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O TEM P O (Meteoroló3icol
(S'ntu. do BoletIm Geometeorol.ógtco. di
... SBIZAS NBTTO. válUfa até da 23,18 lu. do

dia 17 de [aneírc de 1963
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Kru�[��v �Ior'a o ���f� D D�Dn�onDr I�rlim �[i��ntDI
BERLIM 16'- (O ESTADO) - Fa

lando em Berlim, no Congresso do Partido
Comunista, o "Premier" Kruschev exor

tou ao oéste que abandone Berlim Ociden
tal. O líder comunista, não estabeleceu ne

nhuma data limite para isto. Declarou que:
um acôrdo interna.cional seria difícil, mas

que não é impossivel, até que se resolvam as

questões de Berlim e Alemanha.

I n t,e�n 5 a a,
restabelecimento

MAIS DOIS CHEGAM HOJE

RIO, 16 (OE) - Tem
sido Intensa a movlmenta

cao ponuc» com vistas

PORTO ALEGRE, 16 - nha de Guerra estão sen

Mais d-Ia navios da Mari- do esperados, nesta Capi-

I
Tran1missãc �onais rápida de Noticias

4; ,LI
Graçu-s a estas fitas perfuradas que contêm noticiá

rio em código para ser transmitido do matutino "The
New Ycrk Times" ti. sua sucursal em Los Angeles, o jor
nal pode enviar, ,J,. U11l..! dtsuancfa de cêrce de ().OOO km,
o equivalente de 120 colunas Impressas no prazo de uma

hora e Z·6 minutos. A máquina, na feto, está transmi

tindo o código por Impulso elétrico através de fíos tele

fônicos, enquanto a receptora reproduz o que está gra
vado no "linotipo" eletrônico.

(iovêrno esluda ,desmonle ao Morto
e criação de acesso à Ilonfe

Hetcílio Luz
Um Grupo de Trab:llho movivel.

recém-designado pelo Che- Foram designados mem

fe do Executivo estadual brcs o Secretário da Via

deverá estudar e examinar ção e Obras Públicas, pre
as sugestões pam o des- sidente; o dr. Colombo
m ...nte do morro e respec� Salles; o dr. Rui José R<t
tiva construção de via de mos Soares; o dr. Mário

.

acesso a Ponte Hercíllo Marcondes de Mattos; o

Luz, inclusive quanto às dr. Alvaro Mullen da Sil

implicações juridicas e apro veira e o dr. Cesar Amin

veitamento do material re-
.

Ghanen Sobrinho.

Horário nos Eslabelecimentos
de Ensino do Eslado

Decreto governamental
dispõe sôbre horário nos

estabelecimentos de ensl.

no, tendo em vista o pare
cer nO 13/62, do Conselho
Estadual de Educação a

respeito de estudo prece
dido pelo Gabinete de Pla

nejament.o do Plameg.

Grupr·s Escolares (Curso
Primáric):

IQ Turno - das 7,";0 às
11,40 hs.;
2° Turno - das 11,50 às

15,50 hs.;
Escolas Normais de grau

ginasial � das 16 às 19
horas.

É assegurado horário no

turno ats estabelecimentos

particulares de ensino mé

dio, .(escola técnica de C')-

Os grupos escolares e aS

escalai;; noimali;; oflciali;; de

grau ginasial (cursrs nor

mais regi::mais, ginisios
n;gjonais), desde gue fUl1-

tal, no decorrer. do dia de
amanhã, quinta-feira. Tra
tam-se do submarino '·RI3.�
chuelo", (fotr) o qual, du
rante sua estadia em Pôr-

o Govêrno
"Calarinense e o

Plano Trienal
O Governador Celso Ra

m;JS resotve atribuir à As-·

sess r. a Técnica do Poder
Executivo e ao Banco de
Desenvolvimento do Esta
do a eooorenecão das me

didas de mterésse de sun
ta Catarina, tendo em vis

ta o Plano Trienal, elauc
rado pelo Govêrnc da Re

pública.

Prestação de
exames vagos
Por Professores
Decreto de 4 do corrente

do Governador Celso Ra

mos, estabelece que pode
rão jJrestar Os exames va

gos a que se. 'refere o art.

62, do decreto nO 3.674, de

23 de novembro de 1.946,
os professôres substitutos

admitidos nos térmos da
lei nO 2.952, de 9 de de
zembro de 1.961, que já vI

nham fazendo o Curso

Nrrmal Regional, sob ti.

regime dos referidos exa

mes, êste terão lugar no

mês de fevereiro do cor

rente exercício.

Escola de
Engenharia
Industria!

movimentação pelo
Presidencialismodo

restabelecimento do regime
presidencialista de confor

midade cr-m a esmagadora
opinião do eleitorado ora

sneíro.. O Presidente João

Goulart que se encontra

no Rl-. de Janeiro, recebeu;
nas últimas horas, repre

sentantes de diversas a-rre

mrccões pfJlitlca;'i. O Chefe

de Estado manteve entre

vísta com o Sr. Amaral

Peixoto no Palácio das La

rüngeíras. ocasião em que
o Presidente do PSD. apre
sentou as sugestões do seu

plJ-rtido. O Presidente da

Rppública rcceecu tambem

o� oovernudores eleitos de
Pernambuco, E.litado do

Rio e do Ceará e os Gover

nadores Leonel Brizzola e

Aloisio Alves. Estiveram

ainda Cem o Presidente os

Ministros da Guerra, Ma-

rlnha e Viação, bem como

o Sr. Roberto Campos, em

baixador em Washington.
SAO PAULO, 16 (OE) -

Papa diz que aguarda
o chamado de Deus

Lider CubéJno Teria Sido

Alvo de Alentado Terrorista
HAVANA _ 16 10 .E:STA

DOl car'cs Rafael nc

drigues. Presidente do Il;�
eituto Nacional de aeroc.r '\

Agrária de Cuba. que :10

que ae informava rõr« vt.t-

reeepção ao vtce-chance
ler eoviéucc Kuzhjeskuv
no Mínlster!o {\Í\$ R"la<;oe;
axtencres. A »cneta do su

póSto atentado dívutgnda
pela UPI, fôra dada por um

correeponéentc jllglê� de

Ráp.lo a tetevtsac e.11. Hn-

Viajaram esta manhã pa
ra Brasília cs Deputados
Paulo Laura. Henrique Tur
ner e Cunha Bueno. Em

Congônhas, manttest.u-am

o ponto de vista de que a

volta ao presidencialismo,
deve ser feita sem mais
cent-ra e exprimir a es

perança de que nté c fim
do mês, o P:lls já esteja
vivendo no regime ecoíbí

do pelo povo.

Funcionários

em greve ..

NOVA IGUASSU' ESTA

DO DO RIO 16 (O ESTA

DO) _ . Mantendo-se t·m

sessão permanente tuncio

náj-íos da Prefeitura d(! No

va Iguassú. ameaçam de·,
flagrar uma greve case 1'';0

sejam pagos os seus venct

mentes airezedos. dos ma

se" de nove.r.b-o e deaem
ore do ano findo. O Prel'el
to Já propôs o nagnmcntu
do mês de novembro não
tendo sido aceito peles run

cronános.

�ovas A'reills de Recreação

CAfEZI�HO, NÃO!
CH. ZI'!'O!

Em prosseguimento à série de espetáculos artísti-.-------

Cr.s realizados nn Casa Branca, por Iniciativa da Pri-
meira Dama dos Estados Unidos, Sra. Jacquellne Ken

nedy, o Sexteto "de Jazz de Paul Wlnter que estêva re

centemente no Brasil, exibiu-se na mansão presidencial
norte-americana para uma audlêncla de jovens estu�
dantes e filhos de membros do gcvêrno e dos reprE:sen
tant;es diplomáticos. Na foto, a Sra. Jacquellne Ken

nE;ldy é vista na primeira fila, ii esquerda, tendo a seu

lado a sra.jLynda Johnson, filha do Vlce-Presldent.e dcs
Estados Unidos, Sr. Lyndon Johnson.

,

Graças ao progress-; ctenuüco. técnico e.eeuünre

trattvc experimentado
.

pela agricultura dos E�4ados
Unidos. possibilitando a conversão de inúmeras regtõcs
agrícolas em áreas desttnadas a ünat'cedes recreact-.

nais. os excursionistas norte-americanos dísoôem noíc
em dia de amplos locais para suas horas de lazer, 1I'l

roe-mo terno-i em 011'� -s fazendeiros. proprietários das

terras agora retiradas da cultura como medida Igual
mente preven'fva de super-pr.odução, podem aumentar

SU<1s rendas .. satisfazer a exigência crescente de. I·C�

creecêo. 1"11 feto. um ncemcameuto de eec-tetros no es

tado de Nf'hra�a, em terra cedida por vários reaencet

ros da região.

Cenlenas de moradores desalojado�
aÚguas do Rio Paraná
Continuam subilldo

SAO PAULO 16 (O ESTA
.

DO) _ O crescimento das

águes do Rio Paraná, ue

corrente das chuvas em São

Paulo. desalojou eantenar

de moradore15 nas 25 ilhas

do Rio destruind.o ain';:J,

Gasolina: Crise no Abastecimento.
dos no Aeroporto sob juri"
dlçã" da Base Aérea loe'l!.

plantações c"..'rrõz, felj;i"
e milho e provoc-ado a mar

te por afogamento. de cen

tenas de porcos a outro- .1-

ntmaís. coove hã 15 d!a_;
na regíâc. Em nieerrêc P'l'

to fora';}": parcialmente de,;
truidas as plantaçõu de ar

�2.:iÇ,I�. As ;;�las mais afe
tadas foram as de Banele,l

ra, Veado, Sucurltâ e Ja

ponesa.

Foi a procura de Leopoldo Heitor e

Prendeu perigoso ladrão
captura de Leopo'do Heitcr

'no curso das di�ência� prml
deu numa hospedaria da
L:-pa, um perlgo�o Lndr:iO

arr.ombador e autor de um

[·oubo de B milhóe� de �rt;

zeiros. Trata-se de D!l.vid

CaHxto. O ladráo dor'.ll!a

tranquilamente quando O

delegado a procU'·a ae H�i·

tal", acabou o reconhec:::t.l
do,

Diário Oficial publicará hoje os

Novos preços da Gasolina
com qu�:n examinou a n ...

va tab61a de préço:-! (já {!D.
salina � outros d"l"lvudo� do

·,tingidos !Jclo

to Alegre, permanecerá ma de um atentado na M:-

aberto à visitação publica, mana passada. comua '''
..

e da corveta "Imperial Ma- ceu ontem a noite a .a-ua

rlnheiro'. São seus coman---- -----__

dantes, respectivamente, o

.
cepltâ-c-de-fragata aos

cetro JanOano' 'CIo A.raújó
Coutínho Netto e o capi
tão-de-corveta Paulo No

gueira Pamplrna' Côrte
Real.

FORTALEZA 16 (O ES

TADO) _ Camjnhô:::� '! ti

nlbus estão formando in

tensu� filas nos �ostOB dis

tribuidores desta capital
devido ao rigOl·oSO raciona

menta da gasolina. Enqu:tn
1.0 isso, 240 tambores do

. comblfstivel, num total ce NITERO'I 16. (O ES'lI'.-

Greve na Guanabara Prossegue 48 mll li'''', ',"n,p""'d',, DO) o De"gao, de Po-

pela ponte aérea. RecHe- Hcla do E!;tado do Rio "Ver
RIO 16 � (O ESTADO.) chantes vão re<lllzar, nova Fortakza estão ainda l"rl: tur LoS.50, encarregado (;b

-I Pro�segue est;a Vlanllu"]. assembléia gerai Logo .om;s _

greve parcial nos transpor- para examinar a SltU9.C'EO
te� coletivos da Guanabara criada com o não pagamcn
cor, a paralizaçào de dU'I·' to do 13.0 mês de salar;o,
empresas urbanas e ::I.1!<'.s por parte de algu'ma� !!m-

inl.ermunicJp.a.s. �t;)n�- presas.

tas, trocadores e àespa-

Jockitl Ouve lfiu f!é Casa Bra.nci

A Secretaria da Escola ----------------

de Engenharia Industrial
torna pÚblico li pedido dc:s
professõres das cadeiras de

Fisica II, Quimlca e Cã.t
cnlo InfinitesImal II que/
em meados de fevereiro
realizarão entrevistas de

provas com Os IntereSsados
em c)·labOfll:r ,nas ci\de!l"a�,
ka !im de, opo.rtunamente,

Fracassou o atentado contra a Shell
MARACA'IBO - VENEZUELA,_l(;
Fracassou a tenta.tiva de fazer voar t)t'�

:'Ios áres as instalações petrolíferas da Sl"l,
)"m Maracáibo. A explosão de uma bomba
paralizou 12 poços, mas os dânos [oram re

parados imediatamente. Os autol'es do aten

(ado deiajlareCeralll._���.__,,"-,.
,"- ��- í,"',_

CIDAD.'!: DO VATICAN!)

16 (O ESTADO) - o l,'�p'\
João XXIII recebeu �lOJe
em audêncta geral no Va

ticano cêrca de 1.000 9�;
sõce. Falanão das noti{'i�.S
sôbre seu estado de ccu

ce disse o Papa: Estou d,�

pôsto a Qualquer momoc:o

a receber o chamado do se

nhol". mas cc-r-o pcdeiq vêr

a tuelmcnte acho-me cem.

,r"'lo XXIII enviou hOj�',�
Delegado Apostólico na A'

frica Ocidental, um t,i);f'

grama de pazar pclu morre

de Silvanos Olimplo e t� 7,

".,. vótos p� ra que volte a rei

nar a paz no Congo.

Marifimos entregarão a minlita do
Decretô sõbre a Hierarquia Salarial
RIO 16 - (O ESTADO)

� Falando a repÓrtagem na

':T,anhã de h<lj.e, dis�c fJ Mi

�istro Eurico Cruz, da pas.
ta do Trabalho, que a� Fe

d�rações do� Maritimo<i, fa

l'ão entrega hoje ao grupo

de trabulho que eXam:!l'l.

quest�o de hierarquia "a

larial da Mari;nha. Mercan

te, minuta do decréto :>ô
bre o assunlo. Informou (\

Minislto do TrnballiO que

da ao Ministro da Viação,
dir�tflmente ligado ao c<,-

BRASILIA 16 (O ESTI'.
DO) - O Primeiro Mini51ro

Hermes Lima reuniu-se [,0

melo dia..;.Ilo _Falácia 'do pja..
" PI·esidcnie d"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'{UIO Clm,�e!b'llro Mafra. 180
'/>'1'-'/',11" :�I);!:! _ caiae Post.al 13V

..�",I�I .. (;(, T"l""'·"'!ro ESTADt..'
Dir�tor

R'JIHen.!l a. I\,r"tlll Ramoe
Gerente

OI"uln"OI 'ernalloe, d. eectnc

Rtautu,e�
1\'11-",,1(1 "'tnuu'du UI, ,\uau&.J {' :')IJV& - n,wajou
Mello

Culuboradurt!1
",,,r !lari "Ir',,, Io',lh(' ur (I�VAIr!r 4\,�.."C'" •.

Cüllla' - Cid GUQzaga - Dr. Alcides Abreu
j'lO,r tnhun (j k.\{<.I - Maj;H' .1 cerou so a u

'JI:p:,1 Iii. Mlllu!) cene aa Lu:,LU - UI t�l<
11"11 "':;:11) wuücr Là ng e - Zury Maoha
(I" 1.:,/.110 uanuromeu - ''_;,,',<llht

1'",1 I.I'�III Pcmundc cc Lago _

11"<'101/1'<11 :";("lIIlilll A ."'1';"::1' "'1(,,·;
A)t,L'llo rir Amorim - C. Jamundi, Editor de'
1100'lIlil"'::lI, Ap,J'icoln. _ Arnaldo S. Thiago.

l.'f./'.WtAMZNl'O ESPUfUIVU
11.,1.", J'�"J,/) Pauto Machado

IIl)(Jjil!I'I',�: Maury Borges, Rui T
" nunerto Nah(Js.

j """"IIf/I/!lj".); L'lllERSOS
'n-",,,p,,,"f(nl/,,�

ltt"lut"�:l'nlal,'ões A, S. Lara Ltda.
j( I II ",' ,,' II, u,,, JJ",,�,,� ." .lU anO;,tf
I, ''''',',:'-1

!lU;1 vuona 657 - ronj. 32 _1'"1(,,,
'4:.'d�'

1"111, Alt"·,,, I'HO�AL - Praco 1) �'ell('16'
!I'/ J;) "'J!lj. II _ Tel.: 14 .. l.Q
1\ .'1 ilr,·� ,. t'''rn'spoll(!t'nte� em tndos (IS _iIJ
" '('''' dI' �'bl1lf1 Catarina
"''''''"''1',., "lI'dl,ll1l{' -tnurato 'te H'ordn 1'10,
I 1.,,, ,'I �I"nl
A: ',','II::HA ANUIU c.s 2fJUOfJ(J

I " I, \ 11"1 1,,1.".. , ('r� IO.nn
oi /'" ,"" 1'1'1' .. �" rr-,))I}'1.'IIl>i,"wl /Y'W, r<'7,,,d
r.,

�+-: ': '.\ tutilju.\ <l_!SIIW"_O!__ " . __

Com o Fermento em PóRoyal .. ,

todo bôlo é um sucesso!

