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'TA&- GR�a*,0-4>0-StJL-JtIIJ,�/Iler.-__"'''''__i>I
O TEM P O (MeteorolÓ9ico)

(SIntae do Boletim GeometeoroZ6gico, aa
... S61JUS NETTO. v_álida até às 23,18 lu. do

dia 22 de janeiro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA Mffi)IA: 1008.8' mb; TEMPERATURA MÉDIJÍ:
33,6° C; UMIDADE RELATIVA Mi!:DIA: 66.7'
PLUVIOSIDADE: 25 rnms: Negativo - 12,5 mms:
Negativo - Nevoeiro Semi-úmido _ Grupos chuvo
sos muito esparsos - 'pempn Mêdio: Estavel.

J A N G O A NUNe I A R A' M I N � S T E' R 10
PRESIDENCIALISTA ,NA aUINTA-FEIRA

:;���:�:1;:�;�I:���i��!�::!��;3�r��: I

ADENAUER· Y' I·m '11·nn'ar aco"'rdo hl"slo'rl"conovo Mlmsteno que governara dentro do JI II ����r:��:�vo nã�ia�:rn�:;
sistema presidencialista.

-
-

d -am est vexações e pei seguiçóesPARIS, 21 (OE) _ "vim gada ao aeroporto pnrl- ca-etemac - disse A e- povos .aprnvaram es e pro-
a Paris para firmar um stense de Orly, esta tarde, Quanto ao acorde rran- jeto ce cooperação que il��t���re.: ��::��oucon�,[:�
:����� hl:tór�co A�e���h:' ����e e��e�����se f;�:e�� :I��e�ã-; C:en�l���a:: re:!�= �!���. deve ser levado' a

um porta-voz da Comissão

ac-rdo que colocara fim a general Charles De Gau!!e, ver as atuais dificuldades monstraram que ambos os ��tl����,tosdh;��nde:es U:1��
um pertodo de disputas, durante três dias. mas sim em procurar mais Falanào de De Gaulle,

-advertencín' à rndta.

��o��a���õ�su:o�u:��::� �:= _"��ss�lha:do:nau�sr j�n::� ��It��e a �����Zi��: t��� ��s:e '.,�el���f���eralg�len�:� Nesta decluracâo. di-

cutos e que, hoje em dia, mos neles grandes m,all- sões como as que existlram cepctonàte- o sentido da ��nd��inPa:::l :genpc�;:t����� ���c::Jen<l.\��I�:;�s,?ndee qU;iVC;,�
�:rc��;o:u �ar:h'ls::i:re" � ����=�e�u;et��a:a�sas a��'�:= ��v��S�::f\1 (!1�'���IGa�so d�� ��:��Ir�� ��lO:i�;il�l�� e u�� exigiu que "O governo in- representantes da China

Alemanha Ocidental, xon- vessa o mundo. Mas sem- acrescentou - deve s{'r prolonga ao mesmo tem- ��:nso �:�.��g�ll:����ata����l:= ���UI:l:L��Z���,ia �ã�isit;:=rad Adenauer, à. sua che- pre é possível resolvê:làW'. obtido modrante uma CJ- po no futuro", O general
operação que nêo c-ustt- De Gaulle _ prosseguiu _

os cidadãos chineses, que los.

tul somente um trnbalho 'reconheceu o que a Al!'-
em comUlll entre os deis manha e a Pruuça rcpre-

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

governos. mas sim. em sentam para o mundo, c.

�����Íl;;1�.�g�\��l��,OCI����.� �i��aC�;S�!�ti�tC. dO�s�OI����=� Fôrças da ONU Chegam Enl Molvez�
o povo rrancês e o povo nhos no coração da Euro- RIO. 21 (V.A.) - MaIS o emplacamento sem mui
alemão." pa. Mas esta solidariedade de dois rntt vnícuíos est.âo ta terminou a 31 do cu:-
"A visIta do presidente não é.vtâc recn de exercer sendo empteoed-s . otar!u- rente. Dep-Is desta ci'l a

federal, Helnrich Luebke, para ambos os novos p,;.- mente na Guanabara. se- serão cobradas multas de
à. França - disse Ade- que sabem que têm de '1.>- gundo ínformn o serviço 30 por cento sobre o valor
nauer - a visita do gene- SUTil' grandes respons.r- de trânsito. O prazo parn- da licença.
ral De Gaulle à Alemanha bilidadi que ultrapassam
e minha proprta visita de- amplamente seus bens pro-

prios, Que englobam toda a

Europa, que são valídas,
ao mesmo tempo, para a

paz do mundo",

o MINISTE'RIO

Segundo o sr. Almino Afonso, o novo

Ministéio terá earater de composição pollti
ca. Os futuros ministros sairão principalmen
te das arcas do PSD e do PTB, embora nã�
esteja fora de cogitações a participação do
PSP no Ministério, O líder petebista infor
meu cutrossim Que as pastas da Guerra, Ex
terior. Fazenda, Minas e Energia e Trabalho
serão an-ibuidas p elementos nacionalistas,
porque é através dessas pastas oue o presi
dente da República pretende estabelecer as

diretrizes de identificação de seu governo
com a consciência nacionalista, expressa so

bretudo nas camadas humildes da população

Encerramento do VI
(ongresso (omunista

BERLIM, 21 (V,JÍ.) - o primeiro Ministro Kr�-'
chev e os principais

Che�,das delegações de 70 p 1
:���� �oom�:�;�:ss��pres I

Teve inicio na manhã de

hoje li sessão de erice'>

ramento do VI Congresso
do Partido Comunlsb-AI.,-
mão. Participam da sessão

•-I I

com quem manteve entre
vista.

Observatório
Fotografará
IC"lHe

PEQUIM, 21 (OE) -

. O

(hina Adverte a India
liberte todos os que se en

contram detidos e que dê
urna rcspastu à pctl,,:,w
chinesa de enviar navios à
India a rim de reparrtar
os crdadâos chineses cuícs
interesses foram lesadns".
A declaração precisa C;t1,C

muís de 2,000 pessoas de
origem chinesa foram in

tei nadas "era campos de

RIO. 21 l V.A,) _ O sn-

.

Min:slro da Saúde Translormou
metro da Saúde Sr. znzeu
Pattólí anuuvnou que o

Depn rtnmentn Nacional de

Saúde. será transformado
em Depm-tnmento Medic')
Hospitalar, artm de dar

maior ritmo de asststencra
medica hospit.dar, pública
e privada em Lodo o país.
Essas e outras modifica
ções fazem parte do plu
no de reforma do Minislé-

----- ---------�

rio c« Saúde.

(âmara Federal Reune-ie:
"-

Votação do Alo AdiciOiliil
BRASíLIA, 21 (V,A,) - adíct-nat. A mesa

Tõdas as Jlderenças parti
dárias estão promovendo
entendimentos para ga-
rantir a presença em Bra
ailla de 218 Deputados F�

derais, rêvoraveís a imo
dluta revogação do ato

da c.c-
mara enviou telegrama aos

parlamentares conctarn.m
do-os a comparecerem ti.

partir de hoje à cámuru,
quando terá inicio a vot«
çâo du matéria.

Acôrdo para
das Provas

-0-

NO mesmo discurso, Kru-
---

chev reiniciou sua polemi-
ca contra 1Is teses chine- Juracl"sas, improvisando uma es-

pecia de "lição" para M�o

Tse Tung - segundo co-

vai deixar a Política Novos Preços
da (arne Verde

RIO - Milhares de pes
sôas participaram da prc
cissão de São Sebastiãú,
na data do Padroeiro :ia
cidade.

-0-
SAO PAULO - Anun

cia-se que o embarque de

Deputados com destino a

Brasilia, n,! manhã de h')

je foi pequeno nas princi
pais capitais, Em São Pan
lo deveriam embarcar 6

parlamentares, não tendo

tomado Os seus aviões atê
o momento senão 3.

, -0-

MOSCOU - O Prem;"f!l'
Kruschev comunicou 'lO

Presidente Kennedy, que
permitirá a Inspeção só
bre o terreno, no caso de

suspeitas' da realização de

provas nucleares em ter
ritório sovlêtlco.

-O-
RlO - Poderá começar

nas próximas horas u pa
ralização dos táxis na Gua

nabara, Os motoristas exi

gem novo reaJustamentu
taritarlo para far.er frente
ao aumento do prêço ,ia
gawlinu. As empt'f�s�S ce

transportes já reajustaram
seus prêços nus mat'!;:rr.s
de :tO a 40 pOr cento. JõJm

Novo Acôrdo
Comercial
MOSCOU, 21 (V.A,)

Um nôvo acôrdo comercial
trienal n;pônico-soviétlco
provavelment.e &erá assina
do no prõximo dia 25. se

gundo informaram circu�
los ligados a deleg,lção ia
ponesa na capital. O único
ponto imp('"rtante que ain
da resta se!" solucionado é
a fixação do volume de
carvão cóqui que o JapJ:.o
comprara da União Sovié
tica.

RIO, 21 (O.E.) - .) go
vernador da Bahia, sr. J".l

mou qu.e pretende voltaI' a

residir no Rio de Janei-
çces pessOai5 pnra prelliclJr
a agremlaçii.o, por lhe fai-

RIO, 21 (V.A.) _ Os no�

vcs prêços da c�rne na

Guanabara poderão ser co

nhecidos dentro de Ins

tantes quando o PresIden
te da Cofap, em entrevista
coletiva aos jornalistas,
abordani. a questão, Adian
ta-se que os prêços do pru
duto serão reajustados,

entre o Presidente Jonn

Kennedy e o Primeiro Mi

nistro Nikita Kluschev, no

Qual se indicam os consi

deraveis progressos. que se

realizaram com vistas a

um acordo sõbre a suspen

sâo das provas nucleares

foi publicadc hoje pelo De

partamento de Estado nl)r

te-amerIcano. Kruschev in

dicou ao Presidente Ken

nedy que a�eitava o prin
cipio das inspeções "'in-

Suspensão
Nucleares

laCe". mas que o nÚmcro
dessas inspeções deve ser
dete.minado ainda, Aj-

sinala-se que os nepr:!�
sentantes dos Estados Unl

dos e Grã-BretanhSl, �e

re'_mi:'ão em Washington :l

partir de amanhã p.,!'a
continuar as discussf:f._,
que haviam c("me(_"ado em

Nova Iorque, entre os E ..i

tad�s Unidos e a UllI.lO
Soviêtica.

Parenta de Trujilo De�ollada
S. DO.\UNGOS, 21 (OE)

�- Francisco S;\Vion Trn

jillo dec!urou onte:n que
sua mãe, Julieta Trujiiio,
viuva de Sa.vinon {' irm:\

cI!} ditador, foi notlficac!a

pelas autoridudl.':i domini

canas p:J.ra abandonar o

país em 24. horas, na qu,,
lIdade de deportada. Acres
cent'()\1 que a srnhora Ju

!ieta Trujillo tem 70 an:)s

de Idade e que devido â

fraca saudl:! de que parle
ee, a long'a via!!,"em p1r
avi5.o lhe pOdê ria ser ia
tal. Ac:·c'rent"..lU que lhe
foi entregue �,m j}.l.s ..:ap'\r
te se,n visto. p':h embol".l o
Cansul,:d\) da E!o:rmha l:H!
ti ....esse concedido um visto
a pedido d:t Chancelaria
Dominicana, o cancelou 30

constatar qlle a senh0"a
Trujillo _ vi,ljaria contra a

sua vontade.

Morlos Dois hilados nil

Embaixada Brasileira
RIO. 21 (V.A.) - Funle

d6""Tt�l"àt'y hH'Jrmot! QUt'
\) Guvtrno ura�ilt;iru lá

telll em mão::. l't!latÚI';o"

embaixada nacional �m
Havana, O [a.t;l consldl:'r::J�

J;i<;la Vl·i:n!2ir.1 \,p/. n�l hL
tôda di;Jlulllatica. com pc�-

v�ó:�o:�o�:�:_ do

G��:"
-

�

raci Magalhães, que s�

encontra no Ria, anunCl')U

sua dbposlção de abanct�
nar a politica tão logo tf!l'

min.e o· seu mandato d(

governador nos proxlrrri'ls
dias. O político baiano fri
sou que essa aspiração Já
ê antiga e que só se candi
datou a senador pela GUq
nabara a 7 de outubr:l do
ano passado. em virtude
dos convites InslstP.ntes
q\le lhe foram feitos pdo
gov.ernador Carlos LacerdJ..
O governador baluno lnf'Y-

tal' entuslasfll-. Entremen

tes, aflnmúu que não a

credita que a 1j'DN parti;::j-
O governador Carlos L:l

cerda acaba de sugerir o

nome do governador di1,

Bahia para a presldenc\a
na.cional da. UDN, na COll

venção do partido n:·ar;;ada

para abril prÓxima. O �l'.

Jurací Magalhàes, tod!'.v:a,
em janta:- realizado na 1{'·

sidência do deputado Rt.\l
mundo de Brito, fez ver n0S

Sr8. Carl05 Lacerda. He>:
bert Le:y e Magalh:i.es
Pinto qu.e não ·tem con-:li-

pe do governo do n0\'O

Ministéri9 "porque nâo ,�ré
que <) partido e O presid�n
te desejem tal coisa".

GOIANA, 21 (OS) - O
sr. Seixas Dorla, govel'lla-

N . E I
dor eleito de Sergipe. d .. -

a V I 0- S c Q' a
,I.,ou ontem, em entmis
ta coletiva ã. imprem,a,

A
nesta capital. que o ",1'.

(hile: Abalo mericano no Rio ,�:;:;n::::':���i���reB:��
RIO. 21 (OE) - Etn vl- nla e cQnduz 240 cadett:s. sil, motivo pelo qual tem

({m1iCO sita não oficial, chegarâ ao alem de oficia!� licenciados conseguido realizar ulgu-

SANTIAGO DO CHILE,' ::�e;',�(to�nel�f1'n:�I���S�o;:· �:se�v:in�: ��ea���y� d� �1��1� �����IO �� ;:�it���a�:�21 (OE) - O Chile foi n- "Golden Bcar", pertencen- "Golden Beal''' está sob o trangI"II'Os".

�'
,

����o h������� U�1 daub��� te a MarInha dos Estados comando do CIDJ.l.tã.o C. G. A declaração foi feita.- .GOSTA flf C�Vf,? I,'1 " Un1C o,'; da Alllericôl, Essa BOWl1lúl1. .IJ S CoaseL llu momento em que os _ ,ção de 15 ;:egunàos. O unidadc-c·col,o .,ta' a ·e,"_ G d s t' I·
.

,

,"'1'"0 PJ'rl
'

ln' 'ii"'" I.,,, ,,- uar. U,I npu açao e Jornalistas pedir,lm a al�r LIl li 'Jvl t-! II, J., l'abalo náo provocou \l;l�'��� ���o ct�a E��::;m�[l ��I;�l:: �n:t����litn�:. 17 oficiui$ e ;-���c d: '�;�li���::asl.a����_ ."\ ==

1

.ft.-;__
,

'" �,,-�-:C;'-:-:�-::!/!;./

"Lacerda atúsado
Progresso" e o rebrd'\
mento da sua aplic,!çãe no
Brasil. O ·sr. Doria afirmou
que "0 unico Estado que
na verdade, pelo que leu
através dos jornais, rece
beu a ajud,! da "Alianr"l"
foi o da Guanabara. L,to
porque indubitavelmente o
sr. Lacerda encarna as

forças d., t't!ação nu Bra
sil".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pôr!.!) Alegre - PROPAL - Rua dos }\ndr;l(b
'I) Sobrejojn,

.,

�;;�;:l�: ;0 1;�i6c:�;r;;�� em l,od('� O� ,.1' l'
Jo,I ·r"<'H'o:. Hwr!lnJlle emuraro de 1rllrr!:l r' ln
t ,I, la «m vívôr

,'1I"R,'1 ,,\I\JUAL crs 2,oonno
"'A 1\\.lll,,".' f:rCl 1001)

",i, .d "�, "r.. ,�;,l''';r .. ""''''' (''''I' ",

,,,,jnl(l� '1f)q (I'f/oo, IJ��I'H/(1(j,�
•

�'-�==="'======="'===='"

��7�dOs: :�ti�õ��:��;ê��e f�r�d�� "

Crud o torturai';
Urn L,m;Jel), ..Jm ,gundo de i1u!õ'J
lr::;n f Imo I�:-'SO mogu::1 em cmccaa,

Os oihC's a brilhar,

C mo bd') o qUe é f,:.lso, :) que é !'i'ionho
N:, cri:\;;ll, eh�m2(a de um sonho,

,

Q\JP :\ceba a,') despcl't:Jr;
P"1,,( Id, 'o (I ro=tro alegre ou tr:ste
� l NO " ,1 cs;'ur,10 o su"hO, ;1ÓO rcõi::.le,

ua ViUU C", lopidcr,

Paixõ') é po' ta larga é falsidade,
/.110'; dos gonzoc guarda o cru(.!lda:'e

Qu.: c�c�lndt.: no ilusão;
,

n!, I:J f;;.:.i� _h, e,.;tomcs' intlomad'.ls,
I \, _ Vv\ tice louc::s arremessados,

�

Qt-' apog.J (J rozolJ

A txa cI��5e" sonhos é quebrod<t
r IH) ;r 11,0 L:"e um C;L { nc.da'

N '5 esta o lamentar;
,

E ri,.., n. v I lir;cH";\'," nê�te mundo
',t 111.,,,1 <I lidão 16 bE� no fundo,

Cruel a tnrturar,

Rio, 31 - 10 - 62

Srtn., l?'lura Mal'i::lti

... ' I';' ;\1' !lI dL'm�:'I'lc

d' 1]01' !,'rus IP·d,1. (( ti ..

