

dois jogos'é escore que faz cessar da Musa antiga ..

CastigO hoje não anda: 'voa de jato. Nem bem se

acaba de faZer, o cobrador, já vem vindo ..

Os que tanto reclamaram do nosso campo,. aca
baram estraçalhados em dois campos minados!
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