Rnril;) d.: ";Ollfj�ll�a, F.:rl11Cltto CI11 Pó Koyal c

a 511,( pnípria \'ollt.1dc de f:1Zcr coisas g:ostosas
PJfJ J fJ1llília, s50 as chan::s do �uccsso em

boI,." hi\\'oilos C piZi'_1S. () Fermcnto cm PÓ
i!,.\�J IJ/. a rna�.s:l fi,.;.,r levc. Os bolos fi..::nll
m." i"" fOlinhos. L CrCKCfl) uniiormcll1cme _

<.)0,1,' hc!r:za! Confie na aç:io segura do !""'rmcn
to em Plí Royal.

. '.' _ .. ,

.!li.f '1 ,�
U �':, I t..:JO - u �\':Il� ';'IIL\-< ,) d' ,;) ,it

... ......

, -;;·:7,'f'it_':'�,�.j�,j·
r,

Histórias Verdadeirac;
Homem no espaço

SIDERALSociais

10.a da série

ENOS - Em
v/, nan o primei I") voo I"

bil;]. cli\'t'rs'o< chín-pana-s
f"!,O]TI -:-�ln<:t1dos ao e-o-v

depois qt''' se constar-o

('IH' cs "nil'�� »ndr
rr-rem �"1 rancnmcn: \�

<mp',::,s, ):.'11 t.iC:fS, cn.'I.'.L1

(I, E,n�, f.J: (')Jo":Jd" C 1

b:t:.l. -cn.to ü
sõo e

l1.a da sérte

CORONEL GLENN - O

astronauta e-cc.trtdc pn�1.
realizar o pr.meno vôo 0:-

bnal fui o corcnet John H.
G!�nn JJ'., do Corpo de Fu

züotros Naval". Pitótn d ..

PrCY;\, cs antecedentes j,'
Glenn tornavam-no i(I(·J.1
para a missão casado e

com dois filhos. meu» C
11m h» rem ele profIP1'�J'
con,,;,i('çô�s 1'elÍ!{o.�a".

rUO, 1'1,.1\,) -'-- o );.csi- t;n" ainda nâJ são pc,!d,lzi-
dei1te J..;â:) O, uJ:ll't prolYl;:!- U,I� nu DI':1Sil.

te,1 no sr. lTelll'y Ford 11 O sr. Joã· G,JUlart ;�mtn-

dC.,.rrninnJ' Uo ü.UpéI Exe- dou ao v!sitan[.eque,a pJl'tir
CU.Í'.':J da il1!iu.:.trla Au�omo de fevereiro, iniciara o com

bi iSli::, ,eL.A) � ree:.;nme IJ •.lte à illlla.çã:J _ o que
dc rujos rI; projeto;; etc rc- c:"!l-idua p:mto de h nra

in\'f'Hirnentos. d:1 Fo::::i no do seu Governo. Tranquili-
8ra�i1. O encontro do pre-. zuu o indústrial, alirman-
sidentc Ooulart ('')m o 111- do que em um ano a inf!n-

dU.itrial norte-ame, lt':m, ção estará reduzida oe 30

n'!s�:') pais a�sumirá n vlt.'e

li<l � ":\11('(1.

Com o sr. Henry FIJíd II
estaVitll1 o vice-presidente
d,!s operações intcrnacl�
nni� da Ford. sr. Jo1111 Bu

ga" � a quem o pre"idente
Gaulart jã conlu'cla desde
sua \llslta aos Est;Jd.,s Uni
eI�s I' H. Walter Mekee. di-

VôO TRIPULADO A CA 'PSUL:\ - II r-no \1-

ia do Proi-to Mr-rr-u-v. <'h'
'cv-u ao "splro todo, ,,� :\�

t ecnuutas uorte-nmcr+:n

n;:,s L:lranjeII'RS, d\II'OU meia

hoi':1., tcndo o SI'. FOld a

pl"e.,entndo relato sobre a

quútcs projl'l?S, entre os

quais destaco u o <\e fs.bri
cuçJ.o de carro.'; de !À'lss!.:io
"F;lirline".

pJr e8Ilt".
Por sua vez. o sr. Hcnry

F,ord II reveiou aos jorna
listas que o entendimento
com o presidente foi mnitn
p ovt!toso e está certo de
que o wojet.:J Fairli,ne"

�el á uma realidade. Outros

pl'ujrt � também (leve1'5.o
SN executados pclil Ford
do Brnsil.

telor de O[)f'l':\ç'�es dn AI11(j
úe:! Lai.inn; sr. PlU!J Salo
mii. diretor da Ford no

Rio: A H. Masset, gerente
c!J. Ford n'l Brasil e Rabert
pj'e�('ott, dirrtor de Rela-:
çees P(lb'it'as da Ford in
tem:tcional

U'lt:ma da série
SrGXIFICADO - Ciel!

ti4as ""tão ,�studando f' in

terpretanelo il� infornmç,'Jcs
l'egistra'la,; nos in,tru � ,:'n
tos :1 bordo da cnp:..ulll "m

qUC "e ; lr.ontl·}Vam GI�!ln

e Cnrp:entu, alé11 dns O') cr

vaçõ:!s pe:s:laís de am�"'�,

Dês�e mnt�rial, poder,lo
�el' conhecidos nC'vos f:"::1';

sôbr� o espaço sideral C:\

pale� de auxiliar os fu' iJ:'O�

astronautas.

1'I'''P'tt',ll:-

m rtn r" 1!)61. o p"OlF1._'l1.
especln' d,,� astaco- unte-s

etr-ancara o pont .. 1'!1l (!Il
'::' tomara cv-aurver a u n

Lnt:v1dl' :?'l'anr:� :ia 1'Í{'n" �l

El3 �lgl1n� d .. "�'lI� cc : ,-

Dt:lxou CICl.l'O os seU3 [·c

ceio� ('!1wnl0 n inJI:ic;2J,
que. scgund:J a1'i:mOll, im

pJ'i>ibi;itam, _üé certo pon
tn, nnvo'i lnvesllmento... Na

eX2�'u,;f:.o dJ ll>'ojeto "f.'nlrii

nc" serão n,!!llcndos tl'&s
m:JJlõe5 dI' djln:C's e rince

EM 511.0 PAULO

no' at- cca-utut ': a

Dls�c o sr. Henry Fel'd
II quo n iudúsLria aut�mo
bilUka no Brasil aino" e�

ti 11:1 infincia. POl'êm. nin
��ué!11 mais pndp.ri deter o

seu. dcsenv('lvimento. que
está scndo vertiginoso. Co
mo exc::'mp!o citou q,!C a

Fo:d de Brasil produ7.:U ;t

penas 550 calpjnhôes. que ê
n ,':t'gundn org-anil.acào do
grupo, send:> que. êstc ano.

srlO Pall l. 15 - Cl rgou
ontem, a cst.'l c:lpital. l.' sr.

H,'nJ'y FOI'd II. pn'slt.!ente
do Comcll1o dc Administra

.
('ii, da F:m:l. quC' I'caJizn
vi:'1"'('m pl"!:1 Amê:lca do
Sul. em visitn as instnb
r.;ões de j�ua )'emprc�;a. Per
manecera qU:ltl'o flm� e:l1

Sã') .Paulo e vislta:a ii FOrd
Motor do Brasil, em Vila
?j'lldente.

em

,TL P'c! o astronauta es·',:) ..

lhir'') !':1."O o P 'i � .,,'1'0 1,111-

cnrncnt-. trlld'l :I'in�:{!')
11"11:1 d�·tâ\l�la �':, 4S1 (FIl
j6mcrr:t� cm -un 11',,1'L(

t-ó.c ao b- :,., ....... :"1 1' .... ,

rcen-re-: 4)
• '('i"" d'"

bi:i15cs de el'uzeÍ!'( S. OS a

ttrai� IOl'cs!!mentos da Ford

no Bra�il a' in�em, em l)cns
ixó"('is. ii 47 mllhôcs fie dn
lares. O J)l'oj('h "F:tirllnc"
levará 18 meses pam ser

executado. pai:; muita., pe-

! 11lI,,.,' ...-r-v-: SI ,'''1111'01,

O VOO - O VÔJ d e GI�!"n
a 20 de revereirc de l�'B.
con-tou C� três vn tas em

tórnc da terra. SUl erccu
de variou ce 160 R 259 (!Ili
lômetros e o YO;) cor.nu
uma d -tânt:': rorut d'! ti
111:1 milha- em 4 1H}l'a" " }fi
minutos.
Alé,1, de suas cbservr

côes n-s-oct-, a' mst.u
ruenros na cápsutn r ";p ;,_

traram I,J'ce;os'" int'onn.,!
çõe,;.

SE3-UNDO L."\NÇA!'.lT':N-
1''0 Em fino oc mato �.C

1962, três n1e,es após o lar:

çamente ce orenn. il.1.'i
co m Seoit Garr-cnter 10'

nOU-5e o -egun.Io asn-uau

ta narte-a_Ter!C'l:lO" -r-v

coloce c. -m órbita. A ,'_

xemp!o de G�ellll, Ca:'1'E:1
ter d�u tré , voltas em ")�_

no da terra. To><lo o rnunr.o

acompanhou" vóo mr-v-u
d" râdb � da tdf'l,i�ao !wr

te-nmerlC!l110S, •

O FUTURO - Agora <11,('
PROGRAMA ESPACV.L o 11:I.1''''m ji foi lanç"r(,l

- A l111tllrczn do pr"gr'llIl.l. e�m p"'110 êX\10 em or!):t'l

�'.�pacial norte-u.l, �riC,HI" o progrJmn esp"cj,tl n,1!�.C

de-de scu i11lcio arentu 1 I'i am"l'iCllllO ('ontillUill'�'t rd'H
a nova' (':)nquisla,;, E,' ,,1

nnll{l:1.d-::s pflclflea1'l. A g!,�IJl em 2�tll:�')' plan".� .)1',\

de m·t.�,';il (1(' ..Judos lan<;al' uma ':l.psnln. (!Il':'
dos pelos; ---:lero- pel'.1',al1ccc:·á ,'m Ó!'blln J')
te' n'Jrte-;:lln"ri�anos rante longo tcmpo e U,·.':\

janrlo pdo e�paç" (col outra qu" r nduza div('1',,:..s
l""'I"!llhnda eum todo o .1:il1l a.�trOmllJtH.s CO'll:) >E!b1Il,C
elo. o programl). visal'á ao I') 'In

da hum: liàade.

Cinemas e teatros em Santa Catarina
S('gun�'o os resultados de

uma J)�sQulsa reali�:lda

pelo DcpartJmento Esta
dual dc E�tatístic:l exis
tiam em S�nta CabrillS.
110 a.no pa.�sad .... 105 est:J.

belccimenlos enquadrados
no grupo de cinemas, tea
tros e clne-teatros.

A lotação de tais esta
belecimentos era de ., _ •••

52.413 lugares, sendo que o
número de expect.adores
durante o ano asccnd{,lI a

7,100.207 peM;on,5 .

IVM� O TERRIVEL �.. f"o<"" '..,..... , .' li

VENDiE - SE
Por motivo de mud11l'.'.'!a

de domicilio uma OEL.i\

DEIRA GENERAL Er,'�

TRIC 10 PE'S em estado de
l'mVA. Ver e tratar à Ru:t.

Martinho Callaflo 11.0 7 _

20_1_6:1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,,:?,\-";\;�,�:tl1"�!.W1":�f;'�'r.i:�7"l��?:":�"�:'
•

Contrib
Conto da a.a püg.

do, e que O onus n-car :,i\o
venha a recair �OT.ent.. �Ó
bt·u Q Som contrtcutntc. ��n

ln E rticipam na ••.
doseamos tÕda� as medlc\�� fOi aprovado Q memorí»!
propostas para comoatc:"1 que a At<oclnção comer-
-cnegecão."
Informou 11 -egulr rp,'

VE�DE-SE
Um lote de terreno, medindo 17,50 x 12.00 metros,

stt- â Servidão Vieira defronte o Abrigo de Menores.
Preço de Ocasião.

Uma casa sita à rua Francisco 'rctenbíno, esquina
com a Bento Gonçalves, nO 1.

Um terreno, medindo 32 x 189 metros, com uma ca
sa de material nO 77 em C ....queiros na rua geral. 'I'ratnr
com o Major António Nunes Pires. à rua Oonselhetro
Mafra,147.

,�

/-'

\,r.l_L
�. �"�".4-

tua _COdMENTA'RIC:S E. �OMPARAÇOES - A si
"

eco e nosso pOIS, diZia-me ontem um amigo:pode ser cornpcrcdo a um desses acidentes co
muns nas) Ltrcdcs esburacados O auto mete -as
rodos num buraco avantajado � fica. O chaufeur
foz força, esgota todos o" recurso, cabíveis poro II
vr;tr-se e não consegue. Gesto gozolino amortece
e, quebro as moJas e ftco-

.

�moD;�;i�ca���rece por ali uma junto c.', bota,

E o corro se liberto afinal.
Paga multo bem pago o valiosa oju�a.
Mos, qullomctros percorridos. zás. Outro mun

déo.:_ Novos esforços dj··.;pêndio de energia e nada f'

�ntao, eom� se estives'.l. o salvador o espera novel

Junto_de bOI� surge. cssun Como por ... milagre.
Nôo há que eSPerar
Repete-se a operação
E ver por aí o cdíeséc, até que carro e chcu-

teur- chegam o seu destino
Depcís está claro a'Oficina pa-o repores.
Há, porém. para crrcnccr o pais �iá não s60

mais cs carros) em qUe o ajuda não vem.

Entô'J, c: que se sabe e o que se vê
Ajudo nÕ::J hó

Há, sim poro aumentar mais e maior torna,'
os tormentos 'ce uma situocão de $1 p�<II3ma en-azo

dera, os greves constantes.� muito"; ilegais Sem a

poio na lE:i exigências de oume"tos· de vencimen
tos por toda a p;Jrte e novas on1.oIoços de gr.eve"

A falta de patrIotismo impera.

Nenhum ato de renúncia digno de ser aplau
dido.

Nenhum gesto de bca compreensão de coope
ração para ,.,iLncar o série de dificudodes com que
estamos Jutando.

Depois, de mãos e.«tendido�, vaI o país bat�r
às portas do Tio Som.

I
O empréstimo vem a curto prazo e com exi-

gências vexctópios ..

E nó,; de cabeça baixa.
E nôo hó "SIM" ou "Não' Que resolvo.
Em outros países quando a Pátria <p" encontr?

em crise sabe-Se de exemplos de soudovel p'.:ttriotis
mo. Co� n,RCo é o pantagruelismo nos aumente;:;
de· preçoS .. , Sá"

Bem. Ouvi colado e registro a con"-'(rsa.
Com o meu "de acordo", naturalmente.

VENDE-SE
Um Armazem c"m sorveteria e balcão frigorifico, B�m

afreguesado. Facilita-se o pagamento, ou troca-se por
um carr"'. Ver e tratar ii. Rua Desembargador Gil Cost'\,
n9 183 (antiga N. S. das Graças) no Estreito, ou Pelo fo

ne 3297 depois das 18 horas. Com o SI'. Arlindo.

AUXI�IARES DE ESCRITO'RIO
Precisamos de 2 (dois) auxHlaJ'es de escritório. sen·

do que cleverãe ser b'omi datllógraCos c 1lm com noções de
conwbtUdade. Apresentar-se na firma C. Ramos S/A.
Comércio e Agências. rua CeI. Pedro Demoro. 1466 no Es

treito.

VESTIBULAR
Casa de familia. dispõe de um quarto Crm duas C,l

mas para pessõns do sexo masculinn que pretendnm f"\�
zer Cursinho ou Vestibular para Faculdades.

Ver e tratar n rua Esteves Junior nO 6 - Florlanô·
• polis.

PARTlOPA(AO ,.

João Pedro Nllnes António Mário Mardy
Tolntti

e

Senhofa
Senhora

Tem o prctzer de partlCU!ar aos parentes e pess ....as de
suas relações o noivado de seus filhos

Slleli c .4rs<,uin
Fpolls .. 1-1-63,

TRIBUNaL DE JUSTiça
SESSAO DA la. CAMARA N" 576 _ 'rubnrâo _ ngra- nier DES, OSMUNDO N6FR�� N° 5.2�2 -.,.. Tuló - apclan- S�lY;1 - apaladn : O zspó-
CIVIL, REALIZADA EM 20 ventes: Thol11OlZ Baldoíno e GA. te: O dr. Jl111. de Dli"c!�G ;i:J.d0 Albo,te Provenzant.
DE DEZEMBRO DE 1062 outros _ agravada: Indus- NO !'>.282 - Talá - apelan- -ex-crrtct ,.