(I.!.llk:" H )I!" nclad:l c

t_:entll !Tl:1 J7:\U1a M"n,lii

e d 111' I,', i',nC!:'Jl:",J,\
GrleAtl

Enin' à,.. militas manlf,,�

t:lç6�s CJt:� :he scrflO tl'ih:t

lnd'�s, juntnll o� 2' rlO';.,HS

"imejando voto de cr"��,'n

te pr"p�Iidad�,

EDITAL
o SERViÇO DE ASSISnNCIA MÉDICA DOMI

CI[llf < Dl URGENCIA - SAMDU, COMUNICk
r "1 :' ... r IlrflOS Ex, I ';:iallladas em Montagem e Con!;'2r

"I , I I ,H,Q, c:· IÜ.Jis::ls X: Ultra Vi'l-.eto; Ondas (.Jr

" f, I" U I"t: AI-->ur,'!h,:r de Ane"tezi':l. Apare!!v'
11,lr,o "'II!H::lhn �IC" que neces,.;itamo" montar, inta

1", tu' I ('llar C', aparelhos o c mo nlenCiO,1ados, par:':
... I" i\,\\.nos orçamento,
0101: ',c_' (.J ruo Alvoro de Carvalho nO 70 -

Fi "l;�, I,., ",(',/in de MeteriOI.
11",jóll,,"I,()lis 17 de Janeiro de 1963,

/,;11,,\1 F, Cardoso
((1"'[' ,f,1 �;('cçõo de Material

RF.1lI7 II!JUHl;'(I�:m \[), 01'1]1\(\0
'\lIto 11m I 'oil \ 11) nz U\\ \II \

111111 I In() I. IUtl \ \ IIOII!

N" .. a. Y",k (f f'�' .• 1) - I,,,,� ",i",�,.-, di':�5 ?�cie"le5
(\<'L�,I,"-� _�" L�'''' c':(),"c,..... '.

" • �,,'" _, ;Uf" <'� I:: • lO .n,,,-

r r J,

�, pr.. " .1,' , 'u ,I,'

Em c;.;v jrÓ' <'""', tn; c"nl·�l'd�

< �,., I" .I ,.rl! "r" ,U'

p, •. ·<n<H" j" I", .. I,,',_,I:, ,I-

pr"r;t","rl,''!''''''''''<"''''''
\".'PO\',',.!Ll ,.,_,I1'.J",,,,r'

,:,_ ,�" .. "" ,I ,

o ',Ia', " : 'w� ,uhtt5neia cica-

,,�� e.', 1 I ,!l' .. ,,". ,�t1,Jd� eu' poma
I, ' '''I'"w,',rr", ,,,b o nom� J�

l'r"I",r",!ol/,
J-'.m \toda' aS hrm�cja, peçam

I'rl!parmlIJ " , """,ada tm

I"bü� .;Q'" .plic;:d"r nf"'cLjf uU

"rf'pur",/... fj - ";'Ip,,«irú,i...
�t1l c�nIlCh!l1 c.'1m 10 IIqldad"

.Jc=-;=-----
"mba!;:da-Wd.�j:"aimtn�, .

i,
• Lenfla um Brolo em Foco

Lrgfi estreou Modelo J. H.

cI"dlC�c!C<; fl_, 3"!�� cên!rH,

Haverá mtalncôes �PI\;'3.

"bn';�t", II'ntro, cpera r-nn

CC!'V" ao ai' nv.e 3 um.,

cwota de música venüc«.i

"I' nv- F.UA, f',�U[l'm!;l.',
UIll tntere sse rnda '}:'Z

mator pda cultu-á en to

(':J' CS sv-u fl.;p"rtps, '" o

T .'1)""�" e-nte- {'

um .intn' qua se 70

cI� a-re e cultura que ('�-

o COMEço Em 1 :)55
John D, Rockefeller 111, .c
m'n�pw fjlalltr"po nçLe
americano. e Cllnrl(>;l M

sscrro-õ. nusu-a adV<>h:1,�O,
tntctaraui conver-asõa- só

ore, a r-reuient« !1:'c::�si,-.'\

ele de ,� urovcre 11 nevas

sede- tnnro pun a M,'.' J

poj.tan Op<'!'8 como o'n'n
a F1'armônicH ô- Nor-t J(l1'

'Que_. E:·::ts' duas cntld".\('.'

pcnsóvet pt:;lo monumento! bnIe dOl'i1
Ar t.stcs /lCS Salõe1i do Hotel Glória, jó J

��i�����O�oP����:��'2:����Q:ld:;i;6��'
O torne o bc.!e lá de proiecôo Inter'
ntl�icn:!!, e que pnr isso. atrai..J tantC''',
���;�\���n�i:lf6,está m.:Jrcado para ''),

,

h'l�O �)'���t:I�:���oC'i�a;�l��o16,::,
n [�r ir:to Sunec j

c bonito s rto C'H"
i ru �<:rrr:,e" Cr-sto. poro su:1 b-é';1CÕO.
��I! r(:'z:z�

Dr, Certos Albe: to G:l:1
•
,

11 - Fe-fcjcu c niversórto de Crtsc-,
,:'��:;;, �:riú�ti;:� ������') ���i'��:n �:_ �
ro.rc d{' Me:lo

4 - Passou a residir em nosso cicia '111(" ,
i per �lgLUb tempos o senhu Wilso'l 12 - Luiz Henrique o ccnt-u- "Bcs',
Rcsnr!o. urnn dos qrcndes fortuna', do ..a Nevo" Com s.\.IOS bonitos musico-
Pcronó. O moço ern foco, tem c.rcvtc- d�!ici:)U os c-mvlccdo, co cleg:-tnt. c.__;�a
do nas reuniões sociais, sempre ocom sol Ntrcn (E!ion1n) Che �'n no Jontar�
ponhodo d;J bonit. Terezinha Ami''fl (I, 'e'da feiro, (]L}.--;nd') ua I��......__ '1aqe�-,
He1ou,

'/fo';
1

��;,t.. �����;/enho�a L:l.erta de Mr:n-.
5 - O mundo SOCial e Cultural es� •

��I �:u�rr:p��:�jr:c�;��Tvd��ap���e��a C��Õ.�I �:� ��h�rm��l�n::o S�J�riar:s� ,
x'moi; di.:.s: 25 26 e 27, qua;1d'J ocon- dênc'a:1s Sf'nhores: De'iembargod:J('
t2cerá o 1,0 Festival de CO)';1'S Sul /\rn0 H" :och! Ed,-:Jn Silva JOl'd'n, () crr.,
Brusilcil"O UnivLrsitário,

'

:�111�1�ér��e;i�\ ,;��ode�e�t:E'��O���lo'
6 _ Em recente reunião social. no Nacionàl ce Minas Gerais, •

(.::paccbnnn Polace, um colar u','ado

f("O eleri .....nte Tt � czo de Souzu Campc,<
foi assunto,

, - No próximo d:o 2 realizar se-ó
na. singela Capeta do Divino Espírito
Sento, a cerlrnónic l'eligiJ!:..:I do cose

mcnto c.. Alice G';l'ldner, e At,lia Fran

Cl' O" noives e dignos famílias rece

pelo,
L:;__H1 c.ump lmentos no socrtsttc da C::.,-

r.e da Sê,'l�

O PHILHARMONJC H',LL
- Em setemb ro de 1!l\i2,
lnf.U·�:.l:';Jll-'�:J prim.' 'I)
edifício d« L nco n cer-te

em Nova Io-que. 'I'rãt-tv-j -

se de PIUh.u 1 ente 1I3JI
!" "m"!I'� ��,�� pr-rmene ote
da mundialruer.te raJnr,,-;:\

nu sendo ecnsr-uto-s

pais '!n�dro
::0 de renome -muudlal >\('� ,1-

vam-s e' em cLficl! -ttuaeno.

2 - C�)m movirnentod-, Coqutt-I
u senhor Detvoux BrU'1 Stquero receo

ch.n LI ourcrtcodes e o mundo te J<']an
h', pura ,1 in",Jguroçõo da n')Vj Ager'
CI� etc 13:;rl'lc'J Nacional de Minas G::-

COMISSAO - .'\ fim lI.;'

le\'al' m�ls nd:ante a i:;ei.\
de construir n:lqu2la !.t",'S

a .!'?1' urb"l1!znda C"I1'!,\i,J

Jth� uma ('cnli:;�'aJ, Dr,h
fizeram pJlt'-' R3Ck�frl l'

e S"otrm'd, A (':': r 1,"0.0 alll

l'l'cu o 1 roje:tn d? f'Jl'nn ,\

illc!ulr todo um centro 0:;>

d:cJdo as a't<'s cenic",�, Di!

cidiu-�e que ,e cham,l�','l
Lincoln Ccnt(;'!',

A O'PERA - ti Me�l'o,1(I,i
tan Opera, cOJllpany�H"
eh- grupo;; l) ,e,,, COnJl�J'·
dos. do genero: no ll1un.;o
!llteÍl'::J, DUj';nt� ',1:111[(' .",

11-"-\, �ua �{'d" Q(',a1] j_ll'>J-'r
!f'd� num f:lnlo-so e vcll'ln
-Cl.,fie:o 'porto ctn. 1',111"- S
quure t'm No\'a Iorqu<', En,
bora re1>leb de I�mbl,':l

Ç.1S I"Jlllântic:>-, já na, <

pl'<'srava, hav!a :rU�:I 1"':1

po, a�' su�- i(n:t:idadc,�, ,I,
nova '?de 1- 'C'l'b In�1; J

çc,-,� J11U, to ml·ll�o;'i,�,

(tu' cm no-se ciccdc

JIII*_._H.." ""'. I

, 3 - Circulando pel.,) RIO, e v.src nu

II1II t'lltim:( semana, ut-Osl!:.tlndo a
. l<.lbul?,,(l

• peco "t.J:", Fali' LadY, o casal Colomb')
_ Sa!le" (DeYse),

2,a da Serle

URBANIZAÇAO 1"ln,

bé'T �m 1955, a Pl'efeltU"a

de Neva Iorqu� hav�n d�"

marca]:!,o, para fins de UI'

banizacão, um"- ampla :'!.

rea no lado ocidp.nt�l jr\

c:dude. Opinavam as ,w!-c

ridaces que e,sa ob!'a d·'

urban:zgçã:l ofe\'(>cin um

lo�ai :dl'al para ti nOV:l te

(te da r...I2tropolit311 Op,,)",
Após exame nnis drtid,),
p::t:'eC2U iguall E'nte 1, nl

bem 'oca! par:). a O\'r:�les;
tra Filarmônica,

TEATRO ESCOLA - A ESCOla (e

Música JuilJiard, Que �aJ(l
bém terá ,ua s�ct� no Lin

(õ;Jln ccntel', foi fundada
em 1920 p"r AU�U'IU:<, D

Julliard ceI' o Intuito ('I'

CI,mpl<'tnr u edu('.lçao r:--,u

s�cal {]� e�tl'dn 'll<'� m�

cednres, Muito, lIl'Li"ta' �

ximios fo�'am nltlno� :)('.';,_,"'0

e>õtabclecimC'nj,;), 'cnn'id"l'l
do uU! dos 'l'elhol'e- do !!t'

ll�ro no mundo, ..

7 Proc(;dente de B!'osilio D F �
!'('nhora Mario Aparecida Sabino: ePl

nosso Cidade,

14 -:-- Ligia Moelmann doi'.'
mai br'n'tas, 5'C'rhOf'itos de nosso S3'
rle�j3de. "óbado'�c'1"tcc""J n:) Que::ên •
��-;)e"P����,;strcando modelo de Jã:::-.

•
15 - Num almoco no Oscar PalF •

cc I-htel, () senhor Albery Finordi e o III

sen�or Amilcar Cruz Limo, Comenn l1li

v:;:m o",sunto de CaSAmento, ,

O Vlvian Ce

llUl'ont '!'hcat.Pf, no ('''n

tr9, "C'Ô, fi �l'd� da Compa
nhl" L:nc'J'n de Rep8rl'-,
rio, O� dil'�tores e 1'ro,ln
lol'I'S dês�e grupo, qU8 :üi

re�ldil'ii.o, serão Elia K>ln

zan l' Robert Whilell'lü,

Seria <'ncen'adU�
ch\��'rQS J Illnderna,;, M'li ..

t�� lnov:od;c,. t"ull'/l]s ,(,

l'ii.o I'llll'rcgacta;: l1e�te "C:fl
elo,

pacidadf! para 2,600

Nclic1al da Secretaria da Agricultura
o Senhor S�cretarjo :ia de Altl'�'da, oue trat:lra'll

Agricultura, Dr. Luiz G:,- de a�snnto r,'ferente a ,,'_

briel. recebeu \la dia 17,�' tuoçào agl'opecuârla do :-3

<;Cj:;_'uilltes pe'�"a-: Senhor tado,3 -eu dc"envolv!lll;-'-
Iro Pizani, P�ef�ito de P!, tu; Dr, Clóvis Ribeiro, ';'_
nheil'o Preto que trutou U:l, gl'ônom� f' Prof�s:<or p:'!.
sitU3Cão ag;oJ:�cll�rja' ,]0 E,'t'o'3_ Agrícola dz L"C(�s

���'e�U����\�:,s, ��ri���,- c t� 1 b�m pr{'-id�ntl' ,�,',

l'io em Blu l"n"\u, Que I:a- A�soc!açâo Rll.31 do m"f
tou de a"un�, de scrvll�o: mo municip�" Dl', Cal'!.3
Deputado Dia Chcl'em' 'J Alberto Meyc{', Diretor ([::I, J
Deputado Antôn!o Oo,ú<:'s Diretoria, de Serviços .....

��-- - - .. \ i:;;:!:' ::cse��:U ed�e:;
Augusto FlIho, prefeito d�

Vldelra, que tmtotl, d

sun�o l'CIel'ellle ao'! 'dess;:r-

��������
volvimento ag'i-<)!lecual"o

�--:: do -reu. p,nui:úch1)Q.

8 _ P�-eocupado com o vestibul0r
ooro Facukode de Direito o, 'leganle
Tônin Hcl� na Fialho, que deixou o Cu

p'toi paulista, o muito poucos dia�,
16 - Lenita Mirando R�mos, um'

RIO, I'noto em foc:') em ('osSo sociedacJI', ,
9,� O Dr, I!:duarda Tapajôs, res

,

f. ... __ ....... �"" ..... -.'------"

-BAdIBIlS

CEntlo I"one::l'nil

3 e 8 horas

Rory Cnlhoun
LC'a Ma��arl em:

Fone: 61:;'1

Ó� 8 horas,

o {,OLOSSO 1)1' RODES
Glenn Ford -, Ingl'id Tlulin 3,a Serie

O "P H I LHARMON!'::

HALL" - A nova sede d:-t
Ol'(!u,'>tra Filar!n'JIUCa de

Nova IC«j:ue foi o pr!lll"ir',
prédio a �el' construido \la

Lincoln (enio,', O mac.t 'o

Leoi1ard Banu;lpin é,
mu!to� r�gentes e III I

Ir.mc!':::, flue �" 'tore

sentam ll.iu:O--:nente 110

"Ha:!' O 2uditório ,em rll

Cinl'l aSCOP" - T,crniCobr

_ C,--.ll�" n otn 14 anos -

OS 4 CAVALEIROS DO

APOCALIPSECiae un

Cl'ntro F'_)ll": :H?,:-;

C('l1sura: qtó 10 ano�
John Wayne
SO"\\u.-t r;ranf!or
Ern!i! j("v)('s em:

I.,... fMPtJUii S":lS, num �dificlo dt, n0\'C

andr.rcs,Estreit"

lil'IUA NO AI,\SI(!\
:'ts 7 t' !) horas

Ci\l('!l13SCOI'" - Cõr d" Luxo

Haya Ha!'llreet ex:

Cape �UXl

Crntro FfJl1r>; i43:, SO'f'lO Sl':CUF.TO

:'t- 8 hom

Ubertad L3mol'qu.e
Censuro rtté 14 anos

Arturo (�; C"rdava
CIt\

:_'A CEGONHA DISSE SIM

(lNE RAJI:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ASSfM , IMPOSSIVEL - Já por duos ou. tres

vel��« c'homomos o ot€'nçóo das outoridades poucícts
de nosso Capital poro o .inqualjfjcavel abuso que S':1

posse em uma da" ccscs vazios ele um bloco de quo.
tro abandonados, que ficam Situadas na Trçvessc
Urüssanga e que deverão ser demolidas paro o ecos

truçõo de um prédio. Só uma éjissos casos em co-n

pleta ruina está habitada e onde uma bcrbeorãc se

encontra servindo o -uc antigo freguezio
Ao lado está uma dos coses velhas' ccscs com

portas e janelos abertos, servindo d�� cjuntcmerec da
turma do barulho, que ali, todas as noites. se reune,
fazendo algazarro e transformando aquilo em verde
deiro lupanar.

A vizinhança já está ta-to de ver çtrturbod., o

seu sono e exposto a uma série de vexames de todo .a
Sorte.

Corres e teldonêmos poro este RJ!dação e dir!
gidas á nosso Coluna se repetem embora sejamos nós
mesmos �quela vizinhança, testemunhos do que se'

passa tonto ql:f já reclamámos o respsrto.
Àgora impunes ce-to, de que ninguem OS in.

comoderú ç's fatos se' repetem tendo c:hea"...lo ar a, «re.

Abotcnçcmc-nos a mais um veemente opêlo ás
autoridades paro Q�3 façam cessar de vez aquela "IeL

ganho.

MAIS UM 8ANCO INAUGURADO � Bane.
Ncelorct de Minas Gerais (filial). l:naugurodo sebe
do, presente o mundo oficial. convidados, com um

bonito díecu-to do sr Campos Broutingim, digno C

correto assistente do dtrecõ-, daquele estabelecimento
bancéno. Discurso ob.".tlvo Que foi muito aplaudido.

A inauguração contou tombem com a presença
dos jornalistas do imprensa escrito e falado. DaQUi
desta coluna nossos votos de bons negócios e conti
nuas êxltc«.

altASILilao DE 5tHARPIE - Terminou domlro"

go cóm {xito e brilhantismo, cumprindo-se á risca to

do o programo, o BraSileiro de Shorpie.
_ .