- apclnd-r: O R", -rr-: DES. NOGUEiRA
trfal e Agrícola Fazenda te: O dr. Juiz de n.reitc NO 4!l0 - Curitibanos - u- Est ado de Santa Cat.n-ina RAMOS. Decidindo a câma-

Acórdãos cC'1!fuidos e publi Revcredo Ltdn. -ex-orttcío" 1- apeíad-: O a.avante: A gupertntenãên Relato: : o 03S. NOQ'JEI- ra. por votação un.tntmc.
cnõoss E�t:ldo de Santa C.ttr,dna. etc das Empresas Incorpo- RA R!\:vIOS. Oc-tdíndn a rtar provimento. a npetecüo

APELAÇAO DE DESQl,ITE: radas ao Património Na- cãn-ara. uuáu.mnmr n te purn. rejcrnuuidu a senten-

N'I ".285 _ ChilP::-CO _ apc- cíon-q - agrnvado . Otrn. co-iocccr da opelw-âc c 11C'- ç a n),c!nd;1. rccouhocor iI"'-
lanCe: Indústria e comer- Grnnemnnn e sua mulher gnv-uic provimento, c.mfir- npnlant c (' direito sóbrc
cio A;'a�á L�da apelado: Re!:nor: Des. NOGUEIRA mar a sentença :Wc1a:1a 1 '3 do valor da massa de

R.-\MOS. necírnnoo a Câma bens do espólio, mantídas
ra. por votaçào unántme, r-.,TO�. - Blumenau - npc- a� demais cominações da

N" ;'.310 _ Blumen;ltl - d:h-.,e p r Ineomp<'l.elHc lanl": Olpgó.rio E. Ko('rlrh scn'fnca apelada.
Felb. Wil)(,l'ding _ appla- J'.",. jul� r ;) j;l:; .. \'" (' o:l.,c- - :1U('!ad0: ;'I.1('](-hi, r Ba"-

�:Ial��:� ; d��P;��;'dd;-D��
dJ: Paulo Meie:'

�:'Il���ll:� :�rél���'�"��l��ll��� �;J�'J::I���OS��!�id��� En�!'.b�l�I�('�.��z ela Co�l:1 .�
l'eito "ex-ofício" _ (lpeln- N° 5.2·42 - São Miguel do }o'c.;(h;.al de RecIIl".,os. a "'''lllnr1l; por unànlmida-
dos: Natalício Wnldcmar _Oscte - npe�ante: Isaitino de de votos, negar pro\'!-
Tonial e sua mulher. Pmit- apela.da: Eletl"o Au- mento � apelat:ão.

to MercantIl e Aces<;órios APF.LAÇoES DE DESQUI-
N0 1.!)!,l9 _ Laguna _ apc- Ltda.. TE:

lante: O dr. Juiz de Direi- . l'." 1.994 - Capinzal - a-

Na 5.348 - Taió - acclatl- p.:.iall�e; ° dr. Juiz de Di-
te: Cândido Borges Pereira rCilu "cx-oHicle') apclad::ls:
de L:z - apelado; Oscar Na:nlício Waidemar Tonia!
BE'Ll1al'do Bcckhauscr. e sua mulhér. R:tl:LATüR:

DES. OSMUNDO NOBRE
GA. Deciàindo a Cámara.
unânimemente, conhecer da

aj>rlação e negar-lhe pro
'>incnto.

cial de Joinvlllc enviou no

Sr. cctso Rnmcs. sugerir>
do mel�l,orlas nas medicas
fi�cais, num" valiosa. ccu

trtbutçâc pnra êssc seta".
Declararam os uustr.e

homens de Indú�tria, Q:.'c
ficaram plenamente sa·j:
feitos com a de,T":ação (I"

Sacretánc Doin Vlc.im ao
Sr. Ivan Ma!�, Direto'r ec

Fiscalização, técnicos e au

xiliares, que npresentaravt
trabalhos esclarecedores ,.

concisos para uma p.ert�a"
realização de seus pro:1o.�1
tos.

Finalizando, aürmou c

Dr. Ne]:oan Arnhn: Espera
da administrnção e os sr

mos agora, que os sstoree
tores aeosômtcos de S'll1l,l

Catarina, ürccem seu prca

tigtc junto ao Secretário
Eugênio Doin yj�ira, eett

muland�-o na esecucê» c:o

brilhante programa erabo

rodo. Prestamos nossa :TU.;I.
desta contribuição. a tenden
dto o convite que nos for
formulado para parfictp.n
na eieboracêc da

.

legi..'! ,
ção necaf confiantes que o

Govêrno do Estad" saacrn
honrosamente dí-penêer Y'lJ

bom empr-êgu do dinheiro

público, cU'.r,pI·lndo aSS1I11,
a mtssâo que lhe :iGr C01:

fiada."

CONFLITOS DE

JURISDIÇAO :

NO 17 - Mondai _ susct-
tante - O dr. Juiz de Di
reito de Mondaí _ suscita
du o dr. Juiz de Dlre!w de

ChapecÓ.

AGRAVOS DE

INSTRUMENTO:

....__,_._
1"" 166 - Chapecó agravan
te: Tcmazi, Michelin & Cia.
Ltda. - agravado: Augusto
Joao Tessari.

N° 172 - São Joaquim a

gravante: Pedro.Couto de
Oliveira - agrnvada:
Aurea Guimarâes de Olivei

N° 177 - Blumenau - a�

gmvilllte: Olegário Estefa
no Koer!ch - agravado:
Melchior Ba! bierl.

AGRAVOS DE PETICAO:
N° 262 - Iblrama _: agra
vante: A firma Rodrigues,
Rossini & Duzzl - ngrava':
do: Arno Thcis.

23-1-63

N° 490 - Cul'itlbanos -

agravante: A Superinten
dência das Emprêsas Jncor
paradas ao Património Na

clenal - agravando: Ciri·
10 Granemanl) e sua mu

lher.

N° 1.8!)1 - Bruaque _ ape
lante: O dr. Juiz de Direi
to -ex-orrtcío" - apoiados:
Valdemil'o Fidelis e sua mu

lher.

to "ex-offício" - ,lpe!ados:
Francisco José da Silva
sua mulher.

APELAçõES eIVEIS:

NO 3.777 - Joaçaba _ ape
lantes: Horácio Bueno de
Camargo e sua mulher ...,..

apelados: AdOlfo Pacheco
e sua mulhel'.

N° 4.847 - Concórdia - a

pelante: dI' Neudy Primo
Massolini - apelado: Ra�
fael G. Ioris.
N° 4.861 - Tubarão -:- ape
lante: Alfredo W!I1emann
- apelado: Manuel Sntllr
nino da Silva.

N°942 - Araranguá - ape
lantes: Edward Avanclni
Mend ....zza e· outros - npe
lado: Raymundo Elias Ba
tosta.

N° 5.052 - Laguna apelan�
te: "A IndePendência" eia.
de Seguros Gerais S. A. -

apelada: Sociedade de Na

veR"ação Lagunense Llml
tad".

NO 5.073 - Joaçaba _ ape
lantes: Oliva de Araújo Cu
nhll. e outros apelados: Bo-

111�<Í.cl(' Ferreira de Que!·

NO 5132 - Jolnvile. - Ape
lante: Humberto Dalchau
- aoelada: Verônica Fnust

Dalchau.

N° 5.243 - Iblramll. - ape
lante: O dr, Promotor PÚ
bUco - llpeladn : ER�er
Prl1st.

NO 5.251 - Xanxerc - ilpe
lantes: Leonello Semtlmo
Blanchl e Oominl{os Blanchi
_ aueJada: BCl'turl. T0ma
slnl Ltda

NO !'t 270 _ !';i,n Joa""!m -

nl)('!antcs: Jo�'; A. 'W:.um-

_ :opeI3dos: António Viei
ra do Amaral c sua 111\1-

1\,"(,)1110 orando.

NO ;>'.388 _ Blumenall -

apelanLe: ....Edith Flóres -

ape.ada: Jaeckle & (:ia.

NO 5.374 _ Florianópoiis -

M,II!a Magdalcna Nt1nes

(ap.�lante) - apelado' POLI

lo Gevaerd Ferreira.

NO 5.401 - LajeS - Satu]'

nina Ribeiro da Silva (ape·
Janle) _ o Espólio de Alber

to Prover}zanl (:Ipelado).

NO 5.404 - Lajes - Sebas

tião Wolft e sua lUulher

(apelantes) - Juventino

COeiho de Avila (apelado).

NO 5.406 - Blumenau - a

pelante _ Olegó.rio. E. Koe·
rich _ apelado - Melchior
Barbleri.

JULGAMENTOS:

AGRAVOS DE

INSTRUMENTO:

N° 183 ...:... Blumenau - a

gravante: Pl"osdóClmo S. A.

Imp:lrtação e Comercio -

agravado: Ricardo Ruedl
gero Relator: DES. ALVES

PEDROSA. Decidindo II. Câ
mara, por votação unâni
me, negar provimento ao

recurso.

AGRAVOS DE PETIÇ.i\O:

N° 518 _ Joinvllle - agra
vante: Diogo Fernandes de

Scuza - agravada: Tran

satlântica - Cia. Nacional
de Seguros. Relator: DES
OSMUNDO NóBREGA. De
cidindo a Câmara, unânl·
mell1ente, negar provimento
ao ngravo.

NO 576 _ Tubarão - (lgra·

van.te: Th')nulz Baldoin1 c

(" tr ::; - agrn.vnda: Indll��

trial c Agricola Fazenda

RevOI'l'do Ltda. - Relator:

N° 3.777 _ Joaçabn - a-

pelantes: Horácio "Bueno
.. , \6 .. ,;;;;:,

� :;::::.���� �d���O .;�;�:� �APARTAMENTOS EM CAMBORIIJ' ;
�E:. ���l�. N����� • E')IFICIO CAMBORIU PALACE •
GA. Decidindo a Câmara, • •• Aptos .de 1 - 2 - 3 dormitÓriOS parI]unanimemente, negar pro- •vimenta à apelação. • PRONTA ENTREGA •
N° 5408 - Joaçabn - ape· • •
:����haS�a��aela�n:t\:;� ��5�0�0,ÕÕ �aH�acolZ8 = �n�ÕO,Oo- elltrad�

•
Seguros Uda Relator DES ,-!nfOlmoções em Camballu cu com enge NI!ton �

ALVES PEDROSA Oecictm- ,Beduschl o ruo dos Alldrados 1664 P AI :gte :
do � Câmara, por unanlnü .. � .. ..__
dade de votos, negar VTO-
vlmE'uto ii. apelação.

NO 1.999 - Lagunn - ape
lante: O dr. Juiz de O:rei-

���::i��:fi�I��� 1aap::��os�
sua mulher, Relator: DES
ALVES PEDROSA. Decidin
do u. Cfimara, por unanlmi
d:ld'Õ! de votos, negar provi
menta à apelação.

NO 1.891 _ Brusque - ape
lante: O dr. Juiz de Direi
to "ex-officio" - apelados:
val,demiro FldeUs e sua

mulher. Relator: DE8. NO

GUEIRA RAMOS. Decidin
do a Câmara, por votaçâo
unânime, neg,lr provimento

APELAÇõES CIVEIS:

NO 5.132 - Jolnvllle - a·

pclante: Humbcl't'.'l Da;chau
_ apelada: Verônica Faust

DaJchau. Relator: DES.

NOGUEIRA RAMOS. m;;CI

dl'H10 a Câmarn, p:)1' '/ota

ç-\u unânime, n!\o c:Ji:lle
m t:l� rr,: I-;>I"n('l. p"r "!nr-n
hi':r'

N° 543 � JoinvlHe - ,(gra
vante: Antõnlo LoPes Pe
l'eira - agravada: A Com
panhia de Seguro Minns
Bra<;IL

NO 518 - JoiuvlUe '-- agra
vante: Diogo Fernandts de
Sousa - agravada: Tran
satlântico Cla. Nacional de

Seg".trcs:

N° 550 - Cuqtlbanos - a

gravante: Dlvonzll dos San
tos � agravada: Eronit:l
Rosa de Moraes.

21·1-03

N0 557 _ Blumenau - A

gravante: O Instituto de

Apo::entadorla e Pensões
dos Indústrlál"los - :.tgra·
vado: Antencr Elisio.

NO 565 - Joaçaba - agra·
vantes: Andre de Oliveira
e liua mulher - agravadOS:
Thomaz Scoares de Freitas
e sua mulher.

NO 573 - Xanxen'! - agra
vante: Amaldo Matheus
!\laier - 3.l1,rava(la: MaOf'I
rcira Encant:1do L1 da.

21-l·ôa

Vi.sto: LIllan Gonng;n Pra�

zeres _ Chdc d'l Secção de

NO 5.401 -:- Lajes - apelan.
te: Saturnina Ribeiro da

JU:'!-pnlcFnci:J
ÇÓf's. em ex.

CARLOS HOEPCKE S. A.
-COMÉRCIO E INDUSTRIA

!isemblé!a Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Pplo presente edital sõo convidQdos os senhor�s
m:ionistos de Carlos Hoepk.e S.A. Comérôo e Indú,"

tr,ia. poro se .reu:lirem em os',:mbléia geral extraor�;
nnno o re.allzar-se na sede "ociol à rua ConselheIro
Mafra. n: 30, nesta capital no· dia 2'':; de. janeiro
de 1963, às 16 horos, afim de deliberarf�-m sõlin:e o

�egujnte.

ORDEM DO DIA

1.) - Aumento do capital soôa!;
2.) � Alteração dos estatutos sociais;
3.) - Outros assuntos de interesse da sociedade

, Florianópolis, 14 de janeiro ((;< 1-963

Ace/on Dario de SO:Jzo
Diretor PrE'lõIdente

XX/I/LXIII

REI-MARCAS t PATENTES

Agente Oficial da Propriedade IudllsJrial
'lcqLqtro de marca:;. patentes de InVe12çio. nomes co.
��rcl(fis. tit1110S de est"berecfmento, insfgnias, trase' d,

propoou11da e marc� de exportação.
Rua Tenente SilveIra, 29 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'. ·1

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912 .

,_, "i#.�j;;iIt,;y;;�t..."Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confecciona-se Qualquer quantidade, no melhor
qualidade e menor preço

Ed Zchtc - 7.0 an'dor opto. 701 Fone �494

RA'DIO PATRUlfA: SOCORRO
POLICIAL DE UR6�NCIA ltL. 3911

SÃO JOSE' - Na Preço n.o 191 - De Alvenc
rja todo conforto terreno amplo com 50 metros de
fundos - Prêço Cr$ 650.0�.OO. .,

ESTREITO - Vila Florido rua no. 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartos - sala - cozinha - ba
nheiro - água e Luz.

Coso ele mad�ifa' de 43 m2e terreno 10 x 19,30
Prêço CrS 350,000,00.

Terreno cJ? la x 19,30 - R 14 de julho 953

1 - Caso Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - Cr$ 850.000.00.

TERRENOS
AGRONóMICA - DoIs lotes na Rua Joaquim

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Inicio do Frei Caneco. Magnific'ls
lete,; com vIsta Baia Norte, Paro residências de fino

gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o i:.o��
binar. li J 1"'!Il\B

ESTREITe) - Alta da Visão Vários lotes.
'.".

CHACARA. - Itocorubí com óguo corrente ór
vores frutíferas pequeno prop'r"iedade poro plantoç6es.

Dr. NEI GONlDGn
F·(. A�istent€' do Clinica Urológico do Sonn

....u"a <ie Miseric6rdio de São Poulo (Serviço Prof M,J'
I�eus Santamario).

.

"

Ex Assistente do Prof. Moocyr Tovoloro (Chefe
dI: Vrologia do Hospital São Camilo de São Pa'JkJl

CirurgiIJ e ClíniCO Urológico.
Rin_; - U"pter -- Bexigo - UretrCl -- Próst..::;ta

Endo;;copio Urinário
Atende pelo !(lcnhô No Huspital de Caric'9Je
Residência Tel 2984

ATEMÇAO
Mudanças lot.:o:!> ,lU paro outros cidad""".

$erviçc:,s dê muMr.çns.
.

Não é "<;!('essorl(' O engrodamenta dos mÓve1s.
tnf ,. ......cço!"'<; Ó ru� Francisco T·Jpntino, no 3�

hue - 3805

C'drso r 'repaulório Conli�lenle
C/J {50S ESPEt.1 \15
IARA PROFESSORES
"E D'" -, ILOGRAr tA

A.ULAS PARA CONCURS.)S
A tTlGO 91 'GINASIO EM UM ANO)
P JU_GJNASIAL ADMISSÃO DURANTE O /t�"

O .. rlLOGRAflA
- Bo�aado no. moi. mode ..nos proceSSai pe 0_

góg1cos.
- '.qU!DoUa com môquinos "0"0'

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça lUa inscrição Q R

....

uQ O,. Fulvio Adu-::c:i an.
tiga 24 de Mo.a, 748 _ 1° (t.lda,
ESTREITO

.

F.LORIAN""POLl5

Duas Peças em UUlAto,
Num Só Espetáculo
Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Teatro

I Alvaro de Carvalho: "Antes do Café" e

I "O Banquete",

I
Intérpretes:'
Geny Borges, Fernando Pereira r.

Marli Bregeron-

(UNIU SANTA rAJAR!NA

Clínica Geral
Doenças NerVOSà.\ e tvlell!al�

A!I�U�IIU - LO!llple"u:. - Atuques _ Man'U!
Probler-rctrco Afli'tlvo e sexual

Trotcmento peló Eletrochúque co.n cnesrestc

1"�ulinaterQpja - Lardiazolar.apia _ Sonoterapia
Pstcotercoto.

DIreção dos Pstquíétrcs _

DR PtRCY JOAO DE BORBA
DR' JOSE: TAVARES IRACEMA
DR' IVAN BASTOS DE ANDRAD<

HORAhlO - 9 as 12 hs. Ur. Percy
15 às 18 ns. Ors. Ivan e Iracema

Endereça: Avenida Mauro Ramos 2QS
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 _ 5:;

Dra. IARA ODILA HOtETI AMMON
CIRURGIÃO - OENTIS1 A

Atende ,;!o_,; e cr.onccs
Meto:-'o PSI(.úlõgICU rnocte- no - especlahzc.d:;.
poro crlan�J5 - ALTA ROTAÇ"ÂO
Ap!!c.JçÕa topte J do flúu
Atende dos 10 às 12 e dos IS as 18 horo�

Rua São Jm qe n.o 30

----------

QUARTA PAGINA

Consêihos de B e I e z a
CALOSIDADE Nota' - Os nesses íetto-

res poderão solicitar qual-
Dr. Pires Quer conselho sobre o tra-

A calosidade não é m us

do que a denominação vu:

gar de uma motesue conhe
cida ctenttücamente Per
hiperqueratose. e que e res

ponsâvej, ainda, por outrr s
estados de alteração cuta
nea como, por exemplo, os

calos.

E' dr-s assuntos que mais
se Lllq\tc\';.,l num-i co.u
na de assuntos de beleza,
ínteressanoc tanto xos ho

mens canja as mulheres,
pJh é drrtcu encontrar um

ser humano que não tenha

uma «ut. slll,�de sobretudo

nue.mãos ou nus pea.
A causa dessa desgruuío

stdade reside numu ieacüo
de defesa do teçumento cu

taneo c que se L: aduz por
UI:) espessamento d.l cnma
da ccruca mouvac-. pelo
rocnr frequente. PJr esse

motivo é que a reg-Ião mais

s.uctta ao seu Aparecimento
é a sere dos pés. Quando
sà de caracter prcttssto
nJ.I constltue u verdadeiros

e;_;do;lllas que denunciam a

natureza de trnbalhu de
seu. p issutdores. E' assim

que Individuas obrjgados a

traba hnr muito tem�:) com
as mãos. c-mo no caso de

opcrãrrcs em madeua in

cruvtaca. apreserr.am cons

tantcn.ente catononces nas

palmas e nos 'dedos. Tarn

bem os eacrttcrss vem sur

gir com frequência uma

catostcade no lad- do me

do médio da mão direita e

Que resuit" de pressã.) do

iapis ou do. caneta sobre a

referlda z na.' Os remado·

res são também vitimas de

cal sldados Que se formam,
altas, nas duas mãos.

, Vejamos. agora, a con

duta a seguir quanto ao

trll.tamemo. De Inicio dire�

mos Que a remoção de cau

Ea é o Pênto básico e cons

titue, assim, o unlco recur

�Q, NO ca::o de uma c�lo
sldade desaparecer por
melo de um tratamento

adequadO, voltando o moti

Vo que a estava originan
do a calosidade tambêm
realarececã. Como medida

p;'eventlva usar sapatos
coJi.fortávels, bem feitos e

que não dêm margem a

fricções. Na hip-tese da

calosidade já se ter forma

do, algumas medidas palia
Uvas podem ser tomadas
nos casos bênigl"\os, como

banhes quentes com sabão
e uso de corpos gordurosos.
Em se tratando de casos

maiS adiantados pode-se
rec nel" às pomadas de re

sorcina ou acido salicilico
na base de melo a um por
cento. Em alguns casos,
muito espeCiais, empregar _, _

:l neve carbonlca ou a radio

terHplü.
Panl finalizar devem('s

esclarecer qUe o tratamen

to dns calosidades só e ha

bitual nas que se localizam

na planta dos pés, sobretu
do ns cunhecidas como "pe
les endurecidas".

--_--------_----_-�------------------------------

CASAS
CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sole

ta. Sola Jantar Copo, 2 Quartos Banheiro Cozinhe
Q. Empregada, '- Terreno de 13 x 18,

•

Preço c.s 2 500.000,00

AGRONõMICA - Rua Delmindo Silveira n.o

250 - Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28x40.
Prêço c-s 1.100.000,00

BARREIROS - Coso de Madeira - R. Fro�- ....:!"í••I1f!I'fiIllllPII.MI!;;. ,1_!II�.
ano L Pires n. 32 - 3 quartos e demaIS cepence.I ..
cios Cr$ 400.000.00 - Financiado.

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - �lonanóp<)li�

VENDE"SE

1V1US1CAL BÃR
AfiA UM B')M PAtiSA 'I"EMl-'O COM SUA F'I'.. "'o!..I.LJ.A _ RFO�HOE8 SOCIAu.

L>AI,yANTE.q COQUITEJS - F'ESTAS DE ANIVERSI À�08 _ eRA

I..M.NÇAN'l'ES _ ETC
,Nr'AR 1'lo�l?R�(\ !"ln J;{"''''' I'fI'YT'F:1 "l'f'll \l!'i'!', 'Po1'"ta1'1.'

. __ ._-_.__ .. � .. ' --_.- .• _- -----_._

__ . �
...

-

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS

InseTicidas em po ou em líquida. Diversos

l'pOS .• lórmulOS poro o exlerminlO de quol·
quer espéCie oe praga do 10vOU!0.
.E!v'ctdos TolOI e Seleíivo eliminom os er·40 Intes na Vila Palmira - Bai"reiros.

1 - lote 28x22 - Jard,m Âtlôntica - Bar.
reir�s. (Bem próx'mc o Estrado federal).

1) ._ Terreno com 64 mts.x810 mts frente po
ra a Estrada Federal. Barreiros.

1 lote 12x30 no zona balneário de Comburiú
próxirl'o à sede do Iate Clube.
• 1 - lote 10x30 ria zona balneária de Combo

riú próx;ma il sede marítima do Iate Clube.
1 lote 15x15 no zono balneária de Comburiú

Q.róx:llJ" a zona Comercial
I late 15x30 nn Vila' P'lmpeio - Cuirti1:.u.
1 I("'te ::orn a A'reo dto 700 mt�2 junto <1,-, H_ •

.'

'IJol PTotc.!>tonte em Blumen(Ju.·
-

. "'lllIlRlfil'�Dillil'la�.!Il'IIIlIIIII."'�,�l latI! �4x30"���0 � Fu�dição Tu.py.� J�in.vil!e:"·, ,'",�

�}A����,.,}�":'. �.�I.?I!��'. �U�ltl00�;' r_',.
'.:"',' .' 1!Il;:liil�fi:'l.i�"""""''''<''''''''''''"''"'''

vos daninhos ev,tando assim o imprc,duTivo
!roDolho de capinar. faço uma v�SIIO ou

peço in formoções oos lcbriconles;

BUSCHLE & LEPPER·S IA.
"lQIN�lllE RUI!, DC �RINC!PE, 12.S
B'.UI.1iI •• u <:IjA BQ\lSOu,. 17.,

tamento da pele e cabelos
nu médíc- especialista Dr.

Pires, à rua México, 31 -

Rio de Janeiro, bastando

enviar o presente artigo
deste jornal e o enderece

completa para a resp-stu.

------�-------------Q-_.�-

Irma Alvarez Vai Fi:mar Em lãnla Calar!na - "OS

_
JAGUNÇOS" - 6ovêrno Com Maioria: Assembléia

l'OVE.A10S lâpias, pixe ctt· origem a

fricana - a Isca (\ o mllhn.

Este peixe e vegetarlanc.
1"0( INAUGUItADO

assegurar que o governa

dor Celso Ramo" ja tem

maioria para a cteícac da

Mesa que dirigirá a Assem

bIéla Legislativa a ser m.,

cíada ii. pr-írnalrn de f�\·p.,

"ralrc. EssH marcrta Que no

mo I .ento e de 23 deputado!'.
também não há dúv.da oue

será de 25 uma vez Que ."1'1-

desenvolverão um excelente

clima as conversacôes
o chefe do b):e:::btjvo
direção do POC.

ontem, os serviços de

transportes na travessia do

Rio ltajaí-Açti. com a neva

balça recentemente adqu.rí
dn pelo Estado por in!.�,·
ruédro do 5.0 Distrito Na

vaI. O Secretário de "viacuo
e Obras Púhlícae dr. cenc

Ramo» Filho, esteve presen
te no Ate.

CHÊGOU

de torto Alegre on-ie

part cipou de lima 'reut1':'tO
de um grupo de trabalhe,
o dr. Anito zeno Petry, QUi!
representou o Estado 1"10

Plano ·Quinquens.l. pata o.

rrontelra sudoeste.
ONTEM

!\IARCOS FARIAS,
o cusat , 1.1":.aJo," acue

(Yo anda) Dutra, restcj iu
o primeir.o anívereàne de
SUR ljlhinha venesse.

REUNIR.W-SE

Diretor de -Oí nema ln

formou ao corun.sta que
vai fi ,.� ar em Santa cate- OS ALTOS

no Musical Bar, com. um

'bate-pape" dançante os

'rcnentee: Romeu Rubens,
êste ptenejando �m "cota

fora" antes de sua partida
para cuntroa: Asp:ran�e�:
.roãc Artur e Wilson do

rtna, na. c.dades de L!lJ"'�,
cunubanos e Caçador. "OS circulo, politicas da ,],1.
JAGUNÇOS" e o nem- da pita! e do Interior ccnr
filme producao da Tab.>.- nuam man·t.estando b óe
jarilS 'F,lmes." Elenco. Irma

Alvarez, :N.e:son xavl.e·r, Fla
vio Migliacio, Claudio Cor
rêa e Castro. Alvaro Pe�e"
Jaime Filho, Fr:melsco d�
Assis, Maria Lucin .e Alex

Viany. O enredo será ba· CHEGARA'
seado na Campanila do com tur:stas que nos \i_

Contestado, que foi movi. hOje, na Guanabara;). sitao.r." fizeram criticas l:Jn

mentado d.e fanntlsmo l'� i- "estrêla" do Teatro Nac;.c tra as �st�adas do pil'm�
g'oso.e lutu arm9.da c:.u� nal, Ellzabe�h Gal'.otti, P'o_ feder.al, a B�59, C";.l

dtrou lxiatro anos no prlll__:e,�L�I�a Frnn�a, ii. bor"lo �banndo:a:� �mt.ransltavt:l.

CiPi� dê�se. aécUí(f:I"'Cf·tíl:i� De��m�arg�J5o�' ��t �.e3qU:��dO ��o °G�v;rl"lDm:��_�
::sc::sa c!��:in:ns��fall:t� trocinlo GallQttl. .encOntl"f- del·ai. .;;'s �erbas ::empre se

?::::�:J:���::;�:�:.:�; �;::�:::�:�!;r��:::,��� ��:��::f';S;:;:� :�::
Adiodato. Será rodado E'nJ

Florlacap. sa'vou-se a BR -2, que t'sta

:��i�idoP:�:i::i:. est.a'.. '1 O DR JACOB �e:;���o �e ��;nci;�:::\�
Sul. Não podemos peml'r
.em turismo seo:n estra1ns.
Apelamos para os nOi.�r;s

representantes no Congre�so
Nacional, para levur o.�

conhecimento do Presld-õ!l1-
te Jção Goulart, tal slt:m
ção de Santa Catarina, o

Esta(;o do Sul. que � o lÚII
co desprezado.

seja de v.er o dr. Armanrlo

Kali!, na Secretaria de ln·

terior e Justiça. O lug;J.r
c.erto p"ra ó nomem cer

to ..

Rosario. Srs. Henrlqu2 C,'ts·
5:0 Abl'l'u e Gatt,
provfdenciando o actJntc-
cim"llto.

CONVERSANDO

CIRCULOU
Augusto MooJcn Macul, e

Diretor do Banco d.e Descll
volvimento do Estado. Di
rigir;\ " Carteira de O"sl';l
vulvj'l.cnto.

em Órbita florianopolita-
na o H. e sra. Ruy (Eh::!)

Coutinho e filh,t": Ana Ma-

ria e Maria Tereza - (iII

�;�A:��;n�a���:�t�o::.:;
cllsal Coniandante Ban{\::O'I'a
Mata.

A GltANJA

"Gl-"cJa", no setor !lOo"te

do Boln.eárlo de Cambo:i.\
franqueou a pesca üe Iy·

CI��MÂ�� gartazes �o dia
eme' SAO JOSf. -BAnBU·

'iDe -GLOBIACentro Fone:3036

às 3 - 7% - 93.1.1 hs.

Libertad Lamorque
Estreito Fone: 6252

às 7h - 9Y2 hs
Michael Rennie Jonet MunroArturo c',;? Cardava

James Danald

A CEGONHA DISSE SIM
O HOMEM NA MONTANHA

EasbmanColor
Tecnicolor

- Censuro até 14 anos -

-Censu!'o: - cté 5 anos -

CiDe ll'n

Centro
Ci.... fMPERni
Estreito

às 8 HORAS
Fone: C29;.i

F::me: 3-jZ5

às 5 e 8 horas
(Devido à grande metragem).
Glenn Ford _. Ingrid Tlulin

Michael Rennie Janet Munra

OS 4 C<lVALEIROS DO
APOCALIPSE O HOMEM NA MONTANHA

On,-:maScope - Tecnico!or
Censura: até 10 anos

Tecnicolor
Censura até 14 anos

...... IOXY
Centro

(lNE RAJI,
Fone: 3435 (SAO JOSE'l

às 8 horas às S horas.

Peter Von Evck
Noajo nller

Stewart Granger
Haya Harareet e.

IDOLO O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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III PREVIDENCIA SOCIA� "I:
e: a_(MfM��

e erin' rios cem
/I rig ríficos"

Ambulantes
Mínislério da Educação e Cultura Universid de de

Santa Catarina Faculdade de Direito

TAS: Va:n- li transcrever

com a devida vóntu. a (pJ
mau dJ Sr. Antonio Cam

pos, que no jornal UH de

São Paulo, mantem urna

coluna dedícad .. ao -rnret.o

do 'rmunnc e pi evtdência

Social", opln.au que é ta.!',

bem a ll,Jli.a u !'c,>p{'ioo das

multas IHllntlhlstas.
"Sempre j .IHO:; cuntni.l'it.·s

ao all,l.enou das muuus tra

oa.utstas. A multá, só por

si. »ã-. resolve a bit.uaçãJ. O
que é necessürrc é a exts

t.ent-Ja de J:j:;;'\II7. .•cão pre

sente, atuante, que a torne

dispensável porque a lei t:S
tá sendo cumprida. O fim

ma i'> alto a visar é, assim. 'J

cOiUpnmcnto da leI. Se Is
so acontecesse, os tribunais

d(, Trabalho. por outro \3-
do. não ficariam, como 1.

contece atualmente. aba r

rotados de proce.ssos.

AS epidemias são um ,I: s
ear. durante todo um ano piores llage10s dos jovens
de trabalho, o centro da ci }!:,;tados an-ícanos. Uma de
dade. Com milhares de es·· las é a temida peste bovr
taoeíecnnentos industriais, na. Esta praga continua
c-mercíais, bancários, ee causando grandes perdas
transporte. escritórios e ou nos rebanhos des paises em

tros, seria necessário um desenvolvimento. O seu com

corpo de funcionários dez bate é uma das mais urgnn
",,"'."" maior para uma f:s- tes tareias para a cnecão
ca'teaçâo regular, possível- de condições dignas do ho-
mente eficiente. mem nestes países.
O ministro do Trabalho A Organização da All-

des�ja aumentar o valor mentaçác e Agricultura da
das multas. O Sr. José T.l- O:r-.U(}o'AO) não faz muito
Iertco, por sua vez, apresen tempo, chamou atenção pa
tau projeto de lei à Oàma- ra o falo de que não exrs

ta dos Deputados, dispondo tem mais de zuoüvetermã
sobre participação dos üs- rios em tóda a Africa para
cais nas multas impostas. A combater as enfermidades
êsse propósito. assim se ma dos animais. Somente a U
r>lh�ta a Confederação Na- mêo Sul-Africana e no E
clonai da Indústria: =rats glto trabalham 1.800 dêles,
agentes devem ser remune- restando para a essrstên
raccs pelo Estado em baseá . era veterinária nos demais
as mais vantajosas possí- países africanos o infimo
Veis. de molde a torná-ias número de 20 veterinários.
tncenes às tentativas de

MuLTAS TRi\BALH1�-

suborno, sem jamais COI3-
Estamos, praticamente, en-tes em posição de partl-

no terrcn- da utopia quan- cipcs dos resultados da sua

tó a essa matéria. Sfl.bem()s Intervenção onde igualmen
q\le os empregadores burlam te correria o risco de te:1-
a iei de todos os modos e ! tação do. lucro fácil."
mfllleiras. E contlnuar;IQ
burland�. porque a nos�a A nosso ver, es::a é a te�
fiscalização e insuficiente se correta. Coneta do pon
para manter vigilância pe,·.- to de visto dos patrões e

m9.nente. Com um punhailo
de inspet:tres em todo o Es

tado, praticamente nada
se fiscaliza. E os fiscais 10-

ho')s na caj:ital do Estadr,
talvez não p')�sam fisca!i-. dos devem se bater".

tambem dos trabalhadores.
A estes interessa uma fis

calização bem remunerada
e eficiente. E' esse}) tipo ce

fiscalização Pelo qual !o-

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

9horas!

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

MISSA DE 30.0 DIA'
LIA PINTO DA LUZ

A família de LIA PINTO DA LUZ' çonvido a to

dos os parentes c amigos poro a missa de 30.0 -:lia

que :sero rezada no dia 19 do corrente, sábado, as 7
horas na 19n.'ja de Sõo Fronôsco. q ruo Depdoro, on·
tecipàndo ogro(t:'CÍmentos o tôdos que camp�i;/e{í;3

AVISO
Aos Alunos da Escola Industrial

de Florianópolis
o Diretor da Escola Ind'ustrial de Florianópolis

munica aos intessados:
Estará abel'ta. iI partir do dia 15 de janeiro próximo,

atê o dia 28 de fevereiro, a matrícula para a 29., 30. e 40.