Os cotdri"�'nses sogra�'am-se compeoes e os gau,
chos com o vice-lideranço.

Conseguiram tombem os b�rriga� verdes, os ter

ceiro e Quorto lugares.. _

Comentários foram feltes nas !t&Çoes competen
tes deste jornal Restá-nos enviar .o todos oS' comp.::

nentes da belo' festa esportivo. nossàs aplou80s.

E OS CORAIS VtM Ai - Paro encher de exc:'

lente músico o olmo dos ilhéus.

Q.",� vE!,hom. porque nós jâ estamç.... saudOjd1antecipadamente o acontecimento Com nossos �p ou
soS com que os florionooolitanos aguardam o e"pe�o
do acontecimento, .

Mlafstério da Educação e Cllltura
UalYel1idade de Santa Catarina

faculdade de Odontologia
Ola 4.2.63 às 19,30 hor��

_ BIOLIGIA - Prova c!:;

crita.
Dia 11.2.63 às 7,30 hor,ls

_:. BIOLOGIA - Prova pra
tieo-oral.

Banco. Examinadora'
Profs.: Vinicio Olinger, Mi
guel E. E. D. M. Ocofin':l e

Juarez PhUllpi.
Só serão admItidos às C1-

tadas provas, CS candidatos
que, no periodo estabelec'i
do no Edital nO 21/62, hll
jam satisfeito, inte.gralmen
te, as exigências para In!;

crlçã'J.
Os candidatos, em tM::.s

as provas, deverão apresen

tar, obrlgatôrlamente, DS

Bancas Examinad,..ras res

pectivas, os documentos ct,e
identidade.

B: suceslão pr
NOVA' YORK. - ApeSllr 9r.rá escolher sob a cteecac

da greve do� jornais e (HI de Betley e' do tesoureu=
luta-lufa do Natal, os etr Richard Magulre. a cld;<tr
culos rctíuccs comecem a onde os de.rocratas se r'eu

agitar-se. pensando na cam .. :;_ ;:lra, depol� de mu-:c

panha eleitoral de 19131, drscuso e varia- .exibic'- -s

qre reelegerá Kennedy, -u mais ou rneno- c�n"ê"
o substituirá por um repu- bnculhentas e mu:;k:.:, .�-

buceno. O presidente do ra c,)lh::r.eIlJ. corno seu ceu.tt
retorto Nacional do Partt-;c dato o presldente John F.
Democrático, John M. Ba\- Kennedy. Mas onde reuntr-

rístccs. Sua (j.sci"ão
d"vcl'á ler anunctedn uo

dia 19 de [anctro e a C"'" ,

lha será das mats dlrJfÕ.",
poí, At'nnttc Ctty. Chkt�
go. Detron, Kou.;;tun, L'l"

Angeles, Miami aeecn. N,l�

Y"l'k, FiJ,'deIfia e '3;,0

sede da convenceo. N"
arasu sereceré estsanio
que a pmpria eaplt',:. W3·

.hlngt:m, não esteja no oa

"": renoménc flue "C '\
ínédíro em qualquer ",11"0
p i� da Aménen.

Aumento de veocil1'entos
para o FuncioRalismo

EEta�ual'

lcy, r:.-::" ccernaãc ...am �z?
A turma da televisão rac

LoncIrinos Farão Curso S6bre
a América Lalina

resolver onde será a '\'011-

vencêo necícnet do- P!>.
Seus mem!?rQ!; são 10 e

representam dlv3rsas [P

giões do país. f. ,,:':"0 é
do exo remtntno: Do'orc s

Martin, ec Havaí; Mildr"d
otenesex, de Maryland:
Ruth J. Owens, de Aiab'.
ma; Lucy Rcdd, de utai!;.
e Fr.eda Thorr-as, da SOlF'l
Dakcta. Dos homens, aTP

nas um é sulista, Pat Me

haffy, de A"kans·'". Os ou

tros são Tom Brown. da
Novo Mexlco; Wh.dun L.

Dunrey, de Nczo Ham I

pefura: Will!a.rn S. Poft�".

de Delaware: e David R'l

binóvitz, de wísconsrn.
O brabalho da come-no

S�b a presidência do

{:ngenhelro Dr. Haroldo
Paranhos Pederneiras, e

·seC)r.etal�ada pelos S!·,';.
Adolfo Silveira e Capitão
Nerv elito Vieira. reuniu�
se hoje a Comissão desig·
nada pela Asscclação dos

Serv,idorçs Públicos de Sá:l
ta C;ltarlna para Elaborar
a tabela de venclmentas
do luncionalis'no civil e

militar do E�tado
A aludida ('omissão que

se reunirá diàriamente d�!;
10 às 12 horas, na sede da
ASPSC. receberá 'Iunloq"�r
slH!':stêies drs sel"vidorl'->
civis e milit-àre<;.
Antes do fim do mês, h'l

verá -assembléia geral da
classe para discussão da
tabela que está sendo eI!l
bomda.

Florianõpolis. 21 de ja
neiro de 1963.

A DIRETORIA

CALOTA PERDEU-SE
Pede-se o pessoa que encontrou uma CALOTA

de F:>rd 1959, entregar no Çine Ritz. 00 Dr. hrge
D..=iUX que será grotifificado
---'---------------

SESC - Veraoeio (o!eti,o
O primeiro.grupC de veranistas do SESC 'nici,�I

ró suas férias no praia de lmbítubaa 30, ce [cneuo
ccrren e I com término a 8 de fevereiro.

Esse grupo serú ecnstitudo por romerctóri os.
A interessadas diverdc procurar o Plantão do SESC
'E�HficiO SESC-SENAC- Praça do Bandeiral, no h:-r:J
r:o das 18,00 horas ás 20.00 hcrcs. nos dias 2i 024
do coerente.

Qualquer inforr:noção sera prest:::da pelo telefo�-!:
2908 no horário cas 1300 os 18.00 horas

"

...,.. -_.�- - ---

Min:stério da Educação e Cultura
UniyerS:dade de Sanla Catarina

Fatuidade de Cdolllologia
EDITAL N° 2/63. Profs. Samuel Fonseca . ..\

demar Américo Madeira �

Gera:do Valle Lopes.
D�a 6.2.63 às 8 horas -

TÉCNICA ODO::-1TOLóGIC:\
- Banca Examln;(d,)!"1:
Profs. Miroslau Casemi�o
WolowskL Frcderico Fabifl.�
no Clausen e Jorge Sear;)
Polldo!·o.
Dla 7.2.63 às 8 h':lr:lS -

PRóTESE Díi:NTAF.IA -

Banca Ex:lminadcwa: Prof.�.
Vinicio OUnger, Luiz da Eo

,.h<1. Frell'c e Nlldo Wa!mf)r
SeU.

EDITAL N° 1/63.

Ma11Ca horálios, designa.
Baucfts Examinadoras e 6ã
outras instruções as prcv;·g
do OONCURSO DE HABILI

TAQAO.

De ordem do Exmo Ser.

Prof. Pedre Mendes de So't

za, M. D. Diretor desta Fe,
culnade, tQMlO público, pã
ra conheci�to 400 Il')t�
ressaÓO$, Que o CójJ.seJl;o
Departamental. em sessão
realWada no dia 'quatro (4)

pr6�o passado. marcou os

horáljos .e deaignOu as BaL-
cas Examinadoras para ns

provas do CONCURSO DE
HABi:'�TAÇAO, para matl"Í
cuia iniciaI, no corrente 11-

no, no Curso· de Odonto;:!

gia, na frrma que segue:
Ola 1°.2.63 às 730 horas -

QUIMICA _ Prova escrl�a.
Dia 8.2.63 às 19,30 horas

_ QIJ!MlCA - Prova pn

tlco-oroL

A provft que o candidato
deixar de comparecer, sera

atribulda n':lta zero (O).
nào ficando, entretanto,
impedido de realizar as de

mais.

Tôdas as provas realizur

se-ão nas salas locallzad·.ls

junto ao prédio onde fun

ciona a ClInica Ochntol6-

g1ca .da Escola, sita à rua

Esteves Jünlor, !)1.
.e.eer.et.atio.\ da Faculdade

de Od.on,tologla da USC, em
Florla.n6polls, aos ylDote e

\Im (21) dias do ,mês de ,ia
nek"o (\.0 ano de mil nove

-CE!1ltos e sessenta e tl'ês

(1863).

Banc�. Examinadora:
Profs.: Lauro Caldeira de

Andrada, Hermano BeUKe

Viana e Hercilio Pedro da

Luz.
Dia 2.2.63 às 7,30 boras

FISICA - Prova escrltu.
Ola 9.2.63 às 7,30 h«,as -

FISICA _ Prova prát1�o
oral

Banca Examinadora:
Profs. Mlroslau Casem1:'$
Wolowskl, Samuel Fonseca

e José Edu Rosa.

l��r� ,��:����o� �. Co��.
p� Collaço - ;R.esll .

pelo �r de :e:xp. d06 ANo

D'�S.•BõM�
HIDRÁULICAS

licll"CI'"

VJST(),
PIIot. ?edro )4$1des ne

Sc(lza - Dlrctor
22/1/63

CASA

Um lote de terreno, medindo 17.50 x .12,00 me.lro,

sitr à Servidão Vieira defronte o Abrigo de Menore�

Preco de Ocasião.
'Uma casa sita ã. rua FrancIsco Toleptino. esqulIl.

com a Bent.o Gonçalves, nO L

Ul teITe�o, medindo 32 x 189 metros, com umu cu.

:;a de laterlal nO 77 em Crquelros na rua geral. Tratll\

com o Major Antônio Nunes Pires, à rua Conselhein.

Mafra, 147.
-

. AuxiliAR'Ói'TsCRito'RIO
DAtíUYGRAFA

ADMITIMOS UMA FUNCIONA'RIA QUE
TENHA PRATICA DE SERViÇOS DE ESCRITO'RIO
E QU�R���R��0�c;.:�t:� _ RUA ARCIPRES-
TE PAIVA N. 15 - 1. AND��I=6/POLlS

EIS -DilATO

VENDE-SE

Marca horarios. design:.
Bancas Examir1adoras e c:

outras instruções para r.;

EXAMES FINAIS (PrOvfl�
escritas e orais ou pratico�
orais) EM SEGUNDA ÉPO·
CA.

De ordem do Exmo. Sr.
ProL Pedro Mendes de S<A!

za, M. D. Ditetor desta F1i�

cUldade, Lorno pubUco, p:o.
ra CClnbecimento dos intc�
re,sados, que o Conselbo

Dep,utamental. em sessão
r!!alizada no dia quatro (;,

p.õximo passado. marcou

Os hsrârios e designou as

Banca" Examinadora" p:n:l
os EXAMES FINAIS (Pr"

vas escritas e orais ou pri
tico-orals) EM SEGUNflA

ltPOCA, na forma que �'e

gue:

Dfa 11.2. 63 às 14 horas·
HISTOLOGIA E MICROBlC'
LOGIA - Banca Examin:
dora: Profs.: Arthur Perei�
ra' e Oli'.'elr:\ .. Newton J.i

nhnres d·Avila. e Juãr?�
Phillipi

Dia. 12.2.63 às 8 horas -�

CRINICA ODONTOLOGICA
I PARTE _ Banca Exami
nndJra: P:ofs.: Pedro Me.l
des de Souza, Jose Edu Ro-

sa e Murllo de Abreu.

Ola 13.2.63 às l� boras -

ANATOMIA - Banca EX.l
min:Jdora: Prof$.: ·Rolài.io
Cons')nl. Arthur Pereira e O

livelra e Antônio Santaelll.
Dia 13.2.63 às 14 h':lras -�

CLINICA ODONTOLóGICA
II P.ARTE - Banca Exami
nadOla: Profs. Octacilio Je

AraujO. HerciUo Pedro (\"
Luz e Regino Antunes Ma

elel.
Dia 14.2.63 as 15 horas -

PATOLOGIA E TERAPtU
TICA APLICADAS - Ban

ca Examinadoras: Profs.

Miguel E. E. D. M. Orofinr),
Agripa de Castro Faria e

Adéreio Domingues.
Só serão admitidos ,IU�

citados exames, os alunos

que, nl) período estabeleci-
do pelo Edital nO 22/62, !1a

jam solicitado Inserlçi\o.
discrlminund':l, no eompo" �

tente reçucrlmento, as res

p('etivas Cadeiras.
Todas as provas [e:tllzat'�

-se-ão nas SaJas localizadas

Junto ao prédio onde f?�
dom ii. Clinlca Odontolol!;'-

Uma vez que grande p:u'- ea.

te da FLIP fica em po:;l� Secretaria dll Faculdade
ção vertical quando subm':!r de OdontologIa da USC, em
sa (quase a totalidade SC'lS • Florianópolls, aos vinte e

1082m de comprimento), é um (211 dias do me!jo de

li. platalol'mo. roais estável júneiro do ano de mil no

jam:ds criado. para ser u!i- vl'centos e se�&cnta c t.l'(·s

Uzada no mar. Seu movl- (1!l63J.
mento de cima para bai�.

e vice-ver�a, não passa r!�

um metro, e em marolas tie

10 metros ela não aderna
mais de que três graus. Os
cient.lstas esperam passar.
em se.u bordo, tres seman:\s

�,� e;l�(�:�:�' :�"�;'��..dr�;l;'�� V.l����� Pedro Mcndc:i �:I'

,fie:l :i dl'l'ivn

:�" ;SOÚ�:l
- Diretor

22.1/r,1

.. ""o���t?lrif&ttt(fl*(m;·:"-,;,." '

.. \�)',":. '�

Dia 5.2.63 às 8 horas -

MENTALUGIA E QUIMIC:1,
APLICADA - Banci\ Exa.ml

nado:a: Profs. Laura C:1IH

deira. de Andrada, Pedro

Mendes de Souza. e Osny L!<;

boa.
Dia 5.2.63 às 8 horas -

PROTESE BUCO FACIAL
_ Banca 'Exmninaora'

A estrnnlla embarcação
que se' vê chama-Je FLIP

(abreveatura de Floating
lnstrument PlaUonn, ou

seja., Plataforr,g,a Flutuante
de lnStrumen*), crIada

pelOS cientistas da ScrlpP<l
Instltutlon cf pceanagl'a
phy, da univer$ldade da Ca.

I1fómln, para pesqulsM:.
Sem propul&ão própria, (Y.)
de ser rebocado, horizOntal
mente, a qualquer lugar.
Em Sf'�ulda, seus comparti�
mentos d.e proll sãf' cndd �s

de aglli1 do mar para Que '1.

cl\ll);ll"!,;a�ª1) fl([\lC na \'. tl
cal. Na prO:l fiea "lU. tl'lpi.;�
lação dr Ires a C"int'O h,,�

mens.�
,�<",��, .• ,,,",,-,,,�,

Vist':l de gualCluer outro

luzar JW sistema solftr, o

plat;lcta 'rerr.a poderia .,wr

chanuyio ""Planeta da .!\

gua·'. Nossa atmosféra con

tem tanta agua quanto va

p.r e nuveTlS. A água é �s
senci.eJ. a todos Os orgams
mos vivos e os oet.IUlQS pro

fundos cobrem cêrca de 70

p.-r cento da superfície da

terra. Os cIentistas intere�

sam-se cada vez mais por

êsse imenso volume de água.

Maria Thcreslnha 1'. Col�

laço, PI Secret.árlo, M, T.

prudênclo Collaço - Res}"'.
pelo Setor de Exp. dos Ah-

I l UMPkA
, MAIS
DO 'JI!fV�
- 'lMPfil rnNT:tWWt[j� nr PIWOUCÃO

, ,COM AS PECAS CATERPILlAR GfNU:IU:,

F1G%IlAS S. A. EIUI. E IMP6RT4CÁO
Av A "li .<::r�Ii'I. 164. PORTO IILEGR!! �ij:�Gl"1Indr' do) ser

F".s C',�I"I'n,k1 cio 5111. F1O'tjar,op-olis I' 811.0.....,.<1;.\1
Ca'e:'�' .. Ca,.! t.�o, m;Hç,,, f�lçtr,da� <:ko..c,[�rok)lJjar T, '-<l'''' Co.

o f8fU P,eselJlnrá IiCS A!I!OOS
Com Uma' f!âmufa

Foi outorizac;lo pela DiretOfio do In.:tituto Bre
siJ-Estadcs Unidos à Secretaria, que mondasse con
feccionfir flômubs, porQ serem present,;.odcs o todo;;
us o:unos que se matriculem no C�r:<o de 1:1gl?" eú
lt-s de dia 15 d� març:J pr6>;;m:J.

.

As .rderidc.-· flâmulas. além de opr€'{·nt'.::l'em D

"1 me do In'tituto B,'osil-Estodc$ Unid:)S, o.ind.a apl"t'
.!:l,ntarÕo 0$ br"",ndeiros do Brasil e (,OS' Esto:hs Unid',l,",
em core" Hssim corno Q pO:'lI:e H,,'r(�ílio Luz.

Installlo de Educer,ão e

Colégto Estaflual "[':'i!S VeH1(1"
EDITAL

De erdl'JTl do Sr. DirEtcr comunic:J aos inter,,"sso
.éus po a o '€di:a! abaix� relocinnodo, ref€ft'nt"e 00'-0·

nO letivo de 1963:

EXAME DE ADMISSAO AO CURSO GINASIAL

lro;crição: 21 o 30 d2 janeiro
Inícl.o d:::s provas: 6 de fe ....ere:�·o (Portuguê,;)

EXAME DE ADMISSAO AO CURSO NORMAL
Inscriçào: 11 o 15 de fevereiro à<: 14,00 horaS.
Inicio da,; p"ovas: 18 de fevereiro

EXAME DE 2,. E"OCA

CURSOS GINASIAL CIENTI'FICO, CLA'SSICO
e NORMAL.

.