Séries do Ginásio Industrial e 29. Série do Curso -Técniq,
bem como pa"a os repetentes da la Série do Ginásio In

dustrial e da la Série do Curso Técnico.
EM HIPóTESE ALGUMA SERAO ACEITOS REQUE

RIMENTOS DE MATRíCULA APóS 28 DE FEVEREIRO.
MOACIR BENVENUTTI

DIRETOR

I�� MIAU publiCidade
ij = .

-.
' ,.- em SI•• C.ta,'n.� ,�"'... ".._ .. _'.'

O MELHOR MODO DE

COMBATE

Na Republica Federal da

Alemanha. todavia, reconhe
ceu-se. a importàncla dêste
prçblema. Na opinião do ve

terinál'lo alemão Dr. Poppe,
qUe realizou, incumbido pe-
111 ONU, Investigações nos

paíse!! alricanos para o luta
c<Jn�f� as epidemias a mL

lhor manelJa de combarer

pra.g;:JS tais como a peste
o.Jvma, é, atualmente, a dt>

Orgamzar es�ações veteriná
rias movek
Não menos Importante,

porém, é a formação oe es

pecialistas. As estações ve

terinalias mõvels são ind\
cadas na luta conlra a pes
te bovina pçrque os deslo·
camentos permanentes dos
rebanhos e a difusão dos
agéntes patogêniCos pelos
animais selvagens, dificulta
consideràvelmente a luta
contra esta enfermidade.
Segundo o Dr. Poppe, o me

lhor modo de. manter â dis
tância a peste bovina é a

imunização em maSSQ.

Uma das dificuldades dês

I te método encontra-se no

fato de que as únlc.ls
substãncias Imunizantes e

ficazes são as
.

chamadJs
.

vacinas vivas, as quais de
vem ser mantidas em frl

grrificos até o momento oe

sua aplicação. A isto junta
se a dificuldade de empr�
ender, sob o sol, o vento e

a poeira das estepes afri

canas as devidas investiga
ções microscópicas.
A contribuição alemã

para o cçmbate destas do

enças consiste nq envio de
várias destas estações vete

rinâl'ias ambulantes, COlll

frigoríficos transportáveis,
a tõda uma série de Esta-
dos africanos.
No quadro desta aju'Ja

frram enviados a Mali, Guj
né, Líbia, Quênia e Con!ico,
veterinârlos alemães para

cooperar na luta contra a

peste bovina e formar ele

mentos auxiliares autõcto"

nes.

• eou MAil PIlU't:ITA DO IJIASlL

Dr. Walmor Zomer
Garcia

lleparléi:meÍllo Central de Compras
Ed�tal de Concorrnêcia Publica'

tv' 6'3-01-01
O Departamento Central

de Cumpras (U. C. C.), de

conrormidade com o art. 11,
ítem 111, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-

25-08-61/382, torna público
que rara realizar, no dia 21
de fevereiro de 1963, na

sua sede, à Praça Lauro

·Muller, nc 2, (fone 3410).
CONCORR�NCIA PUBLICA,
nas condições seguintes.

I - OBJETO DA CONCOR
RE:NCIA.

AQUISIÇAO

1 - Caminhão, reforça
do, com capacidade para
10.000 quilos ou mais de

carga, cabine de aço, 2

limpadores de. parabrisa,
quebra luz do lado elo mo

torista, espelho retrovisor

externo, cinZeiros, porta
luvas, pneus simples dian

teiros e duplos traseiros,
reforçados,

.

molas auxilia
res semi elíticas, eixo car

dan em duas partes, com
I'Qlamento central, tanq'..le
com capacidade para 70
Uso -ou mais de combustí
vel, freio de servIço a ar,
õleo ou outro sistema ga
rantido Pelo fabricant.e,
freio de mão ou de emer

gência tipo de contração
externa (freio mecânico)
eiXD traseiro de dU3S veL

-cldãdes, com pinhão mon

tado sõbre rolamentos, em'

breagem de um disco, com

amortecedor de vIbração,
sistema elétrico de 6 a 12

vóltics, farõls dianteiros a

"'sea led beam", gerador
de 20 a 4(1 ampérios, mo

tor de arranque de com

provada efiG-ácia, transmis
são de 4 a 5 velocida�e.s
para a frente, com reduzi

das e uma à rê, motor de

6 a 8 cilindros, com po
téncia de 180 a 300 cava

los (HP), com lubrificação
a presão, resfriamento por
b6mba d'agua e radladcr
de 20 a 50 litros, pneu so

bressalente (estepe), car

roceria de madeira de lei,
reiorçada, encerado de lo

na imperméavel, chave pa
ra roda, saca eixo'e de;..

mais ferramentas necessá

rias. Especificar marca e

outras características, ad

mitindo-se alterna'tiva, (l

a) para estudos, dentro da

capacidade de carga.

U· _ EbTIPULAÇOES

Os interessados deverão

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1 _ Propista, selz.das am

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

Taxa de Educação e Saúde
de Cr$ 10,00, por fõlha, em

envelope fechado e lacrado,
contendo:
a) Designação do náme

e endereço da firma propo··
i nente;

b) especificação, a maIs

detalhada passíve.!, inclusi
ve marca do material que

se propõem fornecer;
c) prêço unltari.) e global.

oom a explicação de que E:;i!

tão ou não incluidos as des

pesas de impõstos, taxal..,
fretes, carretos, seguros,
etc.;
d) condlções e prazo de

entrega do materIal. no lo

cal indicado: Depto. Cen

tral de Compras, P. Lauro

Muller, 2, ou local pelo
mesmo indicado ()nde será

procedido o exame de rece

bimento;
e) declaraçã.o de conhe

cimento e submissão às nor

mas déste Edital e da Le

gislação referente a Con

corrências.

poaca deverão constar Os se

gutntes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA N.

U;::/IIJ,U1 taqursrçãn ee 1

caminhão, para a Secreta
ria de zoucaceo e oumne
Diretoria de Extensão).

:1 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do
inciso anterior, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
enccrrcr-se-ão os dócumen
tos ccmprcbatóríoa de íden
tlaadG e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta ComercIal ou Diá
rio Oficial que Lenha pu
bl1cado o documento de

constituição;
b) atestado de ídoneída

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprovada'
idoneidade comercial;
c) prova de qultacãq com

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

CRSO, passada a pessoa re

prRsentante do proponenLe
à abertura das propostas.

4 - Os documentOs ad
ma ('ou parte dêles) pode·
rãd ser substituI dos pelo
RElglstro da tirma 110 Depar
tamento Central de COm
pras do Est.ado de Santa Ca
tarlna.

:> - As propostl1s deverão
ser :'}Jresent.ad",s em duas

vins, com a rubrica dos pro
ponblte.s em tõdas as págl.
nas, seladas na forma do
Hem. 1, aêste Titulo.

6 - Os envelope,o;, conten
do propost;as ou documen
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro

Muller, n. 2 (fone 3410), a
té às 9 horas do dia 21 de

fle-vereiro de 1963, median

te recibo, em que se 1nen

ciona,rá data e hora do re

ceblmento, assinado por
funcionârlco do D. C. C.

7 _ A� propostas Iõerão

abertas, às dez horas, do

mesmo dia 21-2-63, por

funcionar1cs designados pe
lo Presidente do D.C.C. e

�:s p::s:�: �::r�:;:�::�� veira, Jorge Tzelikis. Lel-

legais. nardo A. Nunes, paulo C.

� _ Abertos os envelo- Ramos, Plínio V. Gomes
Clovis Silva Ayrton M",-cha-

��:' t:::ao ud�;e�: ��t:�;�:a� do, Claudio Carionl, Fran-

sua rubrica nas folhas de cisco MJstella, Jacob Menn

prc;x:.stas dos demais con- Filho, Mario Oliveira, Mu

correntes, rilo A. Pereira, Nilson Ber-

9 _ As propostas (mode� kenbrock. Orland0 F. da

lo 001, à. venda na Imprep- '.
Cunha, Osmar Pisanl, Pe

sa Oficial do Estado), de- .dro Natali. Walter Souza.

verão obedecer às condlçõe._
estabelecidas neste Edita. CIENCIAS DAS FINANÇAS
nas instruções constantes

_ Adilson Alves, Claudio
do verso das mesmas, bem

Carioni, Gil Saut, João A�
como às exigênCias do De-

sis Filho, João de Oliveira,
creta n . SF-25-08-61f382, Leçnardo A. Nunes. Nl!O
de 1961 e demais disposl- Monn, Paulo C. Ramos, Pe
ções Éstaduais e Federais

dro Natali, Plínio V. Go-
sõbre Concorrências.

mes, Regina Detrich, W9.l-
III - JULGAMENTO ter de Souza, Clovis Silva,

dO� a� !:��r�o�:��!:, JU���� ������ :!:��s�� �::I��:
declarado "encedor o pro- Jacob Monn Filho, Jorge

po�en:':e:�: ::ee;:��;nside_ ��!��� �U�i!O c�u:::�e�ea�
rando-se descont·os, ooni-

dro�. de �elo, Osmar Pi-

�IC����:� l:��:�:�s�espesas sani.

b) melhores condições de�'
.

: * U I

entrega;
3& Serie

c) melhores condições de
DIREITO CIVIL _ Dilton

pa:�e;!o'lgUald'ade de con
Rosa Pmtés, Guido O. M;;ty,

d�çóes será ciada preferên- Hamilton Mendes, Roberto

cla à 'flrm). estabelecida no �:�� �:i�:�S ug!��t��oB���s-
Es:a�.Em caso de. ablloluta Claudio de A. Ramos, Elio

igualdade de propo."t.:l" se· Viana, João Matos, Ivens

Jlliiijjiiiiiiiiiiiijj;-=-=�:=-�--:----rá sorteado o vencedor, Fria.

de�á�e: a�:���:ê��� ��; DIREITO PENAL - Gul- EMPREGADA
que tenha sido preterida por do O. May, Hamilton Men- Preósa-se - \
malldade expressamente e- des, Ivens Faria, �iratan Trotar o Ruo Frei Caneca, 114
xigida pelas referidas Leis Brandão, Ulisses Lins, Ro-

e a omissão importe em pre berto L. Pire·s. -----------------

juizo aos concorreutes, ao
.'

'PTí',,;r".
EaLado ou à rJ"Il)ralldade da
Cor:corrc.lcip...
A Comissão Julgadora re

serva-se o direito de anuh :

a Concorência, caso as pro
postas apresentade 5 não

correspondam aos Interês
ses do Estado.

Diplomado pela Faculdade

Nacional de Medicina d:l
Universidade do Brasil

Ex interno par concu1'SO df!.

Maternldada Escola (Ser

viço do Prof. otáovio -Ro

I drigues Lima). Ex-Interno

do Serviço de Cirurgia dO

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

de Janeiro. Médico do Ho�
NOTA: Serão recusn�os

pit!!l de Caridade e Ja
os materiais com aimensões

Maternidade Dr. Car!o3
e outras características �

COrrêa. , quém das espec:ficações, o

PARTOS - OPERAÇOF.S que ocasionara eXigência qe
DOENÇAS pE SENHORAS substituição, retirada ur·
- PARTOS SEM DOR pe o gente, chamam"lnto do se

método pslco-profílatir;o. gundo colocado, exigência
Consultôrio Rua Joã,o P:ll da diferença de preço pelo
to n. 10 ..:_ dlls 16,00 às faltow. caução' futura .. :;11S-

1800 horas. Atende penSào do rc;;:istro de for
ho'nts marcadas. Telefor.";! nrrpdM. E't�.
3055 ,- Residencia, R\la 2 - N,!· partfl externa dq,
G�Ílerl\1:.. .:aittençoút '6nM;eJqJele con.tl?n�Pl· .d'arpJ$.'

20-1-63

Florlanôpolls, em 14 de

janeiro de 1963
(Hermes Justino Pa

trianova)
PRESIDENTE

EDITAL nO 1

Relação dos alunos su

jeitos a EXAMES DE SE
GUNDA ÉPOCA

la Série

INTRODUÇAO 'A CttNCIA
DIREITO - Arestinc J de

Campos, Joel França Marta
Stela Rilla, Mário O. Bada,
Nilton Chaves, Nilton cer

vetn-. vetam Kotzias, Ya
ra Kasting, Pascoal LOP2S
Martins, Luiz Roberto A-

thayde.

DIREITO ROMANO:""" E-

müto Sadu, Marry Krueger,
Joel França, José A. Curl,
Pascoal L. Martins, Maria
Stela Rilla.
EC. POLITICA - Joel Fran

ça, José A. Curi, Lorlval
Buzurelo, Maria Stela Rli

la, Pascoal L. Martins, R�
bens Cunha.

TEORIA GERAL DO ESTA-
1)0 - Joel França, Jose s;

Curi, Mario Sada, Antônio
aenecno Cunha, :àar:y
Krueger, Maria ateie Rífla,
Pascoal' L. Martins, Edua.r
do Schmidt, JOão A. Ge

vaerd, Eduardo Schmldt.

2R Série

DIREITO CIVIL - Adilson
A. Aives, Arminda Veiga,
01audio Car10n1, Gil M.

Saut, João de Oliveira, Le'l
nardo A. Nunes Orlando
Ferreita da Cunha, Paulo
da C. Ramos, Plinio ViCen
te Gomes, Walter de Sou

za, Clovis Silva. Carlos Ro

dolfo Pinto da Luz, Ariel O.

Abreu, Dumiense Ribeiro,
}>'rancisco Mastella, João
ASois Filho, Murilo Per.eira,
Osmar Pisani, Pedro Nata·

li, Ivens Faria, Airton Ma

chado, Regina Detrich.

DIF.EITO PENAL - Jc:lO
de Oliveira, Nilo Monn, i
Pa·Jlo c, Ramos, Plínio Vi

cente Gomes, WaLter
de Souza, Clovis V. Silva,
C audio Caricni, Carlos R.

��eu�� ��Z�ar!rJ�����,
Murilo A. Pereira, OrlaIldo
F. da Cunha, pedro Nat:l

li, Osmar Pisani, Jção As
sis Filho, Osvaldo Meira.

DIREITO CONSTITUCIO
NaL - Adílson AlveS. Ar

mindo Veiga, Gil Saut, Jo
ão Assis Filho João de O:i-

DIREITO COMERCIAL -

Gu�d(l May, Hamilton Men

des" Ivens Faria, Ubiratan
Brandão, Ulisses Lins, Al

berto L. da Costa, João Ma

tos, Roberto L. Pires.

DIREITO INTERNACIONAL
PUBLICO - Guida May,
Hamilton MendeS. Ivens
Fari·�. Roberto L. Pires, U-
bil'atan Brandão,
P.. da l:�:t.

DIREITO CIVIL - Aderbal

Rosa, Clovis Balslni, Helio

RUbICh, Héivio Ferreira, I
talo Damato. Luiz Henrique
Gouvêa, Ma;'\.ilio Krueger,
Mário Cesar Cubas, Pedro

Paulo Pavesi, Pirlcles P. de
Fnria. Uwe Hardt, Vicente
Sant'Ana, Danilo Schmídt,
Arlindo A. Hulse, Arnalda

Fernandes, Electo Kletzer,
pedto J. de Souza, Wilmar
Dallanhcl.

VO - José A. weunermanru
Aureo V. Ramos, José _'\.

Dellagnelo, José zuneie.
Paulo May, Ri-berto Mussí,
José k Goulart NiE!ls De

eke.

" ,;,-'" -.,."' ..... �

DIREITO INTERNACIO
NAL PRIVADO - Jose A.

Weiermann, osé Deilag
pelo José Zanela. Paulo O.

May, Aureo V • .,;.Ramos.
. 'S:I

DIREITO DO TRABALHO
- Amello xercounr. AurE'o
V. Ramos, José A. Weihp'r
mann, José Alcides oourur
José A. Dellagnelo, José ze
nela, Nie1s Deeke, Paulo

May, Roberto Mussi, Helge
Pantzier, Irineu João Rios.

Os alunos acima retacto
nados deverão apresentar
de 1 a 12 de fevereiro, p.f.,
seu pedido de inscrição aos

exames de SEGUNDA EPO

CA, dirigido ao Ex. Sr. DI

retor da Faculdade, acom

panhado do recibo da taxa

devida, mediante gula de

recolhimento fornecido peln
Reitoria, sem o que, não
poderão prestar as provas.
Secretaria d3 Faculdade

de Direito da UniVersidade
de Santa Catarina, Floria
nõp('lis, 3 de janeiro de .

1963.

DIREITO COMERCIAL -

Aderbal Rosa, Clovis Bal

slnl, Hélio Rubich, Itálo

Damato, Luiz Gouvêa Mar

cio Krueger, Mário Oesar Cu

bas, Pedro Paulo Pavesl,
Pericles P. de Faria, Raul
F. da Cunha Mello, Uwe

:��l� S������, ����A�a�
berto Ribeiro, Arnaldo Fer

nandes.