��� ��s8r��v��:ro� �1��v;:��C�NeAS��:,S��Õ
às 18 30 h"ocas
TRANFERt::NCIAS: 16 a i 8 c) fevereiro

Florianópolis, 17 de ioneiro de 1963.

Wa1ly Bernardini
SECRETA'RIA

REI-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade lndnslrial
�caj!:rT() de marcas, patentes de Jnl)enção. nomes co

...,.-:rciafs, títulos de e8tubel�clmento. lnsfrmias, f�ases d.
propaganda e marra:' de exportacao.

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

POUS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

OR[lfM DOS ADVOGADOS

DO BRASIL
Seccão de Santa Catarina

,

EDITAL

ASSEMBL,'IA GERAL ORDINA'RIA
(1.0 Convocação)

,

De ordem do sr. Presidente, convoco o� sr,;. a.d·

v-ogndos' inscritos nesta S.�cção e no gozo de "seu�
direitos, para a Assembléia Geral que '.se l'ealuaro
dlo 27 de fevereu-o prÓXImo às 10 horas sede
do S('cção, poro exame da •.9u;ntc>

OROEM DO DIA

1. Exame, dí.�cussão c ElprovD.C;õo do relot6rio
e c('ntos do Diretoria (Exerdcio de 1962).

..

2 Assuntos da competeneio da Assembleia
F1'OLiS, 1 J1I1\ d,,- I g6ól

Ntamira savo Dias
. Dirlitor de· .Secretorio

.�:1,""_""'{":<'"""'"';'_::,,',".Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Duas Peças em UmAto"

_ ••._

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 e

Marli Bregeron-

VENDAS
CASAS

CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sole

ta. Solo JcntcrCcpo, 2 Quartos, Banheiro, Cozinha
Q. Empregado, - Terreno de 13 x 18.

Preço c-s 2.500.000,00

AGRONôMICA - Rua Delrnindo Stlverrc n.o

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

BARREIROS - Cosa de Madeira - R. Fron
ano L Pires n. 32 - 3 Quartos e demalS oepenoeo
cios CrS 400.000,00 - Financiada.

SÃO JOSE' - Na Preço n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto terreno amplo 'com 50 metros de
fundos - Preço 'Cl'S 650.000,00.

ESTREITO -=-- Vila Florida rua no. 1 fundo do
F. Neves, com 3 quartos - soja - coztnhac-; ba
nheiro - ógua e luz.

Cosa de madeiro de 43 m2 e terreno 10 x 19,30
Prêço c.s 350,000,00,

Terreno cI� 10 x 19,30 - R 14 de julho 953

I - Coso Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - CrS 850.000.00.

TERRENOS
AGRONôMICA - Dois lotes no Ruo

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início do Frei Caneca. MagnifiCl)s
lotes com vista Baia Norte, Paro resldênciçs de fino

gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o com

binar.

ESTREITO - Alto do Visão Vários IOfes:

CHACARA _ l tocorubi com agua corrente ór

vo-es frutífera.s pequeno prop'r'iedade poro plnntnqôes

Dr. HEI GONZaGA
h Aeststcnu- cio Clinica Urológico do Son!t

.....0"0 <!e MiseJ'icordio de São Paulo (Serviço Prof. MO'
t+reus Sontcrnartc). ,

Ex Ass.vrenre do Prof. Moocyr Tcvotoro (Che+e
de Urologia do Hospital São Camilo de São Poulo)

Cnurq.o e Chntco Urológico.
R;n.� U.l'Io'r _. Bexigo - Uretrc - Próstata

Endoscor.íc UI inól ia
Atenue pe-le «icnhô No Hospital de Ccrtcede
Restdõnctc Tel: 2984

ATEMÇAO

I[
Mudanças tocc's ,JU poro outras cidodea-

Serviços de muocr.ços.
.

Nõc é -ecesson- o engradomento dos móveis.
Illf r-nccões à rU(I Fronctsco T,-.Jpntino. no 3'1

fme - 3805

('dUO heparalório ((lilJj�lelile
CIHSOS ESPE�"IS
IARA PROHSSORES

nE D.A'TllOGRArIA
�ULAS PARA CONCURS.:lS

A lTIGO 91 'GINASIQ EM UM ANOl

o./r��ÕG��:i,,:L ADMiSSÃO DURANTE O /J.�I'

- 8a�6(1do nOI mois mode;-nos processos pe 0..

9ó9lcos.
- !.qu;pouo com maquinal nO/O;

- Diri!:Jido pelo:
_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS

Faça suo inscrição (I Ruo D" Fulvio Adu'::ci ano

tigo 24 de Ma.o. 748 _ 10 (1,ldat,
ESTREITO FLORIANnpOLl!:.

QUARTA PAGINA

Depart mento (entrai de (ompras
.

Edital de (oncorrnêcia Publica

N� 63-01-01
retto de tal modo planeja
do e sincrcnízado que cm

onselhos
Re1U":C1Iescimcnto uor meio

de cezutns frescas

o Departamento Central
de Compras (D. C. C,J, de

conformidade com o art. ll,
ítem III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-
25-08-61/382. torna públiCO
que Iara realizar, no dia 21

de fevereiro de 1963, na

sua séde, à Praça Lauro

Muller, na 2, (fone 3410),
CONCORRtNCIA PUBLICA,
nas condições seguintes,

1 _ OBJETO DA CONCDR-

RtNCIA.

AQUIsrçAO

Joaquim

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

carga, cabine de aço, 2

nrnpadores de parabrjsa,
quebra luz do lado 0.0 mo

torista, espelho retrovisor

externo, cinzeiros, porta
luvas, pneus simples dian

teiros . e duplos traseiros,
reforçaçios, mOias auxíüa

res semi eüüces. eixo cer

dan em duas partes, com

rolamento Central, tanque
com capacidade para 70
lts. ou mais de combust.i

ver, freio de serviço,," ar,

óleo ou outro sistema ga

rantido Pela fabrtoante,
freio de mão ou de emer

gência tipo de contracuo
externa (freio mecãntco '

eixo traseiro de duas vel ,

cidades, .com pinhão mon

tado sôbre rolamp:ltos, em

breagem de um disco. com

amortecedor de vlbracao.
sistema elétrico de 6 a 12

vótu-e, faróis dianteiros a

"sea íed beam''. gerador
de 20 a 4(i ampéríos. me

tal' de arranque de com

provada oncacta. transmis
são de 1'a 5 velocidades

para a treme. com redi.at

das e uma â ré, motor de

6 a 8 ctündros. com po
têncía de 180 a 300 cava

los (HP), com Iutn-iftcacãn
a presão, l·esfniamentl. per
óomba d'aguc e radindcr

de 20 a 50 litros, pneu so

bressalente resteper , car

roceria de madeira de lei,
reíorçada, encerado de lo

na írnperméavel. chave Uil

1'''1 roda. saca eixo e de

mais ferramentas necessã
rias. Especificar marca e

outras ca-acterteucas. ad

mitindo-se aíternatrva. (l

a) pura estudos.' dentro da

capacidade de carga.

.
Ctube Comboriú, aconteceu no se

b:.:.dü uma rnovtmenrcda festa, ofereci-'
do ocs oS.$.:-ciodos - com um s.how da J
����an�ü���aF�ho;t�zr·. ��r��:ol�Ob�:� �
s.. Dr. Augusto Atbe-f Dr. VanioCo-'
lcç., de Oli�eiro,-Deputado Albino Ze- ..
ny, Dr. Alolsio Biasi entre os que se
ctverttcm naquele bclneór!o, possondo'
um. fim de semana. açradavet. A Dire-'
r��li�t�Co��r�êe�e�t�l�s��i:mfl�m:��'
d:) Clube .. Os Srs: Ernesto Zarlin, Co,
modero; Herbert Krouse, tesoureiro e.
���oC\�:�� Z:�����: :�:��. �m;�-'
tico. Anote! o beleza moreno de car'
;:�h:.e�z��.h� S;�.c�rn��do';��endda:Se.
Paulo do Costa Ramos e suo noivo Ar"
l( ,. Men_es, entre OS destacadcs. ,_

ur., pedido. Não acontece'ró dia vinte�
e \ te ccnfcrrne esteve prog:-amodo."

'.
NO IATE

II - Eb L�IPULAÇOES

Os Interessados deverão

;Ipre!:entar os documentos

mencionados a seguir.
I _ propestn. seíndas arn

has as vias com Cr$ 12.00
de selo Est.adllal e mats a

Taxa de gducacêo e Saúde
de Cr$ 10.00. por rõnia. em

envelope fechado e lacrado,
contendo:

a) oes-mecão do nome

e endet eco dá firma propo
nente:

01 csoecincecêc, a mais

detalhada possível. inclusi
ve marca do material que
se propõem tornecer:
c) preço umtá.no e global,

com a exnucacêo de Que 6.

tão ou não tncluldos as ces

pesas de tmpôstos, taxar,
fretes, carretos, seguros,
etc.:
d) condtçôes e prazo de

entrega do material. no lo

cal indicado: Depto. Cen

tral de Compras, P. Lauro

Muller, 2. ou local pelo
mesmo indicado onde será
pncedldn o exame de rece

bimento;
e i cectnraçêo de conhe

cimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Le-
--------.- rrislnl'ão rererente a Con-

TERRENOS A VENDA ('orrênciRS.

Ruo Tirodentes 53 - I-tononópvli!)

VENDE'SE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, 22/1/1963

urnuíar o surgimento de

uma economia cnmpeaína,
os COnselhos dos COnda�b8
da Inglaterra e Pais de G;j,

las receberam poderes. 8

partir de lB�, para dar pe

qucnas propriedades 11.. fi

grtcultores. J\ tegtslacec a

tual obriga os condados a

continuar ê:-;E.<l trabaln- (!

"a poderes ao Mln1ster\'.l

competente para conm

buír para o euetento das
novas pequenas fazendas.

Depois da I orar-de

Guerra, os beneficiados

por essa pcuece de lT';nj

fúnõlo foram os ex-ccruba
tentes, que voltavam dese

Dos dependentes

Art. 14 -:- consmeram-se

dependentes do segurado,
para os efeitcs deste Regu
lamento:
I _ a esposa, o marido

invalido, os filhos, de qual
quer condição, menores Je

18 (dezoitc) anos ou tnvaü

dos, e as filhas solteiras, rle

qualquer condições, menv

res de 21 l vinte e um) anos

ou ínvalídas ;
II - o pai Invalido e a

mãe;
1_!_! - os irmãos membros

de 18 (dez�ito) allOS ou in

valides e as Irmãs solteiras
menores de 21 (vinte e um)
an:lS ou invalidas;
IV _ o designado pelo se

gurado inclusive pelo segu

rudo inclusive a filha OU a

irmã maior solteira, viuva

ou desquitada, que. por

motiv.Q ou de idade ou de

saude ou de encargos do

mesticas, não puder ungg,

riar meios para o seu su.,

tento.

§ 10 _ Õ dependente da

Signado somente farâ jús ás

prestações outorgadOS nes

te Regulamento na falt.a

dos dependentes enumera

dos no item ! do artigO.
§ 20 _ Para efeito da qua

lificação, como dependen
te designado, c�nsldera-se:
a) em relação a idade, os

limites de até 18 (dezoit.o)
e 21 (vinte e um) anes e de

mais de !lO (sessenta) e 55

(cinquenta e cinco) ano',.

pam os sexos masculino e

feminino, respecUvtlmente:
bl em relaçã.o á saude, a

condição de invalidez;

quentes exceto o designado
que só é excluído pelos da
classe I.

§ l° - A existência (10

dependente designado ex

clui os das classes II e III

dos art. 14, salvo na hípc
tese do § 20 do presente ar

tlgo.
§ 20 - Mediante declara

cêc escrita do segurado, os

dependentes enumerados no

ttém II do art. 14, poderão
concorrer com a esposa cu

o marido mvanoo ou com-

o designado, salvo se existi
rem filhos Crm a qualidad1!
de dependente.

Art. 16 - A dependência
economica das pessoas in
dicadas no item I do ar. i4

é presumida e a das demais
deve ser comprovada.
Art. 17 - A perda da qua

lidade de dependente oCO!'
rerá:

CASAMENTO
PAULO d. TARSO S. THIAGO

Os noivos Victurino A. Secco e Zélia Vilmo
Schmitt partici�m O todos seus ·omig.ag e conheCidos
de Florianópolis, seu próximo �nlace matrimonial, a

r.eo!izar-'�e dia 26/1, em Alto-Biguaçú.
Av. Trompowski, 29, Fpolis.

._ .._ _ ---,

:, APARTAMENTOS EM CAMeORIIJ ;
_ EOIFICIO CAMBORIU PALACE _

: Aptos .de 1 - 2 - 3 dormitórios para :
_ PRONTA ENTREGA _
'1 dorm - sola - C;OZ. - banheiro - entrado ,
�452.00á.oo - ,alda 18 - 37.600.00. II
'Informações em Camboriu ou com enge. Nilton •
,Beduschi à ruo dos Andradas, 1664: P. Alegre

!IlI
-----------------

_.-_.--_

Dra.-·iARA ODILA NOCElI AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS1"

-� �1\!1Sf'-�'''� '.".,� v.':}�"!v:-;.-!,':�\
..

�,:.i(i;�::.1.�'
..

:'<:..'" '!'�'rr,!� ....

p",�;.;;�. :�.,�:.���,.�t':I!({. ""t:�, ';1- i

O ESTADO _ O Mais Antigo Diá'l'lo dI!! 5.11 C.tlltina

Alemanha Ocidental: 19,75
bilhões de doláres.
Analisando as orçament,os

norteamerlcanos atuais en

contra-se um quadro ex

tremamente Impressionan
te, o que faz - de certo

modo _ compreender as

criticas norteamericanas à

ccnduta financeira de seus

aliados. Por tratados de a

liança, os EUA assumiram
a obrigação de defender a in

tegrldade tel'rltorlal de 16

nações, das quais 13 perten
cem à órbita geográfica do

pacto de defesa aslátl�o

(SEATO), 14 uo âmbito {Ia

OTAN e 19 ao tratado do
Rb de Janeiro. Em 130 ba

. ses maiores - sem contar
os menores - são estacio

nad,s SOO.OOO soldados nOI'

teamcr!c1Mios, encontrando
se �t maior parte das fÓl'r,�:>

de Renda,. Aloysio Bríxner,
Artêmlo Camargo, diretor
do IRGA e Wilson Muller,
coordenad-r do movimento.
Na reunião, que teve' por

local a sala de Imprensa da

Secretaria do Interior e

Justiça, contando, também,
com a presença do prcfes
ser Ajadil de Lemos, titu
lar dessa Pasta, ficou acei

tado que a data será de 29

do corrente mês, tendo p'}r

Democracia Inglêsa: dar campo para quem quer trabalhar
LONDRES, 21 _ (Df;.) [oscs de se estabelecer com A Associação Para l>til! eenertcta, principalme!ltc. ctênte experiência no cul- ram sua vida a .essa atrví

negócio próprio. Mais tal' zação da Terra foi funda àqueles que já te.no SUfl- tivo a terra e que ded'<,a dade.
_ Co TI' a Itnulídude de (:5 de o sistema foi utilizado da e r- 193'4, e hoje insta

pa;. combater ° d"on.· I. em cede p<op,i.d'd'

Homenagem a' memo' rlaa deprego que surgira na in- varias serviços para o

dústria, deslocando para. o uso dos agricultores indu

cecroo os trabalhadores sive.o suprimento de Iro-

tnatívos. Hoj, em dlO, en plementos agricolas•• ,.

BROCHADO DA ROCHBtretento, segundo a
.

Lei peracêc de um fundo ce

Agricola de '1947, o ooi an maquinaria em rcdíaíc '! a

vo principal é o de dar embalagem e comercrauza

oportunidade a neseona �o do produto. Segundo
com expertêncta no ramo, lei cne 1947, o M!inistêrlo

particularmente 3. campo
neses. para tomarem-se a

[tjl'lcultores por conta pro
pila. Na Inglaterra e Psia

de Gales, cerca de 17 '11il

pequenas propriedades "ao

fornecidas por autoridades
locais e cêrca de 1.300 !-'e

lo Ministt'rio.

tem poderes para cone-r

der ernpréstírnca- -L>\ ag rícul
tores estabelecidos com ).H!
quenae propriedades. Desra

maneira, podem obter au

xilio para conseguir gado
urequrnarta, instrumentos e

outros itens essenciais; o

agricultor deve, entretanv.
ter pelo menos 25 por '}'!�
to do capital necessano.
Na Escócia o cultivo da

terra sempre foi resporuá
bilidade do Gcvêrnc cen

tral. que hoje em dia e ao

no e mantêm cêrca de 432
mil hectares, de terra,
cem, mais de 4 mlI Pl!qU'l
nas propriedades Instala-
das nos mesmos. "'I- Outra resolução para
Alguns economtetas pu- conferir cl(ladanla ncr te

ades; na Grã-lfretanha, americana hcnocârfa," a

de dessa política, alegar-- Sir Winston Churchlil foi
do que multas dos prop:!e apresentada ao Senado dos
dade, �a Grã-Bretanh-t. Estados Uni�os pelo Sana
tem de ser euc-eneeeo, üc dor Stphen Yo�ng, demo-
invés de ser dtmlnuldc.

Po-te Alegre _ 21 _ V.A.
ereta pele Estado do otno.

pe� ��1��c�9:;>ta:������� - Significativa homenagem ta:u:i���:� �o ::I�a(!��.T'f:
to, estmuta os oonsemos ;:��ess��e�:::Ci:�O s������ das muitos já propoet-rs

���:;;,�;;�::!��a�n�:; ;�,:��::�o:%�����::: :��:�:;t;:.:, p:�:�:�.:�
queno proprietário e 5U:'! trabalho de arte que está c�ncessão daquele titu,o
família. Cêrca da meta ..e sendo executado .pelo escul- a6 eSMd!sta britãnico.
das pequenas proprleda!ies tor Vasco Prado. Resoluções semelhantes
existentes cumprem A fim de acert9.r detalhes foram apr�sentadas pera!)
diretriz. As propriedades sôbre as solenidades de i- te o Congresso no ar,:>

restantes são arr,enC1aQaS nauguração, reuniram-se, J13.uad,o - UI.T.a delas D�,,,
em parte sendo que algn- na tarde de ontem, os campo mesmo senado>r, mas infe
,mas delas vem sendo amai nentes da comissão encarre lizmente a urgência do,!
gamadas ou vendidas. gada desse movimento, re- assuntos financeiros àque
Naturalmente, é 'diIk,1 presentada pelos senhores la época fizeram com �U�

para as pessoas sem algL'!Yl Rodolfo Dagnino, secretá- elas não atingissem o qll�
capital ou apolo flnB,.lw'ii rir dos Transportes, Teodú- rum·" iQ'lpr,esclndível �e

I _ Para Os conjuges, põ:- ro ingressar na agropeC�lá miro Pinto, inspetor da AI- votação.
lo desquite sem o direito à. ria; a política" rpt.erente à fandega: Souza Pires, dele- Fontes do ·C'Ongr.esso dis
percepção de alimentos, ou !terra, na Grã-Bretanha., gado Re.gi,onal do Impô�l0

, seram, entretanto, que «'

pela anulação do casamen- ---=:--------::::----::--::---------::--------

t:;::n;;;n�:':a� ;�=����: CaI ta doAIemanha
}�:l:·��r�!:�::]K�:��;I· Contr�buição Financeira Alemã Para a Defesa
situação por sentença judi- li O C I' d e n I a I,ial. ::.'Ob�':;;,�'· H"mann. •III - para os filhos, ir- .

�aa:: ��n�e:.e�7:t:c����= As profundas modlfic�- té!O e':n f��;�t�:;��ar man- :ej��I�l I�������a c���e�eav�:
tarem 18 ,mos de idade, s3.1 i:;�con�cicten�:,\�:�!�a��t�� 40.000 bcmbas e ogivas nu- expulsos e refugiados na

vo�e �nv;!��OS�s filhas ir- primeiro lugar, as finanças Clet;��· bombarôeiros e ;!J.- :���,t�'\le:�I:�ae O:����=
mãs e a dependente desig- �:�t�S�OS��A,d:�cIc:gtl:�!�� ças estacionados em porta- tal nunca se teria tl'ansfor

�:!�I�::'eO:; 2st���:sdePi�� e na França quanto ao onus aViõ��o projetis estratégi- �:��� :;t::I�a:;I�h��Vi���
de, salvo se. invalidas; finaricelro assumido pela A-

,cos, estacionadOS em bases As somas gastas para ê�3e
V - para os dependentes ����:h:o�c�:f����; r;;:u�:� mUl'ítimas e terrestres. fim, é lógico, não aparecem

c) em relação a encargu8 Invalidas em geral pela ces- De 1953 a 1!J63 os EUA te no orçamento milita,!,.
.

domesticcs, ou constantes sação da invalidez (art. 52, res, ocidentais, De fato, a
rão gastes 400 bilhões de

de afazeres ou cuidados de § 2°). ���:�a:��t:re:nt��sas Ect;�� dólares em despesas mil:ta

�:�:o:t�:te�a��� �I��to lh�e. te:�o�e::rf�;i�i�e;�:�:� França, Inglaterra, Canadá re�'95d��lh":e:i�e .dolares p�_

i:r�i!�:ci��:P::v:t�:�:�� ;a�I�e� :��I:����ndenle :a:�e����:ve�ã�lg�m r:s�= :�:asconstrução de no\'as

remunerada fora do lar. designado, cuja quallfic3.- lemanha. 99 bilhões de dolares pa-

de���d��;S Ad::i�;:��!: �� ��m!��;�;,a ��a ���:�!�� Tomando por base as des �a s�:te:��u�:nç:r���:�:�:
numeradas nos itens I e II destes; i:::s atol���, daer?c!��m�: bl para o 'serviço de opera-
do art. 14, salvo na hlpote- VIII - para os dependen

as seguintes cifras: ções

��,d�X:l;io d�o��:�::�s '�:;� �:n: geral, pelo faleci-
Total: 728 bilhões de dolá-

tações os dasc� __ ,. �e�A: 541 bilhões de dolá

co,

Inglaterra: 55,2 bilhões de

dolares

França: 45,5 bilhões de do

lares
Canadâ: 22 bilhÕes de do

lares

hurártó previsto 9,30 horas.
Serão expedidos convites

a diversas autoridades do
cenário polítiCO nacional
inclusive ao§ membros do

gabinete do então Primei
ro-Ministro professor Fran
cisco Brochado da Rocha.
E' esperada, também, a par
tícípação, nos atos solenes
de inauguração da herma,
do presidente da Repúbltca
Dr. João Goula·rt.

Churchill 'Poderá Ser "Americano
Honorário" Ainda fsle Ano

\ WASHINcr!'ON

Os ministl'Os de finança
ocidentais não querem con

tabilizar êsses gastos no
"haver" da Alemanha, e

isto tanto menos quanto os

conceItos estratégiCOS oci
dentais estão-se crlentando

para a organização de mala
res fôrças' "convencionais"
o que ;Jfetaria e obrigaria SINDNEY o plamsta c��o que vem vendendo mOlS dlsem primeiro lugar a AIE.- cos nO momento O diSCO mal vendmdo e "ISTO �

;e��:�; �:jg�:l u�gUe��r��.i DANÇA, tem. como seu acompo��ante o ��e.stro Astar

�c d.e 750.000 �omen�, cOi::;a
_

MISSA LUBA que tem a etiquetajda Phi4P� tem tidomtelramente �mpOSSI�el. 9,rande oceitaçõo no Brasil. � cantada em autêntico esDe qualq��1 maneira �s tllo Congolês são canções flocloric0s dE). Congo B�I a

=���:���r:lh!:r�:Jtoal:m� �ndo na. faCe "A" �s mais bonitas musicas. comogas
quem prediga um orcame:)-

grrs Del, Ave Mano e Credo,

��;�.�!��� dpear6;5 ob���e�e�� .

ES�A cOlun6 estará tôdos os domingos no pagina dêS�
1965 o mais tardar. Isto

te Jornal, para levar aos senhores leitores, os notícia�
poderá implicar em graves

das musicas mais ouvidas do semana, como também o
.

letra. Es�,=,ro contar com a colaboração dos rádios, man
dando :;eus nOticiário,,-pora qUe possamos divulgá-los,

(BNS) xis tia no seio de ambas as

casas, uma r-refunda von

tade de se conceder tal �i
ploma a Sir Winston etn
da êate ano, tendo-se r-m

vista sua avançada: !õadil.

. Agradeço ao Padre Reus,
uma graça alcançada. A:i
ce Carpes de Assis.

pengoS para

a) estabilidade econômi
ca e social da Alemanha,
b) a sua politica de aju

da aos paises em desenvol
vimento.

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDUSTRIAS GRÁFICAS .�

DE FLORIANÓPOLIS
��st�il��tr� ��t�:fe��b��� Florianópolis, 21 de Joneiro de 1963

dI"
- EDITAL DE CONVOCACÃO

���:;'e::�n��;emec a::ug;t�,�'
.

Convoco todos os ossoCtaau" qUlt�S de tleus di
militares à capacidade e- rettos e todos oS trabalhadore<; gráficos em geral, pu·
conômica da nação na mes ra uma psS'embléia geral extraordinária Çl realizar-Se
ma proporção co�o nos à Rua Tiradentes N.o 17 à 24 do corrente à<; 19,30
EUA, Inglaterra ou Fran- e 20 horas respectivamente, para trator do seguinte
ça·'. ORDEM DO DIA,

120 bilhões de dólares pa
ra despesas de pessoal e de

manutenção em geral.
O fundo dêste quadro

1.0 - AUMENTO DO SALARIO
2.0 - ASSUNTOS GERAIS.

Em Bonn existem, po

rém, argumentos, Que de
vem ser ouvidos, pelo alia

dcs ocidentais.

1) O orçamento militar
alemão de 1963 aumentou

sensivelmente, atingido ma

is ou menos 4,76 bilhões de

dólares. Isto posto em rela

ção no valor do produto ro

cial perfaz 6",<-, enquanto a

mesma relação nos EUA é

de 10% e na França e Ingla
terra de 7%. Em todo caso

a tendência alemã é de au

mento substancial do orça
mento militar .

Dibo Elias
PRESIDENTE

GtNA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Faço a

suo inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

2) A p�litica alemã gas-

QUINTA PAGINA

no mundo
da musica

I A. Sc�si�tE:l:-M-A-IS-O-U-V-ID'-À-S-DA-S-E-M-A-N-A--
Com a preferência dos amontes da músícc,

desta semana foram vendido em nossas cosas de

dscos: As de Ouro ,. Reccrd selecionamos as Dez

Mais Ouvidos da Semana,

1. lugar: Suave é o Note - cor;' cantor revela-'
çõo, Moacyr Ercnco - Copacabana. '

.

2. lugar: Isto é Dança - com Stdny e SeU plano
_ C.S.S vai. 1 2 3.

3 lugo'r: 'Contraste' - com Moacyr Franco -

C0r.������'MISsa Luba _ Canções flocóricas do

Congo Foce "A" - Philíps
5. IJgar: Sinfonias Ctcsstcas n. 9 Coral - Com

Beethoven
6. tugar: Dedicct To Vou -v- Com Roy Charles

- Philips
7. lugar: As Maiorais de 62 - Com Div.s-rsos

_ Copocabana .

8. lugar: Grandes Sucessos - Com Billy Vaughn -

�.Gl�gar: 5 Continental _ Com Ray Conniff -

Columbia. .

10. lugar: Italia Mia - Com Mantovoni e suo or-

questro - Lcnôon

A LETRA DA SEMANA

�::;f:�;'':i.�
AVE MARIA DOS NAMORADOS

Balada de Evaldo Gouveia e Jair Amorim
Gravação Chcntecter Conta: Marcia Men-

donço

Ave Maria, olhai por nós, os namoradas
Iluminai com Vosso luz nossos amôres

Se somos nós hoje ou depois, mais pecadores
Por nÓS rogo [
E o nosso amor Perdoai!
Bend ta sois por todo o bem que me fizestes
E abençoai o amôr qUe destes para mim
Mos não deixeis, ql(!O entre nós dois, existo

mais ninguém
Que seja assim
Até o fim

Amém!
'

Declamado

2x

Ave Maria, cheio de Graça, olhai pOr nós. os

namorados
Santo Mario, Mã.e de Jesus, iluminai com Vos-

so luz nossos amôres!
Se somOS nós, hoje ôu' depois. mais pecadorP.!s,
Virgem Maria. rogai por nós
E perdoai o nosso amor!

PEQUENAS NOTAS

SABADO par.cJ dar inicio do progroma "Carnaval na

Ilha", promovido pelo Rádio Diário da Manhã. estará
apresentando o popular cantor brasileiro Jamelõo, Rei
do Carnaval <;:orioca.

.

TERRENO
Vende-se um ótimo terreno 15 -x 25 m no
Praia da Saudade, em Coqueiros.

'

Trotar com Clóvis Goulott pelo telefone 2994
ou à ruo Tobias Barreta, ·n. 259 no Est.t;!ito,

P O LI F Á ( I L
Limpo máveis, geladeiras. ortigo� de couro etc,
Representantes e Distribuidores:
Representações Irmãos Nunes Ltda. Pronta

entrego.
R. dr. Fúlvio Aducci, 1040 - 'Estreito - FpoHs
---._. -

--DEUS LHEPAOUE-
A Socied�de de Amparo aos Tuberculosos com

sede à ,Rua Deocloro, números 7 e 28. comufllco aS
pessôas afeitos ao bem que Clt;eito ql..aisquer tipos
de auxílios, em b-tn�Hc�o d.! .seus doentes fichados,

C'uh OJ5IM, qlJe os telefones números 2287
2;.40 3146 e 2288 estõo à disposição das pêssoas qué
desejarem auxilió.la, bastando discar, dizendo o 10"
cal onde deve ser apanhado a donativo.

HELIOGÁS
A Hel10gás S/A. Com. e Ind., leva ao conhecimento

público, que a partir do dia 17/1/63, o preço do Gás L.P.
que era de Cr$ 530,00 passou a sêr Cr$ 900,00 de 1lcôrdo
com a deliberação do Conselho Nacional de Petróleo,

20-1-63

PRECliSA-SE
Uma sala grande ou casa, próximo ao centro. Propos

tas para Rua Ar�lpreste Paiva, 11, ou pelo telefone 3584,
chamando Sr. Clemente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ivã? Trrrivel; sua vida
cortina de erro

�ljJI1!�
_
.

bJ� �r

�-----------------�

o (ir po Rootes entra no

merCt de motores maJitimos
LONDRES r TE) - O operará m 100 territoriD3

Grupo Reate - um Jos dlferentes.e venderá qun-
Cinco Grande da indú:;- to tipos de rn(ltoreg, Q�(l

variarão m potência de 4,5
a 40 b.h.p.
Uma

.

,qu.ip.ta' unidade,
,Ç9n.8�S��A.te de l1.Q;@. versao

.

.. oro. aut,()

AÍPJ.g8, de 75 b

�ais de popa e héI1ce, �e
rá v,elidIdo po.sterlormente,
A principal rvantagem

dos motores de popa. ê �
!;ua capacidade de �ubir

Nesta mesma data. no a- .,. Organfzaçâo Mund'í al
no passado, através do Rá- de Saúde declarou haver
dia de Lausanne, em s'ran- dois milhões e melo de do
ça, o Chefe do Serviço de entes em tratamento. Eu
Lepra da Organização M<:D trerento. existem, em todo
dial de saúde declarava: o mundo, quíze milhões de
"Afirma que, dos dois mi- leprosos; perguntamos: o
lhões e mei(' de leprosos a- Que é feito desses outros res

tualmente em tratamento. tnntes? Onde será que, in
mata da metade está agora terna�naJmente, estarão
curada." elaberando cs planos para
Ap3s esta afirmação, uma os créditos necessários? _

nova página da história da E díaer que apenas .dois a

"humanidade acabava de viões de bombardeio, que
passar: a página mais cru- Baoul Follerau reclama há
el, l-QaiS aterradora, sem dú séte (7) anos, dariam, em

vida, pesde que o murao é seu preço total, peca tratar
mundo. - l:'iinguJm agnrn , de todos os leprosos do
pode eerutar a evidência de mundo.. Sete anos... Re

Que a Lepra é uma doença a.mente, os poderos-a não
raramente c-ntaeíosa. co- têm tempo e nem pressa »a

no também perfeitamente rà cuidar dos restantes da
curável. ze milhões de leprosos sem

A e.!:túpida e atroz publí- assistência por essas na

cidade que a crença POPIi- ções afora ..

lar, em sua tradição, tem Porém, êsses d-ze milhões
feito contra a Lepra, é um ainda sem tratamento, a

dos maiores obstáculos por guardam pacientemente e

que - temor o desespero e esperam que um dia sejam
a mnldíçãn infelizmente atu dignos da ajuda efetiva que
da não terminarem. tanto Imploram.

Assim sendo, não vamos

ceixé-ro, esperar ainda
mais tempo. Neste Ola Mun
dial do_s r.epr-sos, ccncta
mames Lodos para Il. luta,
.sera assistlndn ou seua CD

oamínhanqn aauêles Que,
por ignorância ou tnccns
crêncíe, fegem ao tratemen
to.

:ijá ,dez anos, desde janei
ro de J!il5i, o problema so

cial da Lepra vem sendo a

tacado em todos os peteee:
já é temp-, portanto, de a

fastarmos para sempre ês
se mito odioso e ridículo
QNe declara ser !). Lepra fa
tal e maldita. Aqueles que

sértce: 15 Reis OU Chefes
Es.tados, estenderam, pes
soalmente, as suas mãos â
queres que, durante tant-os
séculos somente provoca
ram fugas temerosas.

asstm, pois, êste 100 aní
verséríc da institUição do
Dia Mundial dos Leprosos.
deverá ser ainda mais ím
poneate, mais exigente, ma
is rrute-no.
Todos devem colaborar

nêste día'; que se juntem
tod-a as rnuttídões bonde
sas que em 27 de Janeiro li
bertam os doentes pela gra
ça de sua presença, de sua

fraternidade.

E a fim de. que esta mo

bilizacão das consciências
leve acueics que conduzem
o mundo, a pensar mais
um ilQUCc nos homens q1.,l,C
sofrem, mesmo que pa.r:a
tal tenham um pouco me

nos na Lua.. sempre esta
remos crendo que, é mais
importante e mais digno pa
ra o h-mem tratar de RIWl
ze milhões de leprosos, seus
semelhantes, do que lal�
car foguetes na estratosru-

CIVILIZAÇ)\.O

AMOR
sofrem do Mal de Hansen, -------.-.� ..---.-

_

;;:o:�":,:::c,,�u;:��a� soda cãustiea
Dia Mundial dos Lepro

sos . ., Teria sido possível
c-nceber uma tal data no

passado? Enbretanto, nêste
último ano, já 116 nações
reanzaram um tmenso en

êonero ,de amor nos Ieprn-

ra;·"d� _IPo de Dir,E t ( le�tcs rs'rllóD
A 'reportagem do jOl'nl.lI' aste ano os testes .psíce- Medicina Legal e Dfrettn

"O ESTADO", em cont·:].io 'tógtcos serão desenvolvidos penai. Com Esta fundação
com o proresscr Joaqul-n somente na Faculdade de haverá maior assístêncta
Madeira Neves, Diretor em

exercício da Faculdade de
Direito da Universidade de
Santa Catarina, obteve uma

série de esclarecimentos a

respeito da vida universitá
ria nessa Casa de Enscíno

Superior, seus planos de a

cuacac e prmcrparmente in

tormacões sôbre os testes

psíco.ogtcog Que serão pro
cessados em caráter cbríga
tório ReS candídaics a exa

me de habilitação.