DIREITO JUD. CIVIL -

Aderbal Rosa, Clovis Balsi

nl, Deodoro Vieira, Helio

RUblch, João Alberto Ribei

ro, Pedro Paulo Pavesi, Pe

rlcles P. de Faria, Uwe

Hardt, Vicente Sant'Ana,
Danllo Schmidt, Gabriel A.

pereira, Itálo Damato, J0-

sé A. Welhermann, José Za

tiela, AUl'ea V. Ramos.

DIREITO JUD. PENAL -

José Zanela, José A. Wc

hermann. José A. Dellagne
lo, Paulo May.

Visto:
Bel. Herminio Daux

Boabaid, Secretario

DIREITO ADMINISTRATI-

Professor .Joaquim Ma
deira Neves, Vice-Djretor
em Exercício.

soda cáustica,

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE
-

Embalagem Industrial:
Sa�ol mullifol.hos (r_�p'1 e ,.fW5.',�Ç�� ��e1':O quilos '�

E",iOolagem Ql,mé,ll'd< I
. :\l

Representantes para os

Eslados de Santa Calarina II Paron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joinville - 61umenau _ Curitiba

VENDE--Sf
1 Turbina marca STAL com capacidade para 1.500

KWA.

Os interessados poderão obter maiores informações
com a CIA. CIMENTO PORTLAND RIO BRANCO _

Curitiba - Rua João Negrão, 1.325 - Telefone _ 4-0823.
20-1-63

- --_--_._�------

DEUS LHE PAQUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos com

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28. comuniêa aS
pessõas afeitos ao bem que açetto ljllaisquer tipos
de auxílios, efT' bp.npH'I;ttJ II..! _;.el.ls doentes fichados.

'C'uh DJSiffr, lIL1e os telef.ones números 2287
ZHI) 3146 e 22.88 estõo à disposição dos pêssoos que
desejarem ouxiliá.la, bostando discar, dizendo o lo

. cal onde deve ser apanhado o donativo.

PRECISA-SE
Pequeno in'dústrio precisa de ropaz-es ent:"i!- 14
a 16 anqs paro montagem de aparelhos de rádio
Tratar das 14 às 21 horas a Travesso Abílio
�e Oliveira. 2 (TraVe55a da Rua Bocaiuva)

CONTADOR - PRECISA-SE
Laercio

Com lar:_ga e perfeita pl'ático.

()'TI ... \lJ li[,:I·Ii--·[,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UHhlTtVe

(o tra Medida do Arbitral, o Flamengo
'- ,

d 4 Entrada na F. C.-F. com um Protesto
Esteve em nossa cemcn clube. expondo ao Presr-

o sr. Bruno Lui3 castro, dente as razões pelas quais
mantendo na F.C.F. ime»- fi Plarnengo se opunha a

dímentos C"'T! o � 0 'i disputar jogos naquela 1('

MellO, sobre a quest ao 'c- calidade.
vaniarta no Arbtmt (''''1- As pondaraçoes tora-i ----------------------------

-------

tra o Flamengo, de CIl 1- jtutas. E tão justas ro-am.

banas, resorvendc <>5 C' ,I., qU2 o Presidente osní Mei-

Que O� jogos do re 1_ lo, demonstrando simpatia
t"".o d,.., ('('�t" ·1' "1

naadcs em Igarn\ fi'} •

po do o'tncrar.
O representante do

mengo cntrcu na FC""

um!! repreSent'l('10 (1
"

-

mente autori, 'p "o

determlnedc pelo árbh.eal
para que o Flamengo jo
gasse.

Alegam 06 rtamenguíseus,

COl,r. papéis .e documentos

reconhecidos, que O estaoto
do Olin,craf é Impróprtc
para disputas, tanto que o

campo apresenta os mesmos
det:elto de S(!U cstâd:o, isto
é, a'ambradc tncomníetc,
não possue garantias,' ne.r,

policiamento, fica a 60 qui
lÕ.I etros de Lajes e a 30 de

Curitibanos, náo eXiste no

tel par-n acomodar as dale-

pI! o caso e resolução pnra
resolver de. forma s!lt.jsfJ,

tóna, seguiu segunda·!!'i
ra em mais 2 -r emc-os,
um. do TJD e outro um íor .

n'!"; 'ta. para v.stcnar o

e st d o do Olincraf. toca.

Boletim d() 'XV Campeonato
8ràsi!eiro de SHARPIE

DOMINeJO, o INICIO

A fase flnal do c:mj:c1ll'\_
to do Estado, cujo inICIO

estã pn·. pto pflra domi'1-

go próxim:>. �sta ,��lld'l -

guardada c:-m r,r�n1 I.; ..

teresse ja C]ut' '-'s d"?' "t;j_
bes q';r! n�i:t e�tu�úo !J '

lic�palH.!� V<'!l1 u�s(nV,,!\"ell

dos �nt.ens:vo! tn'in:lm nf "

visando uma boa fi�u,·�..

BOAS Rl 1: '\l'

Espera-se que as l..rre

cadações nn fas� final (.lo

camp�cnato rat:lrinenst'! :.1-
cance:n cjfras eXt aordlll.l
rias, dado I) n o Que
vem de!;per�anao pela :n·

terlor do Est,.do e mi!<:\:O

p()rqlle grandes clubes 1, ;

fIlarã:> aos o'hoc: dos ,1,·

cedores catarlnens"

PRONTA A TABELA
A Llg� Blumeml.l ns',' d�

Fllf-ebol já ehbor:,u '1 ;,Q
be!a' do To"n,,'!) jnl�t;"
Luiz GalIotti, dando conhe
c'mento à Im!)rensa (I:!s
dl?ros'f'õe" dos .io€'os,
A pr'meira rodada f!<;�á

prevista para dia 27 do
corrente. com os segujnte.�

jcges:
Tupy x Vast') Verde
ou' r pico x Floresta

União x Guarany
PalmEiras x Amazona]

A segunda rodada 'Ser,"

c!el:�niO ada :'a '2 oe f�.!vc

reiro e comportará t�m!:)!;;J1

4 j!>gos, assim dlstrib\l!
dos:

Tupy x União
Vasto Verde x Olimpir.0
F)�m�sta :x "t'aiino!.:ras
A r a20Ms x Ouarafty

ALMERINDO E O

MARCI'LIO
Falou-$$' que o pont.e;�<'l

A'mEr:ndo estava para j'l

gressar no Marcílio Dias àe

Itajaí. aguarda.ndo UlO .<w.

mente o término do oral:'i
}.elm. podemos informar,
perém. que o ingressl' I dr.

Alm�r'ndo no Marcillo Diu,:;

não esta decidido, se:r.do

in.clusive bem difíci' a 'lua

coritrnLação pelo clube pnli<l.
no, Il'l',a v-ez que o Atlétl.c·)

Operário vem de pedir a.

elevada que.nt.'a de um mi
lhão de cruzeiros pelo >l.t,-,�

tad.o liberatório do jo�a
dor.

Quer lllll'ar ��e�'iI Capital o E. (. Recife
Edil,,1 rlQ conlloracão

Em mensagem tel�g'l-áfi(!a
envladn ao presidente O�:1i

Mello, 9. diretorlll do E. C.

Recife, campeão dr! !"'�'
nam"6uco, '!rani!estou o de

sejo de extblr·�o ,em no�.�'l

capita\ tendo solicitado 11Jll

milhão de cruzeiros "r
duas apresentaçi':>2�.

Segundo conseguimos 1>_

purar, o alto mentor da

Federação barriga verde d�
verá enlrar em contacl o

com os nosso clubes no�

;���t�.o� ��� ad�!m!l��,e
nambucanos.

EME-BE

FiCOU def!nltiv .•mente ,�'
c!pad:. a duvida que �' -

rava sóbre n participar;\:>
C::;e a'gnns velejadores uaa

reprl'!ent:lt:lm Santa Cata

rina. Assim é que a dl'pl.
raaías tníssée e Almjl' Bai
xo irposibiljtados de P'II';l_

cíparem por afazeres tua-

��:n�O�;��:haS��t�u�!�?
ve:ra (' Alvaro Luiz da Sii

va n(\ barco CAIRU, Roo,'!'
to C.:neJ e Claudi')nor P.1]1�

plana, pe!o mesmo motl'N,
ced2rnlll !;eus lugares a Ra

fael Llnhans e Dalmo Bil
báo. no barco PIRATA.

'

x x x

A dup'a Ney HubI'ei' t'

4�(i('l·ra� Bailes de Ah"'J'.l
também se im('r�yeu e ""s

ta forma e!ltará dispU�tn
do IIS FE' S r-fgatas Qne a

ponta,rkio o novo camueao

nart" $I1 neste tipo de bat'-
co ; e A'domar d1s':)ll-
tarão o certame n� DfHC�

AUDAZ.

x x x

D!l.vorá chegar a

cnpital. com a f1naflctadc
"e realizar a cobertura f�O
certame par:!. a Fólha :S'a

• De�er.

• Painéis
• Plmurac de

prapaqanda
• Faixa"
• Flâm .. los

Mineiros e paranaeTl5�5
não vl-eram mestx.Q, del1'\'ln-

do desta forma o titulO ser ""=======_""''''''''''''''''=SS S"",==,.,.,===--=

disputado entre catarine!)
ses, carioca:!. paulistas í

gaúcf.os, Santa Catarina
deverá apresentar m"t:>r

numero de participante's
num total de 10 enquan�o

Tarde Espcrtiva de pô:t;�
Alf'--,- 'co ese EDMUNDO

se
- A chegada 1.Í'l

jornal sta gaúcho está 1Ir::,

vista para hoje.
x x x

O ce-r peotuss.mo wmmo

S!)9.reS, faland.o à reporta
gem diss a enccrurar-se t an

lo doente, mudando com

pletnmenfe a rãe pOSSlb!U
dade de alcançur o titu�o e

repetir a f9çanha d.e 196\1.
Sõbre 11 vela da Dr').c'm

Q,ue ut.ilizará db;se nao €�.

tal' acostumado e .o teF.lpo
de que djspõe para eX;Jc
l'iênc'as não foi s\lficipll�e

para tirar maiores con� .1-

sões.

x x x

os gaúchos ré estão cem

sua Situação definida. ,i5tO
é quanto ao barco e trtpu
racêo. A dupla. êtr-c-ro
Barcht (' Manfredo F�c.l"i-
cke tripularão .o berr-o
INCA enquanto Que ARA

BUTA, erà h:pulndo por
Nelson França, Furtado e

José a'aneo.

cões sendo IIssbro meãfnn a

;egu'nda mais numerosa.

x x x

A revelação to campcena

to estadual de vela o jovem
Adernar Nunes' Pires Fi ho,

Que ctassrnccu-se em 4.0

lugar, pllrtic:"pa ua compe

tição. formando dupla �Jo r.

Wa:(iir Lopes Que se cesca
cou sobro.r.aneh-n na r em

porada de 1962.

gaçôes, é uma pequena vila a 100 mil cruzeiros, actwc,
'

de operários, e a r�nda de- como aehara.n às ãesport!s-
verá eer sempre diminu-a, tas de Curitibanos, uma

com graves prejuízos pa-n o. med.da muito drástica. a

clube. que tomaram os srs. uiri-
Aliás a vistoria no cwm- gente» do Arbitral, mas que

po OIl{lcraf já fóra ante- conrtev« numa ação me-

rtcrmcute solicitada I'�J:t diadcra do Presidente" da

própria L:ga. Serrana, a,- F.C.F. para resolver o ,�f1.!-'O.

tendendo pedido do :!i'!:'- Achamos nós também que .i

mango.
medida foi por demais :.C'

DI�se-nos o representante iern, ainda mais Jevanc!o-
do Flru,r,cngo, de cunnba- se em conta que as I'aZOCS

nos, oue n tendencia dor . contra ao; disputas da FJ,).'

d!l"igentefl é disputar o r-ev- ,mengo fOI'H'.11, apresentad·ls
tame que com tanto ,:'0.- per únçco clube, Fazem"s

crllic'io chega�'am RS c:e- votos que o sr. OSl1i Mello.

putas do estadual, e que sempre pré-ente com [,'1.\

em teles estava. certo que ação conci'iadol":t,
o clube jogasse. mas em ire uma sotocão Que r�-

rcnrae, todos são contra.rtos. presente os anseios do pu

p ales raaõee eapostae act- bljco cÍe Curitibanos. e d"'�

ma. desporrstas daquela cidade

Falou ainda o represcn- t:o oeste catarrnense.

tanre de Curitibanos que

no dia da r-eunião do Arb:-

trai 1\ delegação ào F\'l

me�go dc'xou de cOltp;l.rt-'
ceI' por mo�i"o e avaria Jl�
condução que os trai'·::!.::t

Capital, pois �não as 'x,i

sa" não chegnriam ao 0::1:1-
.to Que ,chegaram. Fal,ou

ainda que agora na fnse
flna! e 'que seu clube ;,ena

chllnc·es de arrecadar mais
C o público pagante es�3.

l�end(>., 'IIen..:rs ,,�tj_ ...j ,!?� .. ,�_-......�••

das. pOis a renda chega\'i'l. '1Ol.A ..... �DOIItAIIL
,x x x

os gauchos concorrerâo COO\

O, sr. Osvaldo Nunes Que apenas quatro embarc:!·

!ornar9 a d"brari;nha C'l)11

Ham'r: ZfU no barco K�n·

T!ki, e�treou ontem a vela
rl'e Da.t'ron Que f"j 'mportg-

��n�:d:I;:�h:� s��:n c:: I, 'li !)�'f A· IH; C:� � É1

fi����ad�n:�i���;re�!esDa;�� tNTAO PEC'A I",FE zr

dos catarinenses,
-

-------1 Mo.:'''' Jorge.
Os jogo,dores Manoel (! Pererécll, sati�fação o decisão do Con , Ih� A '

_

1.0 com Vinculo ao Atlético e o se- t"al da Federação Catarinense de- FI
. 'ndo Pertencente (.0 Figueir'ifrlse esti boi, dando condições legais a q'Je s

e��m em Itajaí. ond� trein':lram entre paulinos e pOStalistas pudessem in'

�s���:g��n�:lSeta�aa:::��;�t Pl���r�:�� �:�.rc�������!e d�o���e��lnosso pr"in

. te havendo pOsSibilidade de assinare""
contr" to com o cluhe Presidido por Co
.,,'10 Mussí.

PADRE ROMÃ FUTEBOL.CLUBE
Edilal de CORYOcaçãO

A diretoria do Peri Ferroviário do

I Mafra, envIou ao Olímpico Pilm se fo
A diretoria dr> Ofímpico dxidiu t:er repre·'.ntar naquela cidade do ex

mesm') contratar refnrcos poro a "SUO tO'emo catorinense em dnta oráx'ma
eou;oe visando reco1or-á-la num plano mediante o cota de Cr$ 50.QOO 00, !'i-
de destaoue no fut .. bol cata�inense co· vre de quaisquer despesas.

.

mo aconteceu há alguns anos arrÓ".
-Contratou o araueiro Antoninh" n... 1-
ratv do Parar.ó por CrS 100 000 00.
R"Ca Fe"'rí;,.o e Zé Carlns oMiundo. do
-Eutebnl na,�lista e paranaense também
foram contratados.

•
'

Dentro do prooramação joIIsoortiv')
proaramada pelo lote Clube Camboriú.
consto Dara (\ próx'imo sóbann e domin
ÇlO, um Coneu-so de D"sca com linha rlp
mõo E' aronde o númer" de "pescado
res" inscritO!! neste eoncursa.

A equipe do Almirante Barrose
do Morcilio DIas encontram-Se E"

i ,g-andeg atividades com vistas aos ;

Diretores do São Pauro e do Pos ')os Relo campeonato do Estado. O M
tal Tf"',"Tafico agora que tiveram cílio -DIas, agora orientado técnicaml

,,�a_s aspiracões concretizadas por de te por Laércio Gomes. responsóvel pe'
csao po Conselho Arbitrol, então em título de vice campeão catarinense
oren�e. movi'T'Ontação no sentido de- de Vice campeão do To-neio Sul Bra�"
adqulr'rem reforços para suQS esquo- '(lira estó dando OS tOQues necessár:,

�ras. Vá""ia1i nomes c'«, jogadorf'S Que às li'nhos morcil'istas. Zilton vem tre'
,á oertenceram a05 nossos principais nanço com desenvoltu-a o mesmo ac�

�!�bse;m�::lin:sec�������s�os mente ����nda com o ponteiro canhoto Jorg'
- --I

Este ano, o campeonato regional Também o Carlos Renoux r'

r:leverá ser dos mais movi""'"ntod..,.,i e Brusoue está empenhadn numa grande
intere�sontes Dois além do Figueirense façanha nesta ,-ef:apa final do campeo'
�V('1í. Pauln Ramos- Atlético e Taman# noto cata-lnense que apont"'l"á o com
daré I)al+cinarõo também o Po"tol Te oeã.o da temporada de 1962 Vários i0
leqráf'co'e Sã ..... Paulo além do G'Jaraní gadores foram adouiridos co;" reforços
"ue vai retnrnar 00 certnr·...'I'-1 e o B"caiu e outros tantos e·,tão nos coaitoções do
d:as. Po-tonto, se n ouadro baauen,>", clube tl'ic-olor, au,� encontra-se sôb o

va ('ue deverá resoonder nas próximo� segura orIentação d eAlipia Rod4"igue"i ,.
CO:tfirmar SU(l oorticipaçã... teremos 1

u� campeonato nove equipes,

i

�ntre os reforços conoui"itados
D .. lo Qlímoico, dest(tcR"s� o méd'l) ç,e Carlcs Renaux ,'1 Morcilío 0105 é
Cr"'0in RoCe de que dizem maravilhas � ,., orande clóc:sic() de dominqo proqra
o' " nos tr�}n ... ,; do eauipe t�m conh'- modo pela prime'it'a "och>da d"} campeo
rr>ad� ",tt-'namente os predicados de que "' .... t ... cat("'�nenc:.. de fU12bol, nf><ito flua

r.recedido último volta, Trico1ores e morcillsta .. es
-t(i" com bO:'l9 f'(luioe<:: � em ('y'n...l}r-5eQ

As d:�.-.tnrio� d., P0slnl Telogrófi· d" orcpor(";""nOl'em um qrand'-1 espetá·,'
Co e o do São Paulo, receber�m cuia 00 público do Vale cio Itajai,

També:n os cariocas ('�.

tão 0010 suas silu�c{>e< j'(!.

finldas: barco c t-rlpulac:3.o .. ,

O barco AR.GONAu·' :t

��fPeu�:soarP��t!���:,e���e:=
to Amaury Farias e Fr€d

Amol'lm, �r!pularão o DUN

GA.

A secrtaria da Assoclat;lio
Bra€i!ei1)\ dos Veleiros a,'l.

Ciasse Sharpie, que ";.e'<1

como t:tulat' .0 sr. l1ival(lo
Hubner, fez Questão de re

gistrar a reportag-em Q'lO
15 minutns após cada reg,,,-
ta estaTá em condiçoes '!r�

,a!I�tJtr�o re8u·t�l�
Clal para a i:r.prensa.deP�rars�R �=�a�d�e�ef�:��

d!!s. falando sobre o cam

peonato brasileiro afir<Tou
lamentar a situação de

Wa'mor Soares que se "n

contra adeentado mas m"s

mo assim as asplrlicões são

muitas enqu'lnto aj pos!o,jbi
lidades é qu<! não �eI. ar

rematou s,orrlndo áqu�l� deI.;

tacada velejador.

Taça Brasil: Sanlos Eslreou Empalando
Com o Citmpeáo Pernambucano

Real1zondo afinal o suo primeira paTtido corro

o E�porte Clube Recife, sóbado à noite no estádio
- do !Iha do Retiro o Santos arranCou sensae;anal
empate de 1xl, quebrando uma, rrt3istência elogiá-'
vel do campeão pernambucano, qUe fêz 1 xO aos
27 mInutos do fase inicial, por int,ermédia de Adel
mo. Coutinho assinalou o goal dos compeõe5 mun

diais 005 34 minutos- da segunda etapa e o rr.,do
do ":qatch" marcou novo recorde de arrecodaçeo
no No""te e Nordeste com Cr$ 10.-453,600,00.

A notícia avulto de importância quando se
sabe que, na quarta feira, outro jôgo do Santo;;
em Sergipe cont"t:r a seleção local, fixaró o r'i:!c'lr-'
de anterior. provando aSSim o prestígio de que des
fruto o quadro bandeiMonte.

A segundo partida entr.e Santos e Esporte es

tá programado para hôje no Pacclo->4mbu,

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

1.) - De ordem do sr, pres'idente convoco to
do1'l os associados desta a�remioçõa para a reunião
que se,ró ".Jlizada no dia 25 de Janeiro de 1963

,
em suo sede SOCial sita a rua Cristóvõo Nunes Pi:

re�, 2. -com a seguinte;

ORDEM DO DIA

Eleição da Novo diretoriQ para o ono de 1963.
2,) -;. A fJ!.J,miQo!em '3Ç.U i!li� morgl.Qo RQfa 65

20 horas com qua,lqucr número Ó,I socias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



U
Bercht e Floricke (Gauchos) e Nunes

de Ho
Foi iniciado. ontem,

"
. .! \

.annã. na -ede d� ·'....e!·

r os da Ilha, o XV cam: a

nato Brasí oiro d.� C!;l 2

sharota. A o;ulidadc

colocados da disputa inicial
dor Amo Pedro H� 1 .;),�>u�ndo o programa. II

Prcsíd-mte do 'I'r.bun.u , \." us l�.Oú h:>1'35, 3 :.-

Justiça de Sarna catar-i-o c: -t uru onerar do Cum'}.'')

e blli (Calarinenses) os primeiros
A� 10,30 h(lr-:'s, foi servi- com 448 ponto",

do U T. C:::quit"!' gentne. .. 1. 10.0 lugar: Ney watm. r

de Svlvlo Orlando ôerma- Hubeucr e Aldnn1ar 10.. de

abertura col'npar2Ceram, ,.

tem dt! todos os vctejaúovv
e dirigentes da V(>]:I, o (i,J

vemndor do Esta-�. r.

Celso Ramos, D"��mbfln,'_-

Sr. C�I"o Rr rnr-s F�ihJ ..
cretérto de "�""':';o e ,-u,."

Públlcns (' nutras auto-r
d/lde,_

para ao-ectacêo de- iJll)'l�'

pavilhôes Na�·.)n'�l, do ;:;,-
-. A<; 14,30 horas _ Rcau-

1 .. :"0 _ F'ad-rncoe- part.i- 1- eecão da prtmeíra regam
cantes em horsnagem ao Dr. Cm

111t'I'm� Renaux, cujos rc

suleadc-, dívulgamõs aenr-

Dê-me
.sua

mao ...

ni. As 11.00 horas fo:' r"" 'i

anela uma reuntãa da 1\."0

creeãc Brneilelro dos .r_

'e.ros da C:1.��e snarpie,

xo.

çãe� na Classe.
1.0 lugar: Alfredo aercnt

.

e Manfrado F'lortcke (RGS
com 1.402 pontos.
2.0 lugar: Osvaldo Ped 'o

Nunes c' Afonso Zilli (IS;
com 1.101 ponto".

3.0 lugar: Adernar Nnnos
Pa-es JI'. e Valdir Lo-e

(SCl, com 925 pontos
4.0 lugar: Erwin Ettrkh

e Hans weísbauer (RaS.
com 800 pontos

5.0 lugar: Jooquin Be'Iu
c Odinaldo O i 'eira (Sr;!
com 703 pontos

'

6.0 lug a r: Ra Ia al o.ro in

c! Lll!:_.lrc'� e Dalmo S'!

buo t...,:..;). com O_!:. peneis

7,0 lu.ar:. Arnaurv Fi!,"'l�

e Poed Amar.m (Gdl, '')'11

5;.17 pontes
8.0 lugar ao-é

Cit.,;.lgU.H. ':!r

los S' ares .scr. ec.:

pen-es.

SalJes Abreu (Se). com ·\(>2
11.0 lugar. s'austo Pa-n

pontos.
'

plana e .roet de castre IS';I
com 361 pontos.

12.0 rug'sr: Nelson F,\l;l
ce Furtado e Jdsé Btnncc

IRGS), com )23 pontos.
13,0 lugar: Ouuto M. de

Oliv<!irn e .a'varc Luiz 311·
va (SCl, com 288 pcntoe.

�os 15 pal'tlcjpante� c]e
SISlll'an1, dQi� a saber: wat
mo- Gomes 'S"ares e' O,,�
waldo Fê:rnan.dc� (SC). "('l'

Abalroamento. de bola "

tvcn PImentel e ceser Oi:
nc ca- rOB), PO!' a várla.

Para hQjc, con."ta do uro
gramn a

_ segunda regut«
que será em hom�na�rr,l
a.o Sr. José Elia�. cujo !11J
CIO este pr�vlsto para
14,30 horas.

lI,O lU� .1,': P3U!O F.'tll .. -

1'<. c! :\1� .. c C W .lit�:· • ...,. ... MIJS lIEftFElTI,'oo" .."r_

�alendário ddS Reun:ões

da lere oara 1.963
A Junta Executiva Re- . a última sessão do

gfcnal de zstattsuca. o - h.R.::, em dezcmbro útu-

gao central regrona! d . mo. fvi clis�l'ibuido (l ca-

�i�,cma e,;t.ltistic'J. ;,cm ndád c,..; reuniócs pnrJ.
sob a SH,� l:'P);lS:ll);l�:iade ) cO_l'en!r ano.:
a c_.u)·denação gera: dos

a�sun�os pertinentes à cs

tad"tira no Estada de

S:\llia· G.'lt:H'in3

F'lnrilH'HI.· ano 5-is�eml\ co

le:<'is.c!o- .e [eune-�e. men

salm€n:e. sob a p�'esiden
cia dJ Dire;;or Geral dG

Ikpart;imento 'E5tadllal de

Estatistica, tenda c'Jm- lo

cal de sessêes a ''-Biblioteca

Bu'hões Carvalho". do

DEE.

J.:lllei�·:l Dia 24

Fle\'''!'elm 23

àI:lrco 2B

A!Jl'il '25
M ..io 30

Junh') 27

Julh� ': .. 25

Agõsto 29

Setembro 2.

OutubrQ 31

Novembro 28
DezembrQ 26

-"JI'

:"." l..ell,lltnll .'.

r

SALVADOR, '6 - Os .flogra�t� fi

xom a!", -tos do cruzcdo- Borrcsc que

'derand,: Lima Fc,rça-T::refa ce vários

-ntro- f�'-"'-1e-ir's esteve até ontem

m ncss- - !-h:e- as belonaves já se

cher-i e-o I:) r-or pr'J�segu�ndo arn

uns mr-nobrr-s.
.

A f'\ ,:,:-,�rç c:1. Fórçc - Tarefa em

-ir-sso c'dcue t�r'l'Y" ..,·-,..,-:!e olecr!o o,;

'U(lS_ oua forem rovccdos Dor grand�
1lJI""""0,:'de r-vnvos. qUE com s�us um

-fr •. bronco d�ram um colorido no

.:) .... IJois::qt?Fl1 c'" S:::lvador.

I1 Desenvolvimento ....eu lhe gara:tro - • multo dUI'Q oprel'i1:fer (I andor no I,�;"ho
Idade ..• Os músc�os não obedecem. Só com l1luito esfôrço
cons�guimos mover as pernas. Damos oiguns passos com ali
mismu e, de repente, as fôrças nos faltam e nós �oi",os. Mo ...

no:>s levantomos depressa para ondor e tornar a cair. Às vêz(."
c gente chora •.• Assim difíceis sôo quose todos os nossos .exe ..

cícios e estudos. Masos.acriffcio compenso: eu, por exemplo, iá
melhorei mui'�o e estou certa de melhor,cf ainda mais. No futuro
espero ser como V�cê. Poro prosseguir minha recuperação e de
tontos crianças como eu - poro atender o milhares de "utros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio, Ajude·
-nosl O que é pouco para Você seró quase tudo poro nós I

n'dústria Cªfe�ira das E. U�ljd J�
discorda dumà manobra do Brasil

preços a baixarem dos ní

çar uma guerra de pre
veis de 1062 c sem amea

ÇQ�?'" Fl'isou Que o nôvo
a�ô; do cafeeiro constitui
rá, c�,so rãr ratificado pelo
SCmido dos Estades Un!-'

dos um tratado intcl'na
ci'ma!. Como tal. acrescen

tou, ç!pverâ s"r mantldo
invlolável Oll de entra ma

neira não terá valor al

gum.

ROCA RATON. Flól'in. 16
- O port;l-voZ j)l'J'lcipal
da indústria cafecira do�
Estados Unid'Js disse aqui.
num discurso. que o co

mercio doméstica apai:ll'n
o novo acordo t:1lcelro
intcrnacional. se todo�; os

membros ndcril'cm às cláu
sulas do pHetC. Ao falar
ontem anlc n convenção
anual da As.sociacã::l Na
cion:;.! Cafeclr:1. John- F.

McKiernnn ."cu pre�ldt'nte.
rereriu-:;:e às inform:wõe><
de quc o Brasil Ht;varla

um plano para oferecer

b('nifjcoção a torrefr.dol'e."
sclerlnn.:td:>s que conco1'

da�!;('m em pór no mCl'ca

dn lima ma!'ca e'Jnstituída

por cafés cem por cento

b:'as!leil'os
McKiel'nan disse Que um

d s principais objetivos d:>
11(:'''0 aco:do é :llan�cr os

preços do café verde ao

Divel !Zera! de 1962. "Serã

possível ofr:'ccer ums b::l

n'flc8çâo c,e 12 por cent"

<lU mai�". perglmtou Mc

K!(!rnUll, "scm obrigar
McKierllan aduziu que o

'nôvo acordo resultara do
trabalho do grupo t,ie es�

tudo internactonal do ca

fê, originalmente proposto
pela Associação Nacional
do Café e amplamente
apoiado pelo govêrno dos

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

Operários Navais ,oIIaram

ao. Trabalho Estados Unidos,

que resQlYeram cruzar ,,� que "nossu papel em sua

braços reclamando a l'o.'ll{t- Ior;nac::'io foi prevJ. de nos

missão de varío� ope!'ãnf)� .�o l1:mcsto descjo de aju

.entre êletl, d"legados sindi- dar os paises produtores.
caiH, alega.!lll arbitl'aried',- f;les são Il'JSSiS amigos e
des da Políc::o. carioca. (\ re nossos ,lHados c seu crcs
velam que vários �I'evi-;t;'s cimento saudá.vel e seu

j}:'e�os ainda náo 1:"1':)111 "!l 1)( tn-'.·sl�lr p�dl'1;l fa:ler
contrados p"l", ��'US "oni- mundo livr(' mais for!""

pa.nheirus,

RIO, 16 rVAI _ Cêrca c.e

vinte mil operários navais

retornaram hoJe ao trall.
lho, depois da. B'r�ve de ad·
v'..rtêncla decl'tuda ontem
à" 7 hora:-;, de solidarledJ
de aos 1':('us companhelr.'))
das f'stãldros rs,!kagwvil:l1

Conto da 8.a pág.

esta Florianóp:<lis que se

j::l'epara para ser cidade

ser, com a ação do Oover

po Celso Ramos, um ver

dadeiro centro de turismo.
Município de enorm,,! ex

tensão terrltorial. dono de

v:isti�simo Interior, plan
tado em região de paupe
rism�, o Governo, que no

ff>Uz dl�r do Governador
Celso Ramos, é seu hás

p:Jde: não pode fiC2.r Indi
ferente a êsse estado de
coisas que prejudicam um

'Jlunlcípio e uma c::..pital
de Est.ado.
Dai. 'I criação da Ccmis

são d,� Desenvolvimento da.

Capital. Conhecend'J a pro
fundidade de sua ação,
vai-se notar que· o Chefe
do Oovêrno não sugeriu
elaboração dêsse órgãos
aos técnicos de sua equipe
apenas para. ficar Quites
com a hospedagem, Vai

multo além no seu desejo
de c('laboração com a Pre

feitura e com o povo flo

rlanopol1tano que vive tan

to na ilha como no conti
nente.
lt empreendimento par,1

a qual o· irmãO' de mais

recursos chama o de me

nos posses, abre-lhe as

portas da casa, do cofre, e

coloca-lhe a mão de obra

a disposição para um. tra

balho em. colaboração que

tem em mira fazer da an

tiga. Desterro um jardim
de progresso e uma cidade

des�nvolvlda. onde o turis

mo, a indústria sem cha

minés,_ lhe dará o ar me

tropolitano, estuante de

movlmentn e vida, I'- que

completará, numa sllllbio

,<;e ideal, a naturezi em

lugar nenhum tão bela.

cam o necessário aco.ba

menta da mão do homE,'m

Continuarc�os,,· -i

Com ou S'em pensão
Rua Esteves Junior. 34.

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES

.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L
I
\ RECEITA

{ �
TRIBUTÁ!?!. ARRECJDAOA

EM /960,\
\}
"\

sÃo PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITIBA
BEi...

•

FORTA ZA
VITORI�.
MACEIU
ARACAJÚ
NA TAL
JOA-
GO NIA

O LUIZ
ANAUS
L O R I A N C PO, IS

��SI.NA
o

8A

7529044000.00
,I �rs ���.�ggg
90306600000
781210000.00
431.300 GOO 00
339.8.70000.00
27195000C.C,

I 245_DI',O 000,00
141.044.000,OC
I 36.249.00C.00.
I I 1.479.000.00
1 02 7 I 6 000.00
71. 185000.00
63740000.00
62.649000.00
56300000.00
51.698.000.00
40607000.00
16330.000;00

o

Adiantou

�
,I
I

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA
FLORIIINOPOLlS: T ERE��__E CU III B

INFERIOR A E

IVlUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Contribuintes
.