VIDA UNIVERSITARIA:

o Professor Madeira Ne

ves, cateoréuco de M�di
cina Legal da Paculdade
há muito tempo, conhece
com autoridade os proble
mas dcs acadêmicos de Di
reito, A con\!,ncla de muí
tos anos contribu) para que
este mestre erudito se in

tegrasse realmente da vida
uníversttána. Por isso j!z

que se preocupa pelas vicis
situdes dos estudantes e

sempre coi-ce-se a disposi
ção a fim de que todos pos
sam sentir:.se bem na co

munidade acadêmica. "Diz

que não telJl predildos, au
xiliando sempre as maIs
variadas correntes politlcr
acadêmicas, dando liberda
de de pensamento e ação.

PLANOS:

Há tempo o referido Olr�
tpr vem imprimindo forte
l!:tuaçã ..... no meio acadêm{

co. Trouxe a esta capital
renomados mestres, espe
cializados, que transmitiram
aos universitários um mun

do intenso' de novidades e

conheciment-s. O Profes

sor Erp.esto Krotochin, de

Córdoba, Argentina, foi uln
e>c:elüp,o marcan�e. Escá
elaborando um P).1:1.00 11 Ilm

de Iaci!u,ar ao acadêmI.:!o
de Direito acesso aos cursús

de apel"lel�Oamento, sem�
náno de escudos, cursos de

ex�€n.;ao, conlerenclas e

debates.

VESTIBULAR: TESTE

PSiCÕGICO.

Além dns matérias do
Plograma, que incluem pro
vas de Pôrtugues, Conheci

mentos Gerais Latim, Fr:m
cês, Alemão ou Itáliano,
êste an.o para que o candI

dato possa ingressar na Fa
culdade de Direito eleverá

passar por um teste psico
lógico, que embora tendo
caráter obrigatôrio não é
eliminatório.

FINALIDADEs DOS
TESTES;

Direito, mas informou seu

Diretor, que conr-rme as

resultados dos mesmos, se

rão adaotados às diversas
unidades Integrantes da U
níverstdade. Informou ain
aa o srorcss-r Madeira nc-

aos alunos.

OlRENTADOR DOS
EXAMES

PSICOLóGICOS
.

Além da colaboração do
Prof. Madeira Neves e ou-

ves, será fundadn na Pa- tr-s mestres, Os exames

culdade de Direito um INS- psreológteos, serão orienta
TITUTO DE BIOTIPOLO- dos pelo Doutor DJALMA

GIA, sendo :u.I,)1Q contínuída TEIXEIRA DE OLIVEmA.
de dêstes testes. Terá o Ins psicólogo de renome, Q\lC
tituto conexão principal- virá eepectatmente de. 13el.:)
mente c.om as Cadeiras '.\e Horizonte.

------

Reestruturação do Colegta(�o
Espiritu.alil.ta Cruzeiro rio

SUL

As Comis:sões, compostas
dos elementos da COnfede

ração Espir$ta Umbandista,
foram substituidas em vir

tude da nova Diretoria da

que�a Entidade.

o n-s$,o representante.
Sl.BABTIAO RODRIGUES

ALVES, que exe,rcia sua fun

ção de representante da

COJ;lfederação, passou a pe).'

wnce; à Comissão de Vi

sitação do ColegIado, repre
sentandr a "Federação Na

cional d_as Sociedades de

Umbanda". O Sacerdote
JERONIMO DE SOUZA, es

tá eijvidaI)do todos os es

forçGS para re.1,n,iciar SUliS

atIvidade!' rellglosas na. pri
melra. quinzena de nbril.
Esse religioso 11mbandl-;

ta, estâ trabalhnnd ... junt'J
à Câmara Municipal da

Guanabara, no sentido d-=
ser copsiderada de utUlda
dI! públ�ca sua Ori_ílnizaç§.o
que conta cop! .numerosas

Instltuiç.ões religio!;:as, fi

liadas ao órgão que 1,ilrlgt:.
JEOONIMO, é um d')�

!l1"'i� dóreis e dedicad,..s di·

rigentes de So.cledadcs Um·

bandistas.
.

Recentemente. compar(\
ceu à reunião do Colegladr:
com uma equipe enorme f!

com os elementos signifI
cativos da Umband�.

''!f,l
O Alulá Okê visita o

Terreiro de Dona Berenice

Um dos terreiros de mais
farrw no Distri�o Federal, ê
w-r,lgido espiritualmente pe
la ;J:nlo..rixá Dona Berenice
de OllveJra, cr;l,a.tl,ll"a dócil
e ilJ.,teiraooente dr-dicada .�o

_a.l c;l.,e UJ.»,i;JaijdQ.. O Vi
ce·;Pre!;:ldellte do. G-n!edc·
ração Espírita UmbanQ-ista
é Presidente désse Terrej-

Os testes psicológicos têm
inúmeras finalldades, seb·
d- as principais a vEl"lfica
ção da dotação intelectual
dOS candidatos; gr�u de

m..�turldade emocional; . .1-

justamento; convivência;
\'erificação do vinculr entre
dotação psICOlÓgica e resul
tados dos vestibulares; ten
déncia' vocacional, ' etc,

I." .,-.: .�, � •0UTR:AS FACtThDAIi)E�.;Jr
_::::::!!Iii",,"""'_�

Tubarão - S.C _ Recen
temente, a c-nvite do Dl'
Victor Alberton, estêvc es-
te Delegado .em visita oH- --- �- _

cio. àquela Cidade, afim de PARTICIPA' iOestud..· , difundir n fino-
-

irA
lidade de sua funcão neste Jo{io Pedro Nunes Antõnio Mário nJardy
Estado. Maravilhosamente e Toll'Jtti
recebido, este,ve dois diRS Senhora e

junto com as aut-ridades Senhora
esph'itualistas daquela Cl- Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas de
dade, donde fraternalmente suas relações' o noivado de seus filhos
entrelaçaram-se aos "ELOS
DA LEI DA UMBANDA".
Tomancln parte nos rituais
ali realizados, sob a dll'e
ção do Sr. VIc.tor AIbert�n,
teve a oportunidade de ob
s,el'var e elogiar âqueles di
rigentes a finalidade da dis
clp1ina M prátJca do ritunl,
a$sim coma, li ln,a"O-elrR e

vibrações das puxadas do�

credo, retine seus Saeerdo
tes para jogar o Há, quando
tem Que tgmar uma reso

lução importante, essa. reu·

nião é secreta, consequente·
ment-e, necessita clima psi
cológico adequad�, preferin
dQ para êsses trabalhos o

Terreiro da Sacerdotisa
"BERENICE".

O Presidente da Confede
ração, Sr. Tano:edo da Sil·
va Pinto, vai nos prrporclo
nar muito bre.ve, com sua
honrada presença na Ca
pital Barriga-Verde, donde
sem dÚViÍda alguma, ;unto
com a União de Umb_anda
de Santa Catarina e demais
representantes das cente
nas de tendas e terreiros ��
xistentes na nossa Ilha c

COntinente, irã,.. concen
trarem-se para dalib('.carem
nssl:lnto� sôbre os' proble
mas da religiã? de {Jmbn>:l
da.
E' uma cerimônia, que me

rece ser divulgada para que
tôdas as comunidades co

nheçam quão respeitável é
o Ritual de Umbanda.
SARAVÃ A UMBANDA t:"
NIVERSAL! ! !

Noticias das Tendas

s
CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FAIIRICADA NO BRASIL PElA
PRIMEIRA VEZ

CIA. HETRO QUíMICA FLUMINENSE

EI;Dbalogem Industrial:
SQCO$ mult'folhas (P..cpel e Plóstico) de SO QuilOI

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão co," 24 pccctcs plésficcs de 1 1/2 :b

Repfe�cntante$ para 0$

Estados de Santo Catarina e Porcné

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joinvil!e • 61umo71Qu _ Curitiba

RÃ'DIO--PiTRuLP�lO(ORRO
POLICIAL DE UR6ENClA ra 3911

(UNIU �ANIA (AIAR�NA
Clínica Geral

Doença� NerVOSil� e Mentilis
. Angustio - Complexos - Ataques _ Manio!

.JrobleMotlCo Afetivo e sexual.
Trotamentü pelo EJetrochoque co." onesh:sio

Insulinoterapia - C"rdiazoloropió _ Sçonoteropla
Psicotero�'ra.

(}lreçào dos P�jquiótro:>' -
DR PCRCY J:JAO DE BORBA
DR· JOSE TAVARES IRACEMA
Df( IVAN BASTOS DE ANDRADE:.

ttOJ;tMI0 - 9 as 12 hs. Ur. porcy
15 às 18 hs. Ors. Ivan e Iracema

tndefeço. AvenIda Mouro Ramos 2qa
(Praço Etelvina .Luz) - Fone 37 _ 5:;

EMPREGADA
Precisa-se -

Trotar a Ruo Frei Coneca
.•

__1_14 _

AUXllIA'RES DE ESCRITO'RIO
;Precisamos de 2 (dois) auxiliares de escritório, sen

do Que deverãc ser bons datilógrafos e um com noções de
contllbilldade. Apresentar-se na firma C. Ramos S/A.
Comêrcio e Agências, rua Cel. Pedro Demoro, 1466 no Es
treito.

21-1-63

VESTIBULAR
CMa de família, dispõe de um quarto Crlll duas ca

mas para pessôas do sexo masculino que pretendmn fli
zer Cur!iinho ou Vestibular para Faculdades.

Ver e tratar â rua Esteves. Junior na 6 _ Floriunó
polls.

21-H.'i3

Sueli ri Arsenio
Fpolls.,1-1-63

21·1-R3

Dr. flávio Alberlo' .de nmorim
',-" .......

. AD,VÓG:4:QQ'· .', -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'1010 'AULO ....CH..co

IEDA rOln..AUXIU".I!$·

MAUIY lo.r,.,tS aUI cose •

�H """"-0 N ..H"�

COlAIORADORFS' OIVUSO�

'ELO I'IIOGItISSO DI

MO srml

SANTA CA1"UINA

ESPOIiTIVO

bsolutos

olmo!' Soares, o heroj do XV Bl'asileirode Shorpie _

renorlagtm dr: presença d:J �r. Govel'!H-
I\IAuiu BonGJ:., dJr do Estado e demais nu

to:·!dade". A tarde, foi l'Zà

Cem 'llult'J entu I ".;];,'} 'i:'-(l!l2. II I't':m�i!'[I re�J.ta
grandes nspiraçõ<'s oJ t·m hom"nagem ao dr. G'.II

ampeonato 6la"Oell'o à" Jhe� l"e Renaux. A d'J.p!�
eJ.'I da Classe S�'arp!'·. :.:,,: gauchll Alf.redu B�rcht e

'dado no dia 16. P,':Q. Manfn'do F'i:ll'ick('_. tripv-
anhã hOllv,;, a" "Olenlda l''lld/) o barco Inca pul!��

ou a !ll"ov:J. de�de o it1ivD
c,ont"ll pa!'il. ven"'�r cQ,l·n__ r�I!l�_.·1I.

sua. rstréil\ !10

:tnlpeonato Brasileiro de

tebo!, o selecIonado Ca

'oca goleou. no est{l,ro
o Marac�nã, na turde fi::

nt.e:mtem, a:> selccioni'fJo
o Ceará pela r"ntag�m
e 5Xl, [I/pÓS renliznl' I:'lla

art!dn da, mal� bri!ll'\n-

A veh catnrinen"e ",t:\

de parabéns, pOis no XV

Campeonato Brasileiro c:�

C'fl'Sõe Sharpil!, Santa ea
brlna f'cou de posse r:G5

dois tjtulo�. Wnl.r'Jr c JI)

5.0 S'JarI!S, no bnrco Pio:!�i

1'0, conqulstarRm o Wt,]J
máxlll1Q (lo certaml!, emh:>
1'11 eropntrldos com Os �aú
ehos 1!'.n número de ""ll-

tos.
.

Na \'rIa de algodão a '):1

tm dupla barriga ve�'de
fOl'lllad';l por Joaqui-n Rel
lo c Odinaldo Oliveira, tri
"uI ando o b"ucn P1ra�q
cC'l1firmaram o titulo qu�
í;-La\'a em jogo, sagl'anrl)
,�c bíC9.mpeÕes brasiJei:-J'i,
antrri"rm"nte conQuist:l._IJ
r'r São Paulo.

O Va-co da Gama e.�'·

. Amanhã st'l'á realiz '1)'\

segunda partida lê' l'i;)

r lecal a cldrld,' de F

leza.

carl": ", paIOu na tarde de dom!'L-

go co'n o Gu"dalajara, 1>(:

Ia c"n.lag"lll de Ix I, C'll

jc�;o vã'ido pe!" TornE:io

Pentagonal do México,
EI1'luanlQ is"o o COlin-

a e,tádic do P"c.rI'·m;':'l, tirln� (!ra >,up':)rado na <'i
ela rontugc 1: dr;' 3x,J, dnde d'<! B(�gota, pelo ilft!iG
Pejo que n l'r"�,'ntal',l�l nát'los pela contage.n, ��

s das seleçôe o r:>sult'Lt:> 4x2.

oi dos mais ju�tos P�lo Torneio Pentag'))!�l
s repre."ntõlntes d'ls d� Guadalajara. o Pa,lhf:i
05as. Et5.o assim o pau- ra� "Upcl'OU aJ .At:as p,�'�
i�tas amca�ado� de S,,""il1 marcador de 3xO. Fi:l.J.:-
liminad'Js dn bl'rtsj1�iro!'!c mcnte," S. Paulo Iriun:'"u
uteb,,1, <blllÍt' do Alianza de Li�Il,1

JNr 2xl.

PADRE ROMA FUTEBOL WIBE
Edital de (8nvocaçáo

1 ) - Dl' \1(d�m do sr. presidente convoco te

do,; os as�ocL:.dos dl"sto agremiação para a re1.lniê{o
que seró , dizodo no dia 25 de Janeiro de 1963
em suo sede soCial sita a ruo Cristôvõo Nunes Pi':
!'es, 2. com o seguinte;

ORDEM DO DIA
Beiçõo da Nova diretoria, para o ano de 1963.
2.) - A 'reuniõo tem �eu inicio marcado para 6'>

20 horas com qualquer numero dt�1 socios.
'

na vela os BARRICiAS· VERDES
hcilldad" embora tivesse
sofrido rene pen:egull<'l.')
da dupla catartnens a, W'll
mor êoares e Osvaldo F,'r

A prméíra reeüseda p(
la manhã com inicio 1�

partida as 9/�'0 horas, .,'

pera .a-se novo e e-npcl

tunda II quinta. regata. O

público agulll'dava anct ,
'o pelo deaenrolar da lut<i

POIS cataônenses e !T,IU�
ch',� hev'nm vencido du'l'>
I\·.fze� cada, somando �.9C5

pentes. dai o tntcrêsse ne .

su-ado que passou a j'.�

pe"tnr esta quinta 11: penul
tlma etapa do cl!rtamc ad.
xtmo do eharplsmc ora-i-
lelro, oonnro-auco
grande categoria, ...enc -u

a dupla do 'R"o Grande do
Sul

. eagutda dos eatartnen
S�S qUE' orarecvram cerr-e
!ut� mas não. uveram a

nU'''mfl fellcldad(' dn l'ep
ta anterior.

1. rugar Barco Inc-r
com A!f'.'edo Eercht ·e ,";';','1
fredo Fiorjrhe do R3S.
2. lugar _ BfH'CO P}.llv_i

ro rom \V'Ikr:ol' I' JJ80 So
are;;;,

3. lugar a"rro Arg'J:ln.I
ta ('om Ivan P:Ill?nl."l ,.

C�,ar Oitlclca dp OB
4, lugar :t3-!rco Ko'�-

T'kJ com 0'\'8'rlO Nunt':< e

A/art.":) Zt!li c!e SC
5. lu']ar Bnca :1'1"

com Paul:) F. de M�!Io e

E:ll Robl'::,to Frei de S?
0'''11 o tC�'celro tri'l �lf:)

n1t:-rnado, a dupla gaúo:::��
pasocu :l pontear o campf'o
nJta de sharple COIn, Ui'}

total de 5.307 ponto�, �a�

,o'·!'\'fr.:l" tzm,\)em para c:>"

pc-''t2r 'linda, mais a cu rio

si�··ae do publico pois �o

mente na ú'tlma regat'!, é

Que o título ��rla. decidid '.

O" g'aúe.l'JS. procuran;:':'1
!I: unter a poslç{Jo com o

que; aut�:T'àtlet1mente, L!Jn

qubtar:am o títul(> nac'')

n9l enQualWl QU� aos c,lh
ril1(ms�' intere�"ava tão �ô
mente ;L vitória para ent�o

pOl.llear o -::ampconllt:>
com f1.� honras dI! ca ',1-

p�ões do eOl'h Te.
Com a )Iurtlda às 10,00

horlLs de domingo, O" bar

eos lançaram-se à dl'f,put.:l

nl'llld�,,, no barco Plonet o gente due'e entre t:. 'duota

que acabou sendo rtesc ns catartnense � gaúcha, que
stncaõa por «balraamento haviam' püntlticad,-o nas

da bola. I regatas enteríoree. Jo;.;o

Ei� a cla�"if!c�çãa :1:'>5 realmente veto n se conrir
cinco prfmclrus c1anlf;"a mar »cts carartnenees '

dos: gaúches lutaram palmo a

palmo em busca da vito-
1. III:;;nr Barco 1I1"J.

com Alfredo aercht e Ma:l

rredo Florlcke nu ROS.

2. lugar - Barco K:.ln

T kl com Osvaldo Num:'� �

rtar ac srrn de se,

3. 'ugar ....... eerco v_'];

davlll C'Jm 'Adernar Nl];,:'�

pires Ftho e Walrlir L ';1(';
de se,

4. lugar
lã com EfVllnl F.ttr!ch '

H!ms W�lsbauer d:! RG.".