Participam

o flagrante fixa em primeiro plu1I'o o secr etário Eugênio Doin Vieira, seguido dos

STS. Pedro Stein e Nelson Amim, respecti vc.:mente Vice-Presidente e Presidente da

Federação das Associações Comerciai., de Santa Ca 'arinu e Sr. Ivan Matos, Diretor

do Serviço de Fiscalização da Fazend:t, quando participavam da importante reunião

em que eram elaboradas as novas leis trib .ttárias.

na

te partiu do Secretário ela
s'azende. Dr. Eugênio Dcln

Vieira e do Diretor do :3� '.

viço de F,lscallzaç<'lo da F� -

zenda, âr. IVan Matos, .. 0

Presidente e vtce-srest
denta da Federação das
Associações COmerciais ac

sanEa Catarina, reepsc-i
vamente Srs. Pedro Stem e

Nelson nmtm,
.
assessor.r

dos pe7ô Sr. Affonso E1_;-

bro, em Florianóp"Us. As

várfaa reívtndtcaçôes tra

Zlpa� para o encontro, fo
ram aprovadas cm suas

prouce.cões. resultando
consequências sn�isfatóriilS,
tanto para a Fiscalizaçao
da Fazenda cerne para o

contribuinte. Eis algumas
das proposições aprovadas
que nos foram apreaenes
dos pelo Sr. Nelson Amim

3 Mamols Pelo Preço de 1
mores que sejam, de. um

ano parn o outro. Dai a

"retrínha" que está reali

zando. Dai o preço extra

extra reduzido que vem a

tem e lamentar o fato de ser mais ou menos, a ter

tê-las deixado passar em ça parte do que hoje va-

nada adianta. . O
•

que

Não deixar pass-rr as

oportunidades, é um impe
rativo que tóda pessoa in

teligente pratica. As boas

oportunidades não se repe-

Sanla Catarina tem 52.413
Lugares em Cinema

Segundo os resultados de nematagráFicas, em 1961,
uma pesqUisa reallzarla pe- foi de 29.6Í8 e c numero
lo Depa.rtamento Estadual de espectadores alcan�ou a

de Estatistica, existiam,� cifra de 7.057.402.
em Santa Catarina, em l°
de janeiro do <Ino passad,."
76 cinemas, 2 teatros e 27

dne-teatros, totallzt\ndo,
assim, 105 casas de diver

sáo.

No tocante às sessões

tea:rais, foram realizadas

apenas 49, com 23.256 et

pectad-Ofés.
Realizaram-se, também.

em tais estabelecimentos,
44 espetáculos de natureza

di'ier'a �o:;,. uma afluên
cia de 19.549 peEs-as.

Chega-se_, assim, â con

clusão de .que o número

,..tO)il1i .ge .. sesw"Cs ;�u��{tt� o

::a.nó;,f?�;�e ��:72:1il Cl:!fl1 a

assistencia de 7.100.207 pes

soas, ou seja, a mêdia de

239 espectad('res pJf ses

são.

A pesquisa em ll,rêço,
ressalte-se, abrangeu, tão

somente, lias, estabelecl�

ment�s que funcionaram
com fins comerciais.

A lotac;iio de tais casas

era de 52.143 lugares, sen

do que 37 delas ofereciam
espetáculos diários.
O número de sessões ci-

Sendo Secretário da Fazend<l o deputado Laert

Vieira, em IS60. sua terra natal, Lages, para receber as

c,.tas do a:-t. 20, referentes a 1959, teve que negociá-las,
como já se vira obrigado a fazer com as de 1958.

O documento abaixo, com('o o outro que ontem di

vulgamos. deve ficar registrado, como testemunho de,!!
uma época. W

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA •

LEI NO 288
de 29 de novembro de 1960

.

Eu, VIDAL RAMOS JUNIOR� Prefeito
Municipal de Lages,

Faço saber que a Câmara Municipal decre,
tau e eu sanslono a seguinte
LEI:

Art. l°: - Fica o executivo Municipal autorizado a

negociar a imp0rtância de vinte milhões de cruzeiros
Cr$ 20.000.000,00 devida pelo Estadi" ao Munil:dpio de

Lages, correspondente à Quota prevista no Art. 20 da
Constituição Federal, referente ao exercício de 1959 e

Que deveria ter sido paga no primeiro semestre de 1960.

Art. 2°: - O Desc,nto não pOderá exceder a vinte e

cinco por cento (25%) da Importância recebida.

Art. 3°: - Esta Lei entrará �m vigor na data da sua

publicação, revogadas as disPosições em contrário.

Prefe-Itura Municipal de Lages, em 29 'ete novembro

de 1960.

AsS): VIDAL. RAMOS JUNIOR

Prefeito Municipal
Publicilda a presente Lei na Secretaria da Prefeitu�

ra, em 29/11/1960
Ass): FELIPE AFONSO SIMAO

Secretário
Confere com

competente.
o original, registrado fls 198 do livro

Ass): FELIPE AFONSO SIMAO
Secretário

(Firma reconhecida)
xx xx xx

o cfl'Wern,., e�l� Ram'Os cota.� �té hoie 1"rrra."

1;�P')., rl:':'�;�";]l'1"'", �"\1' nojit.i'·"gcns. sem

ganha eh" pag;l1lll'll\(j.� p(/J ;nI';!)JO�1. .... " •
\.-c.J).

mas ...

bonn, o menino Hilton
Poplnhak, filho do Sr. João
Poplnhak Sobrfnho. pro
cedente de Curitibanos,

DE TUBARAO
SIM 2.749
NAO 7.402
Em Branco 158

Nulos 302
Total :0.611

DE JAGUARUNA
SrT\f 7'11
.,..,"') ]""2
-

I branco 77
':';ulos 08

,\',1 "8

.0:::; 'TnEZE DE MAIO

�% 486
:i85

Nulos
Em branco
Total
n"" PI:'DRAS GR,\

N.!'í.O

I':m brnnco

Nulcs
Total
DE ARMAZEM
SIM ....

NAO
Em branco ...

Nulos
Total

DE �·R'l.VATAL
SIN
NAn
ElT ;)"''tnco
NI",s
Tf"1!
O'" LAJES

J.151

f,'1'-llados
594 DI:: ANr""'A

461) �IM
N.AO' . t:;) • .i';;�"23

,'.RIEALDI
.... ')'
:.i'·'*flq

:"'1

37
1.123

827
304

10

20

1.161

535

881
27

2B

1.471

3.535

.... 10.932

... 264

'18

Em branco

. ,,;,:!,y•. , -. ,y,. '. """'1"'.".'."" '''\ ,
Tributárias

.

Sr.. Wilmar Dallagnol, Assessor Técnico do Govêrno; Sr. sttomo Eggert, represen
tante da Associação Comercial de Joinvil1e; Sr. Jeão A .. de Senna e o Fi3cal do Ser

viço de Fiscalização, Sr. Hélio Bom da Silva, durante os estudos na Secreturia da

Fazenda sôbre a nova legislação tributária. �
e Sr. Pedro ateín:

1 _ A prascrlção rtecal,
determinada ate agor .. ;.la
ra dez anos, foi ba!x'lda
para CIOCO;

2 - O limite mínimo pa
ra extração de nota üsca'.
antes não estipulado. foi
fixado em 100 cruscuo-:

3 _ Foi extinto o gUla de

exportação que. até certe

ponto, �pdHia se construir

em entrave par t, li·! 11....• ••

condições de comércio;
4 - r'70i elevado o teto

de isenção para O requcno

produtor, a SOO mil cru

zeiros. determinaçac que
vete superar a pretensuc
da própria cresse que es

perava a fixação dassa ct

rra ent limite inferior:

5 - A selagem de duptt

catas, .qué vinha sendo fA

ta. pela' aplicação de es-

SIM
NAO

Nu[. s 46 brança, provávelmente, d�
DE S. JOst DO CERRITO verá ser f.eita n!). propl'i.'l

973 fonte;
1.052 7 O Cnns-elho oe CDIl-

30 tribuinte� nJ:J T,lÍH lfiJ;1.J-

VIII:r.. dlspertando gran.,e

Interesse em tcdc o E�t3.!lo

de Sanla Catarina, a pi'O�

tampilhas, serã ago'ra pro- �;f��d:ron.���to��::�:<lq��
Em branco 55 cessaUa por meio de !ler-

eleg.eu AS TREZE rNDU'�-
Nulos 32 baSl TRIAS DO ANü DE SANT>\
DE CAMPO BELO DO SUL
SIM 596 6 - Foi reduzico ° im- �:�:��:; deb�:;�:tosn,��
NAO 950 pôsto sóbre o tabaco e �eus

48 derivacõs. sendo que ;! eO-

rá o dôbro Cc p�gamenLCI

:��� !e �����'�� �

té ��:�:aes�:d:1O:6 ;l�.:�
ELEITOTAL tol !·eduzid:l. para 10%. tOI·es. Os dIretores presl-

SIM ,.. ••..• 5.718 Muit.as Oll�l'as prom::;:-
dent·es das mesmas estli.o

NAO ..... 14.471 çêos de caraioer tribu:âri:J
397 e fiscal foram �jnâll a]ll',,-
561 vadas, constituindo-II.e em

verdacleiro êxito e,<;sa o:,)!)l'
tuna experiência 'I'C"'�!I::.'-

OUTRA DAS MIL

marcantes.

Enquantn as demais
comunas catarinenses teem

o seu areamento reforçado

MOSCOU 16 <O ESTADO) - Um por
ta vez da Academia de Ciências de Moscou
desmentiu a informação, segundo 3 qual,
Olga Matsevitch, períta em astronomia, se

ria a primeira mulher a viajar no espaço.
Lembrou que ela é mãe de (aruilia e sua fi
lha maior está préstes a se casar. O porta voz
di�se ainda que nunca ouviu falar que uma

mulher soviética, estivesse sendo trein.da
para um vôo espacial.

I

Em branco .•••••••

Nulos 65
TOTAL NA 21&. ZONA

Em branco
Nulos •..

Total de votantes
na 21&. Zona: ... 21.147

c

LINHA 7 DE SETEMBRO - NOVA CONCóRDIA MUNI
C!PIO: CORONEL FREITAS - OUTRA DAS MIL

fmtr� reávâdaG

FlOflIANÓPOU(l. "AJA/ JOINVfLE.
CURITI/JA, PARANllfJlJA: r:A/IITOC. II/O

da pelo Secretário Eugênio- v€-se torrar medidas re

pressivas para combater a

sonegação, como, por {'

xemplo. a elevação das raut

tas para os sonegadm·e3.
Confiamos que, com lStu,
seja consídaràvermente 3'J

mentedn a renda do êstu
Conto na 3.a: plÍg.

Elab'oracão de leis
t

Declarações do Presidênie e Vice-Presidente aa Fe �eraÇão das Associações Comerciais de' Sánté! Cata rina.
lfuporl.''imtes leis fiscais gert, repre&entante da :\s

foram estudcdas em sUCt!S eocíaçêc Comercial e rn

SiV8S reuniões, cesõe ,,"- dustrta! de JOlnvllle e pe
gundn-feh-a úWma, quan- 10 SI'. João A. de êensa.

da, pela prime.rn VCI. �u Declarou c Sr. Pert�o

Santa Catarina, o contn- St.eln que, ao chegar paru
bulnte foi convidado a pa.'- as reuniões, vieram muni

tíclpar- dtretarr ente na .� do� doa fartos resuJta�os
laboração da legislação rrt- colhidos durante a reuroâc
butárta estadual. O: convt- venncece em 8 de deserc-

Praia de CªUlboriú:
Serviço de Salvamento socorre vitima das águas
_______ Aproximadamente as 10 que se encontrava nas dl-a à recuperação. Em

heras da manhã do dia 6 imediações, foi. Imediata- seguida foi levado para a

de corrente. Quando ba- mente conduzido ao Posto tenda de oxigênio no Hcs
nnava-se nn águas do) la- de Salvamento pelo 2" Ten. pltal lo.jtarieta Kcnder Bor
moso balneário de Oam- Machado, encarregado do nhausen, em Itajaí, onde,

serviço de praia. Chegando após permanecer. três ho

lá, foi atendido pelos sal- ras, voltou para casa com

va-vtcas de serviço' 3° pletsimente recuperado.
Sgt. Ublrajara da Luz, Jo- Aplica-se ai,! a neces

sé .Delaudino de Souza, sldade Que se fazia sentir

lemo Pode-se comprar 3 viu-se arrastado pelas va- Ivan! snva . e Ari Liuval de um posto de salvamento

adianta mesmo, o que ser- maíu-ts peJo valor de um. gas agitadas, submergln- Costa que lhe apilcnram "no agitado balneário, me

ve, é agarrar a oportuní- c-te'ando este pelo seu
do nas águas. Retirado respiração artificial pelo dlda tão eficientemente to-

dade e dela tirar os prc- p eçn atual! sem senudos pelo Sr. Sér- método gangorra, expelin- mada pelo comando da Po-

vettos relativos. gtc Luiz Marques, rest- do assim tôda a agua dos tícía MUitar de Santa Oa-

A Modelar esta rean- 03 maillots em apreço dcn�e em Prrto Alegre, brônquios da vítima, revan- -tartna.

zando, esta semana, uma são produtos das mais re-
---------

"retrtnha" de mautots 1.,- mesas rábncas e vestem Resultado do Plebiscitotex e algodão, dns tobnls admiravelmente. Bancar o

do ano passad('. E já é Sã ... Tomé é aconseihavel.

proverbial: A Modelar não Vale a pena não perder es-

Interl"orgosta de manter em esto- sa reai, e,tui'enda noQue mercadorlas, por me- oportunidade.

A asslniltura, alI4 do

corrente, de um convênio
entre o Governo do Esta�

do, Plano de Metas e Pre

feitura Municipal, criando

Desenvolvimento de Florianópolis
não conta com tais behe

llcios, vivendo drama fi

nanceiro que vem se acu

mulando a ponto de es

trangular a sua capacida
de realizadora.a Comissão de Desenvol

vimento da Capital '(CO-

DEC), merece um sem

número de ponderadas re

flexões sôbre a utilidade
dêsse organlsmo e/ a rea

ildade municipal.

E das "conslderanda" do

hlstôrlco documente. emer

ge essa realidade negativa,
e com ii Qual nâo pode se

conformar uma comunida
de de cem 'mil almas, já
cofn uma tradição de cul
tura Intelectual e política

Com a criação da CO
DEC não apenas estáo

posslbilit",dos estes recur

sos adicionais. O próprio
Governo do Estado põe a

servlço da Capital toda a

sua equipe de técnicos e o

prestigio da ação com

Que Impulsiona Santa Ca

tarina.

Doin Vieira.
Com -eterencte ao cum

bale à sonegação de im

postos. assim expressou-se
o Sr. Pedro Steln: "vertü

carnes Identidade e:! 0011-

to de vlata entre nós e o

oevêmo, achando que de-

D�ESTADO
I
...... '. lUIS AK11GD DIUID Dt SUrA CAJUUfA C

Floriam.ll),u,), liQtuJl1ta-leua), 17 de Janeiro de 1963

As Treze Industrias Do
'Ano de Sãnta Catarina,

sendo convidados para 1I:n

jantar com entr.ega de D!

plcmas que está sendo pro

gramado nesta Capital. O

nos!i.O Dlr,etor Dr. Rubc:.s
de Arruda Ramos é o O!·"

dor convidado qu� Vai .��u

dar as industrias e o Dr.

Nilson Bendel' da Fundlç.·\o
Tupy, será convidado pum
falar em nOO;T.e das lm1us
trias ieslacadas. Nossa re

portagt'm foi Informada
pelo p(omot:Jl". que mais
cinco dlretore.'l pr:esent'::s
d:ls industrias que segt:�l:l
pela orc1em ulêm das 'lereM
8e,.ti� para par
ticipare1: do Jantar Co
memorativo.

tesouro estadunl. ,Divers')s
orgãos da lll".prensa ('-a1_;.J�i
nenso .estão jando coher
lura a referida promo.;áo
que velo lembrar certas .;n

dUHtrlas de alto valor p'at,\
a ::onO'TJa catarinens�. a

VII COI1Qr'Sso de Estudantes
de Se rviço Socia I

deR;���a��:;;� - d:\�i�a�; �Z��cos d:: �:����te�O:l:��
do cor'l'en�, o VII Gon- J�_a�el Leop�ldlna da Luz,
gre�&o BJlisllelro de �,s�;;" '� Maris Plazza Súuza,
dantes '!J..e Serviçr; �i. Edi Sachet, Bartna Nüren�

berg, Irmã Amélia, e Oui
da Locks. todos alunos da
Faculdade de Serviço So
cial de Sa,nta Catarina.

A delegação de Florianó
pnlJs que pilrticipará da

quele conclave está com-

A U.D.N. catarlnense esteve reunida, "au grand
cr-.mplet": senadOIes, deputados federais e esta�
duais, prefeitbs, chefes, chefetes e chefotes. .

A principal finalidade da festinha "civica" foi a
decisão de dinamizar a oposição.

Como não podia deixar de ser, um grande jor
nill udenlsta - em gestação desde 31 de Janeiro de
HI61 - foi decidido nascer finalmente.

A Idéia mere,ceu aplausos com calores hldrogê
nicas, de logo congelados com a malvada aparição
da vl1quinha, malhada.

.

A presença de diversos eleitos do �ltimo pleito
e da flna f1õr das mais opulentas reservas eccnômi
cas, fazia prever que o despingolamento das bancil
das e das banQueiradas seria cornucoplbsamente
transbordante.

-

Mas a luminosa idéia do grande jornal, trans
formada em cifrões, ficou opaca e foi tachad'l de
multo care!

Os esbanjamentos eleitorais foram alegados pa
para pitoquear as contribuições.

Os Cresos tintilantes de ontem transformaram
se em Tio Patinhas resmunguentos e harpagonicos,
ao assinarem as contrlbulções.

A meta de 60 milhões não chegou aes 12 _ um

Quinto fatídico!
E na ata dos trabalhos foram inseridos vârlos e

aziagos votos de profunda saudades a varias ante
cessores do futuro grande jornal - todos,' como o

SETE DEDOS e o general japonês, falecidos ao

amanhecer.
Na verdade, 12 milhões são muito jornal

tão pouco dinheiro.
para
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