5 luqar _ Barco P:.,�]'I
ca com JCl\Quj'l1 B('l!" ,

Odlna!('!o O!lvclla d(' �r'.

f'Jrma a d'I�) '1

gaueha ab':oc"ltall " t;.".• .J

cfen:clda p::-b h(),rcn�;.�.1-
(::J.

A ,egul"rtn regata foi I""

)'z"da 1�3 d:!l 17. 'As H �,r

horas f'.,j dada a larga0 l.
De�tn feita o repl'e�":1'

t:1l\te catnrinen8e na qu,;
lirl:<de cc r�.!1\l·�:i" do E;·
tfl.d3. tt"':(' mai;Jr �:l\'te I ():�

conSfgulu "enc.?r a dn" fi.

gaúcha que esteve \'a!':;,�
vrz� .• d'i'P!:.:tandlJ a lide":''l
�n, nU'l1 pl'[::-a sen"nc\',n 11
Os gaúC11QS c!n,�"lflcn )'1',

�e.em �e�undo lugar "lL

Quanto-<!u� oS' cari�
ram sinal conseguindo a

terce!ra � n q�l:trta rOI) '\

�ão. Foi uma b"nit:l r�..;n
ta apl'e_� I1tllndo, o

tran�cur"o, algl:T:!!> Sltu,,�

ções de real exp"ctativJl..
1. lurar - Barco PIOI'�

r� de Walmor S�"re, ::- Jo
â" G. Sjares de se.

2. lugar - Bal'co InC'l
com Alfl'::!tj Bercht e Mrm
frado Fl<lrlncke do ROS
3. lug-ar - Barro Dunílfl

com Amaury Farias I! ei'-I
Amorim da OB.

4. lugar Be-:':':o Arg:tl
naut:l. com Ivan Pimeml'l
-e Cesal' Oitlcita da. GB.

5, lug�r Barco Pirn�
ta com Ro>Ía<'\ Llnharé" c

Dalmo Bilbao de se.
C"m e��a \·'tór!a \ ....·'1;_

mor e Joã� ·'nr!"s. r;cJ.
rem ".'11 p-t'" co tr.,f('u
Jo.é Ellas, oferlado por :1-
qu�le de�tncado comerCIU!1
te e- hOUlé'n9geado da pi U
vn.

Din 13 CTuinta feira dU:ls
r"a:lb" rir "!"1 t'guimp�J;o
'lo r"mp"'onato.

ria que somente velo '1 ser

definida em cima da b,'I�
quan-to O" rfogranüen va
em mnnobra d�:S mal" j;>
lIL�' conseguíram cru-ar
n Irnhs da chegada ant-s
dos catartnenses.

A rlasslt cnçâo d-e r-In
r-o ri-tmei-os pestes for, ,1
teles,

1. iugnl'· .

Barr'J [ll::a
rom A]fL'eào Ber�ht ,e M'.:1
f1'rdo Flo�'ick� do RGB.
2. lugar

ro ('cm Wa!\ll"r ? JjaD );;!;
a:·,·," de se.

3. :Uc, 11' - B:!r('{) P;r_�;rI
C"!11 Raf?"'l L!!lha'·c .. P' '[;"
e Da'm:> Bilb3.o de Sr..

4. luear -:- Barco K:)!1-
T:k! c':''11, Osvaldo NlI�\..�s
e Afonso ZIIl1 cl� SC.
5. lugar - Barco V<'nr!,\

vai com Ademar _Ir. p! .,�"

Jr. e Waldir L"pes' se.

N'l l7'::!ri:l-l') ct';! tfl�de ll>

olbare!) do públ'ro vOI:J
ram-se para catarine:!,>,'�
e gaúchos em vist;l; c�
sup's "p!,!rtorm3.ncc$". R�:tl
mcnte, o� pro!!,nóst!ro� r f'

nOV(l lub ('nt�(' giganr.l'S
f� ·t�-:- c(')nf!rnrtln,fa
tU�'Q ôqui!" QU'l "e pod,��.' ..
irnn!!,'nar. Venceu a dup!'.l.
cabrinense depois d2 ma,'

br t; r du<'lo dificll CO:1

08 gaúchos que aca:Jnn'::l
S'end'J d�scJa"sli!cados l'·t

SC!Iun::!a vo'ta dandQ a��,TI1
flll)'Or u!lH.litude Pllra :l vi
tórla dos "Catarlnas":
A Cla"siflcação:
1. lugar - Barco Pinel

ro com Walmor <l Joáo .o:>n
ar?!> de SC.
2,· lugar - Barco KÜll

Tiki com Osvaldo Nune,� e

Ita,már Zilli de SC.
3. lugar - Barco Arab:J

tão � Erwin Ebtrlch
•

r.

Hans Weisoau('_)" do RGS.
4. lugar - Bnl'CO Pindu

ca com Joaquim e�llo e

Odlnald:J Oliv,$Irn de 'Se.
5. lugar - Barco Venda

val com Adem3.r Nunes �i
Jr. c Waldir Lopes &::: Sr:.
Com esta segunda 'l;tó

r!a da dupla catD.rin')Il�'"
o troféu Veleiro� da U!-,;.'!
ficou ('.n. sru pod�r.

Sábado, dia 10, foi .,r!)-

Campeanalo Brasileiro de Futebol
No M:ln:.canã,

/

Guanabara x CC':Jró
,�-""", I

Rendo: CrS 3:500,00000
Juiz: João Etzel Filha

-

Quadro:; Cariocas' - rastilho Jair Marinho
,'-..,.1a1'io Tito, Zózimo, Altair Gerson 'e Carlinhos, Joeí
Dido Henrique- e Nilo,

C�aró - AI:)i�io Wiljon Alexandre, Carneiro

��;���.o, Evondro, Carlito,
.

G'ildo, Mcn.ort Chorutô

1:0 tempo: Cariococ: 3 x 1, Dido, Gilda. Ger60n 2
Final 5 x I Guanabara: Dido e Gerson

i
No Pacaembu: Minas Gerois 3 x Sõo Paulo O
RI�nda: CrS 6.154 000,00
Juiz: Joaquim Gon·çolves.

cÓPia9�t��OGe�:���o���i�;ha�;;���'riVCI��;,C;�:
Rossi Marco Aritonio e Ari.

Sõo Paulo: Feljx, Tarciso, Limo, Ferrari, Dia�;,
L:eol Poços, Batista, L)gyj Toninha e Sobino.

'1.0 tempo· Minas Gerais 1 x O MfKco Antoni.:::
Fi.1al: Mino'; Gerais 3 x O -' Luiz Carlos e Mor'

Co Ant'Jnio.

com muito entusiasmo e

precauções sois o rmnímo

��tlllhe importaria na. vr

torta cu na derreta -V'll'.l'1-

do o, título para. catarincn

sea e ga úchos.
M1Úta expectativa, mut

tos IPrllgnÓsticos. Na lar ..

sede. Walmor e A'rred -d1>5

tacaram-Se e na pr-matra
curva

..
da primeira "'1lt,1\,

O g'aúc-ho cruzou e-r- nn
metro lugar com pequ ..nn

rne rgem de dfarença nas

o barco. catarfrranee consc

guV� u.tmoassar eeu �cI
versàr.o, logo a frente pa
ra não mais ceder a ctJ."n
terra. Foi uma regata qUÚ
desenrolou-se nu-n- -cnb.e
dó' alta exp('ctaliva com o

entu�ju�mo tO''Panch COOta

de todos que [!.ccmpaorla
ram com o mais vivo in{,'
Tês�e o� últi':'r.,os; tnoment ,.
dest3 etapa final que ,on
sagraria d�finltivamenl(' (:'>

-'� eil>dcre� C(ltElr.neu'('i

\Va'mo'" 2 JQa'J SJares qLe
de"t':l forma arreb!it.. ram
o litulo do pauli�ta Od
Rlbeir'J.

O barco tripulado ,-",I,JS

ahl?b campeões catarin�!1-
!'es, Wa1mor e JQão- ::;oaIf!s
cruzou a reta de chegada
com algw:r.a distâncin do
Seu mais Réri:> per�-é!guid�r
o Inca dos gaúcho" AlCeM
Eercht e f.,·lanfreao FloA�
cke, C::"l1 uma dlferé:lr".

��r,,::��:d:����:�
e

mcf'
Vitória límpida, cristali

na oe honrosa dos catatli
nenses que assim in�cL'"ve

�:: �=e2e��ashi����bt:
sharpismo brasileiro. I

dO:���CO e���m�ir��IOc��t:
dos desta .etapa e as ela�

sitic9.çõeS finais do ca!p
pe-onato até o 6. lugar CO_11

o numero de pontos al��n

çados.
L lugar - Barco Pinuei

1'0 com we'mcr e rcêo 50

cree de SC.

2. Iugcr - Barco rnca
com A:r':d Bercht e Ma;]
Ired Ptortcke do .t1.GS.
3. lugar Barco Al'g-I>-

nauta com Ivan Plment»l
é ce-ar oincíca da 0"3.

4. IU�Rr - Barco x-m
Tlkl c, r. O�valào Nun -s e

Itamar Zilll de SC.
5, rugar - Barro Dun- 1.

com Amaury Farias e Fre:t
nmortm da OB.

Após a reeuwcêo d�3t.:1
regata n s axta (. últ.m-i ,lO

progl'am'l., {'r h;;P1ell"'r'!,1
ao dr. Arno P, aro H0:',
c1:1('\. {'nt�Tin"'n"ê's e gáu
('ho� tc"m'naram empn"a
c!o� Wt ]lL';mdru c<J!:>C:!('.10
parem 1'0:' forca do \'egl.'�
larh::mlo o !JtuIQ. fni ""f!

qulstado I"'r W:t'ror
João Soares d" Sant:l, ':f1-
tDl'in�1 no barco Plonei"'''.
T2mbém o tHu''J de ';f.1ll

pl"ã, broasllelro da \'3-3. d�
Ale:odão f cou C.., p'JS�':! OI:
unte dupla cat-nrinl!fl'!'

Joaquim Bello e Odinald�
Oliveira no barco Plndl1;::a
que travaram intsnso d,H
ln com gaúchos (, cat,!,I'I
n"n:'les. acabrlndo pn: i.:or.

fll'rar O título anter:_'i'

mente d;",�a"o em sr�o
Pau'o.

A cJupla Joaquim Odi:utl
do são portanto Blcamp�
ões BJ'nslllllro,
Eis a c1assif:cacão g�.�d

do certam e a té a �ey.',.. co

locação:
-

1. lugat' Campeão-
Barco PIONEIRO com W'd

;rror e João SOares de SC.

com 6.408 pts.
2. lugar - Vire c�rn�""0

- Barco INCA co:n AI��r-::1

Bllrcht e MaDfrer!'J fo� o -

cke ROS. com 6.408 pt�.
3. lugar Barco KON-

TIKI com Osvaldo Nunes

e Itamar ZllIi de SC. 'CI1:

4,602 pk

4. lugar - ae-co DUN
GA eor; Amaury FariAs e

Fred Amorim da GB. C,1I'l

J.3E7 pts.
5. lugar - B3rCO PINOU

CA cem Joaquim BeIJo "

Od na.co Oliveira SC !om

3.,75 pt�.
6. ugar - Barco PffiA.

TA com Rafael Línhares
c Davr o Bllbao de se,
com 3.257 »ts.

COmJ se pode notar os

catartnans;« ti eram 'de::.
tacada atuação neste XV

Cam""::;nato. Nacional dQ

Ol!arpfe.
'A I'.lite, na sede do

Pt-ata C:uLe em oocuet-os
fo: r�'1I-'''Rdo, um jantar, 0-

p"r1.unidadc em que fOfartL
cntregUE� os troféus aos

�'_��e;;��'e�;'a!�l��: :lé:��
OUt:-05 troféus ficado ()e
pC-<se também de ofereci.
d') pêlo d�,embarga·�r- ?r
no H'Jesch�1.

N�g�as congratuJaçãe1 a

os or�anizadoreB e pa'.r"'_'i
nadares da prova pela lI:

dem e llrganização que -im
perou no cam!leonato, em

e"pec:a! o setor sccreta'.t'l.

qu� possibilitou a l'eporto;
gem efetuar li cQberttlo':l
total de tão illlllol'tantí.!

certa',1;e, tend" a fr�nl_e a

figura dinâmica de Ni\l.',1!
do Hubn�r Que não p"upou
trabolhcs e sacrifIc!os ':'!'l�

atender ccm a mtí,xlm,l- �o

licitude a r�portagem de
O E�rADO

Os nossos parabéns e (li;

nossos melh(ll'es agraded
>II:enws.

Em Criciuma: Metropol 12 x F[am�ngo 1
Em Brusque: Corla.� Renaux 3 x Moreílio Dias O
Em ltajaí - Barroso 3 x, Atlético Operário 2
Em Joinville - Hercília Luz 5 x Américo 2
Em Lages: - Coxias 5 x Guarani.

MARCILIO DIAS x CARLOS RENAUX

HERCILIO LUZ x AMERICA

Em ,Brusqsc, o O.arlos Ec

Local: Brusque
Rfmda: C,·S 173000,00
Juiz: Laudino Silva
Quadros, Carlos Renaux' Mosiman, Bianehini,

Dagô Branddo e Nerisio, Teixeirinha e Altair Nilo

Pi�reirinha, Ju!i,1hc e Petn;,iki.

MorCilio Dias: JOc'ge, Antoninho, Iv:>, Jcel I )oel

I( SOT.�r�e���� ��;::;�e���:� t��I�:!eil����
Final: 3 x O Nilo e Pereirinho.

Em Itajai, :foi travado o

cott'jo n, 3, r,aunindo A:nü
rante Barroso e AtlétlcQ O

perárlo de Crlcluma. Num

cotejo que transcorreu bas
iante movimentado o <)len
co baTroslsta cOjD.se'gulu a

witórja pelo apertado esco

re de 3x2.

Cali.ill.ll
.

e Guarani, forR.-r'l

os protagonistas do prêliO
de n. 4 da rodada. O clu
b:- caxiense mesmo atua:'l
do no reduto adversaria,
deixou pat�nteada a. sua

ur: aior cla�se e Ifnp6s-se ao

onZe bugrino' por 5xl, se.n

malares dificuldades,
Finalmel1Le, no embat.a

mais traco da rodada. o

Mc,ropol apUcou a prlmzi

VENDE-SE

Local: Joinville
Rendo: Cr$ 132 000,00
Juíz: Miguel Barbosa Costa

Quaaros: Amêrica: Glauco, Mala. Oscar BI'co

(Euclides), Adael Valdir e Laranjinha, Joãozinho, p,.

lçgria, Didi e Miltinho.
Hercílio Luz: Luizinho, Mirinho, Roto. Parafuso,

Celi Jongo e Negrõa Galego, Indio Pedrinho e Gon·
zaga.' � I • I

1.0 tempo - Amêrica 2 x 1 Didi (2) Gonzaga
final Hcrdlio 5 x 2 Galego (2) Pedrinho e Indif)

esteve sempre superior du

Inicia�a a fase final do Estadual de 62,
com vitórias do Darlos Ren lUX, Der
cílio, Caxias, Melropol e Barroso

ra etapa equiHb!'ada nl'� ra gOje?.da do certame no

terminou empatado por i: Ir"degto Flam:::ngo de Cu

gol�, o clube su'l:'o "eng e ritibanos, pela cantagô!:n
nou'" e chegou :13 pl'l\�='!' de 12xl o qUI! b<lm atp,c.""a.

d:! 5x2. a dif"re�ça, de 'eategnrla

D�dl mnrcou " d'Ji� POlL enr:'e e5 dois conjunt"s.
tos para a Américn enqll'ln A próxima ..rodada:
to que Indio, Gonzaga, Pc Em Itajai -

drlnho, Galego e Celi, c:;ln
IV'areilio D!as x Gua'.'J.1l\

slgnaram para os iubnre-
Em Eubarão:

H. Luz x M>ltrop'J1,
c:ás"co da rodada
Em JoinviU�:

Caxias x AI'll. Barroso

ElIlJ Lajes
Flamengo'x América
Em Crlciuma

A, Operário x C. Renr,'lx

n:lUx recepcionou no Ma� rante o seu transcorrar.
riJlo Dla� no jogo n. 1 d L No embate de n. ,2 ::I?,,- VIU An\19.Zem c{'m sorveteria e balcão frigorlflco. Bem
r"dad1j., Mercê de uma rt- sincamos p que tal travJ, afreguesado, Facilita.se. o pagamento, ou troca-se por

���;��ells�r���t�u :iC�:: �: �eq�iP:sol��n��:i��� ��11�l'�;��;: �.t�t�:sàe!��s����::1����;'�e���:
/ �:ll����li:1t�,nJlj�goco�;�a��;I� ��!Ib:r:n� :;��jJ��n�u;rim� 'llC 2�fJ''' :l('p:)j� d�s 18 horas. Com o·sr. Arlindo.

23-1-63

• iiiiil �:;:;.��=��.;.;.·· �··:·.J�•.""',.:c...��.:��.. _.�."ú,_,t :, '��.!""' ;.Io<.
.•
'� .."'<... ..

� �,.___.��� )",,,--,��' ��,�:.iÕ..E';"";�i,·, "é,.."�,,-,-,, •.� ".!.

RESULTADOS NO IXnRIOR

No México P<tlmeir0:o> 3 x Atlas O
No MÉxico Vos.co 1 x Guadolcjor.o
Em BO!l:)tó Miljonario ,4 x Corü,tians 2

ErJ).,r.Lima São PaUlo 2 Aliança 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Assembléia Geral d� SOE:

Sec. da FazenCia realça resultados eleito
diretores Drs. José Hacul e, 110 Brandão

compreende julho a dezem O presidente da Assem

bI'O, período em. que o (15- blefa, dr. EugêniO 00'''.1

tabelectmentc funcionou o Vieira, ressaltou, lia oca-

ano peseedo. etão. os ótimos resurtauos reunião.

Entre outros assuntes tra �Im"'lmto Econômico da
taclas, a Aeeembléía elegeu Fronteira Sudoeste do P'O!:"

para diretores de Credito O dr. Ilho Brandão tnre-
Industrial e Créçllto Rurnl grava a equipe da -'\CA;
O" drs. Jacob Augusto Mo"- RESC e era o coor jenecrcr
[en Nácul e Ilho de aêo de Crédito Rural já víçen-
Plácido Brandão, respecu- te em convênio c;ao'! aque-
vamente. la entidade e o Banco de
O primeiro, advogado Desenvolvímentc do E -s tu··

formado pela Faculdade de do, sendo agrônomo e,p€
Direito de porto Alegre,' ctenaadc em crédito ru-x..

o prof. Alcides Abre1l,
presidente do BDE, dlscJt
reu sôbre os resultados do
exercício de 1962 e que

,,-

Na sõce do Banco de n:o Doin V!.eira, aecretar;c
Desenvetvsmentc do Estado, da s'aeenca e que preein'u
na capital c:J.tarinen�e, te- trabalhos d.t reunrao, s •.

ve lugar, a 15 do correne. Ibrahsm S mão, eecrecanc
a Assembléia oe-ar Extra- S:. I Pasta e repreeeruar.
ordinária com o com�:li c i te do ocvêrno do Esti\('�

menta, além do presídeure pres dente e vice-presioe»
e diretores Alcides Aareu. 1<" da Pederaçàn das Indus
J. J. Ouperttno Medelro- e t�!f'·'.::- acionistas de esta
José Pedro Gil, o dr. E'Jgi'- betectmento.

exercia, por 'quase uma

década, a advogacia na.

regíâo desde o Inicio do
Govêrno Ceho Rrunos re

presentava o Estado de
Santa Catarina junto A
Superintendência do Desen

Ó�ESTADO'
,

O ftAlS &lfrjÇD DIUlD DE SlHTA CArABIRA f

Florianópolis, (Terça-feira), 22 de Janeiro de 1963

O'TIMOS RESULTADOS
ALCANÇADOS

Volumes à Ver.da
no I,O·f,

De passagem por Flor,;"l

nópolls, onde estava em

contacto com a Direçnc
Regional Vilhena de Mo

ral", Chefe da Seção de

cursos do Departamento
Nacional do SESI no R;"

�:sfa:�:, ce:;::sclec�� :��
e�peclalldade,.e que mt

nistrarâ. em Jolnvllle e

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

A Imprensa Oficial do
Estado pôs à venda, res
pectivamente aos preços de
CrS 300,00 e crs 280,00
volumes do Orçamento de
1.963 e da Legíslaçào de.
1.062.

Curso. de fviestria Agrícola
A Escola Agricola "cae- neo; fh:ca e mental;

tanc Costa" - Lajes, Santa 3) Atestado de vacrnecao 5) 4 fotografias 3x4, ce

Catarina· abriu u marncura anti-vartoüca recente pas frente e descoberto.

para o CUl"�O de Mc��;·i9. sado pelo Centro de Saúde Os dccumentoe ccnstm-
Agrícola. Os candldlfbs o- - ou por autoridades com- tes doe Itens' 1 e 2 devem
vES71 procurar a Secreta. ja petente; vir com a firmas recontro-
da Escola até o dia Jt co 4) Atestado de Sanidede ctdas.

EM JOINVILLE E

BLUMENAU

Terminando a "Feirinha" de Maillols
O prof. VlIhena de Mo

rais reallzarâ. dois cursos

promovidos pelo Departa
mento Regtcn .. l do �r
catartnense em coíaçcre
cão com o Departamento
Nacional dessa entidade.

BhlIrllenau.
A venda, ou melhor, a

"felrlnha" que A Modelar
de modas está reausando
de maillots lastex, _ afia

passado, foi um sucesso. O

preço marcado para essa

venda, que é a metade do

que está marcado nos

malllots (marcação ainda

do ano passado) constituiu
um chamariz sensacional.
Conforme [á comenta

mos, trata-se de malllots

da melhor qualidade e ele

gância, cujo único "peca- apenas um.

Mais Escolas
Isoladas

O conhecido psicólogCl,
que já lecionou 50 mil alu

nos em 28 cídndes brasilei

ras em todos os quadran
tes do tcrruono nactonn,
é. além das funções que
ex-erce no SESI, Diretor .iO

Centro de Estudos e Per-.

quisas Pstco-Pgugógícas C:a

Campanha Nacional da

Criança, Diretor do Cen!;i:o

mês corrente.
----- --------------------------

O muníeípín de .roínvítre
contará com mais quatro
escolas isoladas, ruja crtn-
çãc o Governa Cebo

.IS, Rumes determin se rl-
seg-undo anunciou um JC- zesse nos povoar" de Itin-
ta "Vez da ONU ,em tec- ga, Iririú, Gu .cebara e

puldvílle. Nova Mrasilia.

ano para outro.
Amanhã terminará

O Curso de MetlLI"I;l A

grícola tem �Hl"i.ro série,.;, e

é correspon-lante ao fie
nível ginasial; runc.cue
em regime de ínter-nnta e

ructona mesmo 110 edl rx-io
da Escola em Lnjes.

Mais de Dois Mil Veículos D primeiro curso.

Joinville será sôbre Pslea

logia Aplicada a Pruble-m-s
de Administração Púb!ica.;

e de Blumanau terá como

dustriats estavam intaLEOPOLDIVILLE, 21 (OE)
- As fôrças das Nações
Unida); entraram hoje na

cidade minei-a de Kolvezi.

Tõdas as instalações in-
A conclusao do cur-e

de Mestria Agricola PO,:;SI- __

blllta a continuação dC3.
estudos no Curse Agrotéa
nico. A ídade do candlrla:;o
é de 12 anos completos ate
17 no n-ês de março do
ano da inscrição. A EaC')·a
fornece o modêlo do R�

queIimento de In�crição.
Os documentos obrlg1'\:6-

rIos, além do requerimento
Ão:

1) Certidão de id:ade ou

fotocópia autenticada;

Bolsas de Estudos para
Professôres Catarinenses

Vicente Palóli Foi Consagrado
CIDADE DO VATICANO, Basilica de São Pedro com

21 (OE) - Foi consagrado a presença do Sumo-Pc-r

hoje nos altares o Bena- tirice João XXIII c côrca
venturado Vicente Palótí, de 10 mil peregrtnos, p:'r
fundador da SOciedade QO cedentes da França ate

Ap').!t.-Jado -catõlleo. A· ce- manha, I!I8pcmha, Au.:;tria,
rimonia foi realizada na Portugal e Egito.

o Diretor·Comercial da (ElESC Viaja
zsteve na cidade de Púr- dôncia e da Comissão d

Faixa de Fronteiras, no
empreendimentos que
OELESC rea.l.iza naquci
região.

to Alegre díus 15 e 16 o

Diretor-Comercial da CEN
TRAIS ELETRlCAS DE

SANTA CATARINA S.A.,
Sr. Hermelino Largura, pa
ra travar contacto com o

Cei. Alfeu Monteiro, SUpf'
rlntendeote da Fronteira
Sudoeste do País, e CeI.
Helio Domeles, Secretário
da Comissão de Faixa de
Fronteiras.

Encontram-se de P:l�I:i"

gel1"!- por r,ta Capital, llS

professóres CHICRALLA
BAIDAR e ANG�J OLiV"l!:

ROS, repre�entg_ntes !10
Centro Regional d-<, PesouJ
sas Educacionais de São

faulo (cidade Univ.erSltâ
ria) .os quais atravég da
SE"CRETARIA M EDU

CAÇA0 e CULTURA, ef!!
tuam inscrição ctt' CU!'ndida
tos a Bo:sas de I �.6studws
p.os Cursos.. de EspecialiM&��

\ �reu�E�:t����� P�:�e�i������
em Recursos Aud�o-Visllab

e Somínárto de 'reememen
lo de Pessoal 8111' Pesquis;!S
Educacionais.

O� mencionados educàdo
res que mantiveram pa
lestra com dr. Rubens Nu

zar·eno Ney.e�, Secretario de
Educação e Cultura, pref.
dr. Elpidl0 Barhosa, presl
dente do Conselho Esta.du�l
de Educação .e prof. dr.
LYdlo CaBado diretor do

�ã�:.a��C�:��o C��Sld�!��:
aõbre a" fuillllti4�de e reqUI
sitos para iJ'c'oncessão àa
Bõba de Estudo�.

Parll tanto, achum-se a

disposiçitv dos intcre!Oml.r.o,.,
fornlUlarl�s para a ln·c!"i

çâo, Os quah se encontra.ou
aos cuiàados do sr. Dirt)t�,r
do Departamento de Etiu
cação.
No Sllntido eíetuar ,"!nl:"

vista pessoal com .os can

diatos aos cursos CUR.(;0S""
em aprêço os prof�ssi):-(!�
CHICRALLA HAIDAR e

ANGEL OLIVEROS. est:i"l

rão na SECRETARIA �e
EDUCACAO e CUrTURA a

partir d-o dia 24 do corr�n-

---------------------------. Para uma tomada de!!
nitiva de pO':ÍI;ão, o Ce
Alteu Monteiro avistar-se
á, nos prÓximos dias, cei
o Governador Celso Ram
e Diretores da CELESC
nesta capital, quando .<;e

rão ace:-tados (IS detalhe

A visita do Sr. Hermelino finais para a participaçiio
Largura teve por objetivo financeira da SuperlntE'f<
colocar êsses órgãos fed,)- dência nas Qbras em Qurs

rais a par do Plan,.. de· que a CELESC promove e

Eletrificação da CELESC que Influenciarão declsi
na área abrangida pelos vamente no desenvolvlmen

municípios catarinense.s to ec("nõmico dos munici

que pert�ncem à faixa de pios de faixa de frontelf>\s,
fronteira a sondar a pos- em Santa Catat1na.

sibilldade da partiCipação
financeira da Superlnten-

China Explodirá Bomba Atômica
TOQUIO, 21 (OE) - 1\ almirante H. Fe·t. cnefe

Ch:na fará explodir uma supremo das Fróças Nava:s
bcmoa a'.i, T·�C3. denrlo de norte-americanas no Paei
um ou d;);s anos, segundo fico. \F.elt estimou Que ist.>
Opinião dos esp�cialistas -- "contraria mais à URSS
declarou hoj.e à impreru,1. o do que ao Mundo Livre".

2) Ate:;tado de �n,:I,I

são do curso' pr;maflo. ou

de pOSl!uir o canaiC!.:�tO

instrução primâ.rla cenvc

nJentc passa0 por pr,H"!
sor 00 ec.abeleclmento .<1')-

Recuperados '�s! ii;, a'uadros:
Perseguição Espetacular

CARACAS, 21 (OE) _ A bel�:; artes. Soube-se que vena astinar e uma carta
se trata\a do senador, es- em que explicavam os .1)1.0-
critor e ensaísta Ar.ro Uvos que levaram as "For

Uslar Piet'ri, hcmem polí- ças Armades de Libert.l
tlcamente independente, ção Nacional" a realizar o

embora afinando com o sequestro das cinco telas

pa..rtido de União Republl- fr,lncesns, cujo texto :oi

cana Democratica da op::t- rep:oduzldo, à tarde, pelo
sição. vespertino "Clarin" a0

Com os deis jov..:ns se anunciar que os qtladr�s.
encontrou um recibo que seriam imediatamente de

o senador Uslar Pietri de- volvidos.

te mês.

E' de se s�i.entar o alto

sentido d'est!\ visita, rate

a excelência dos CURSOS
a 3erem efetuados no refp.

rido CENTRa REGIONAl •.
Plano Quinquenal Prioritário no Selor

Educação: G.J, Coordenarecuperação dos cinco qua
dros de pintura francesa e

a espetacular captura d3

duas das três pessoas que

transportavam "s telas a

algum lugar do bairro m

1, ....Ua, no leste de cancas,
encerram 1Y"l1 dos mais in

teressantes episodios da
Jut,[ empreendida pei'!s
forças politicas de extre- --------------------

Novas Delegacia
de Polícia

Um Grupo de traballlJ,
recém-eonstituido 'pelo C�e
fe do Executivo de Santa
Catarina, deverá organi
zar um plano quinquen:1l
prioritário (setor educ.l
çãOl, dentro do que foi
eüabelecido no Encontro
promovido pela Superi::l
tendencia de Valorizaçií..1
Econõmica da Fronteira
Sudoeste do País, realisaClO
na cidade de Pórto Alegre,
m corrente mês.

O ato do sr. Celso Ramos
designa para constituí-lo,
sob a presidência do sr.

Rubens Nazareno Neves,
Secretário da Educação e

cultura, o assessor de Edu�
cação do Gabinete de Pla
nejamento do Plameg, pro
fessor Osvaldo Ferreira til'"
Melo e o Inspetor Esco,ar
Rõmulo Malaqulas da S!I·

Regimento do GEPE: Secretário
PLAMEG A

Mais de três Delegaci
do prova d, Policia aoabam d, '"

Rel,;��te resolução do dentre Os funcionários da �!����s��i��:OS g::e�:�_
engenheiro Anncs Gua!- Autarquia. ta da Seguranca Pública.
berlo, Secr-2'tário ExecutIvo Entre os profe��er.es, um São elas as De-Iegaclas dos
do Plano de Metlls do E,;- exercerá as funções de Di- municiplos de Rancho
tado, ratifica. o Regtmen�o rtor e .() outro, as de As.;�s- Quelmado, São M[jrtinho e
do Grupo Ex·zcutlvo de tência do Diretor. Leoberto LeaL

�::��os�n��ro::::�o �E:!): __

cu'tar o plano anual de

construção .escolares orl!ln
do dOI Assessoria Têcnica
de lEducação do Gabincl�
de Planejamento do Plameg
e aprovado pelo ConseE10

ma esquerda contra o g:.J
verno democratico do pr"
sidente Betancourt Uma

das duas pessoas feridas (!

presas na tarde de ontem,
é Luis Alberto Monsal"e

Valles, 'estudante de arqui·
tctura.

Perseguindo de perto Q

automovel dos extremistas
Ia um veiculo da polici't
técnIca judicial, dentro dn

qual estavam três agentes.
O veículo da policia inter-'

ceptou o dos estudantes e,

rapidamente. oS policias
apontaram seus revolveres

para os jovens e a mulher.

DepOis de trocarem vJ.rios

disparos, os agentes apre
enderam d ...s extremlsl"\s
duas armas de fogo.

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

Os policias descobriram

G
-

8 ' h 'riS'S'P r;m COf "

:: :�:'���,�:a�,��� d�a:::; ra- rClai1na lü 'u L .,lh:1
de papelão, rnde se p.nCO'l- nistro dos Assuntoi' ['.ur·,-
tmam "n ",,"1t0 estado nfl MC[ p'us, Edwaed H,oLh ,,,- 01!1� ".iI �e Mandato Parade conservação, as cinco I� U '

mulará na pró.xlma 11I:1r-.
telas franeesl\s cujo des\:I- ta-feira na Camnl"a dos M",

- oi f
'
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roada ···Frente Nnci'lnal .ie rir o qnanto antes passivei primeiro-ministro MlcMU- regime de in;;prcão pre:J-

!
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Nauticos continuam
.

em ijre�e
RIO, 21 (V.A.) _ Por Estivadores, apenas 754,

582 fi 167, com 5 votos em muitos dos quais já apo-
Prazo para conclusão do

trabalho: 15 dias.
s8lltados, que têm direito a

voto ,segundo cS estatutos
da classe. Votaram ao to

do 360 oficiais de 'nautif:a,
60 comissarl06 e 334 ofi
ciais de maquinas.
Ao meio-dia de hoje, se

gundo nota oficial conjun
ta dos mInistros da Mari

nha, Viação e Trablilho,
expiralá o prazo para .lo

apresentação d,.s grevlst:ls
em seus locais de trabalho,
sob pena de demissão su

maria.

branco e nulos as três I.!a

tccic I ias de marítimos em

grevt:' - oficiais de nauti··

ca, de maquinas e comif;

sarios - decidiram, ontem
à noIte prosseguir no m·)_

vimcnto paredista, con�l"a

a hierarquia salarial apr,.)
vada pe:o Conselho de Mi

nistros na ultima seman)..
As três classes contam com

quatro mil homens na ati
va, tendo votado na CIJ!i

sulta de rntem, realizada
na sede dn Sindicato dos

Ferroviários Eslarão Reunidoi
SAO PAULO, 21 (V.A.) _

Os Ferroviários· Paulis
tas estarão reunidos dia
4 d� fevereiro, em Camoi
nas alim de ulllmarem de
talhes da campanha rei
vindicatória de aumento
de salário. que empreende
rão a partir ciaquela ciata.

mentos contendo tôdas I'I.S
de De�envolvlm�nto d ..

:���.:���as�oo�r. Á�:�a:e�! Estado. Funcionará como

BarreS. já então Govern!4�
.. ��!!�la'!;dO:�m��em�����;;.dor de São Paulo. Essa in-
Tê�nicas d.o G.P., dll$ qu,us

.

receberá, dentro do seus

objetivos tôda a colabor1!.

çã.o vos;ivel. compõ-Io ão

em caráter permanenta,
dois professor�� de recOll

nhecida experIência /.:,.,

assuntos pedagógicos, ad
mitidos e dÍl;pen�udo$ li

vra:nente pelo Secl"etár�o
Executivo do Piano de M�
tas do Govêrno e doIs auxi
liares de lloCrvlço recrutados

formação foi dada à im

prensa, hoje em Congô
nhas pelo Sr. Harrl Nor

munotn, Deputado Federal
c düigentc da catego:-la
que viajou esta manhã pa
ra Brasília.

DUI·ante o encontr� os fer
roviários elaborg-"io doc!l-

-Iar/fa!} If!duzida!}
FWflIAN(fpoU{1. "AJA': JOIIIIIILE.
ClJflITlBA, .

PAiAI/I1QU/f. CMlTot: • RIO
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