
-TA,,- GRUZElR0-00-SIk-711Ib-il/((/--;-�=
o ,. E M P O (MeteorolÓ9icoJ

(Sfntese do Boletfm GeometeoroZógiCO, d.
... SEIXAS NETTO, v�Uda até 41 23,18 h.,. do

dia 23 de [aneíro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI
CA MJ!:DIA: 1008.4 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
33.2° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 66.3%:
,PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms :
Instavel - Grupcs de chuva nos aglomerados de
nevoeiro cumular - Tempo Médio: Estável.
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ia�inefe �arlamentarilta Po�erá �emifir·�e H-o j e
BRASILL\, (o. E.) - Fonte do Consêlho de Ministros afiro
mou que poderá ocorrer hoje a renúncia coletiva do Gabinete,
dependendo do resultado da sessão da Câmara que deverá voo

tal' a emenda do Senado derrubando o ato adicional. A emenda
será votada à tarde quando o Consêlho de Ministros estará reu

nido extraordinariamente. Por outro lado o Presidente João
Goulart prosseguirá hoje as consultas com os principais lideres
do pais a fim de organizar o seu nôvo gabinete sob o sistema
"PRESIDENCIALISTA". O Presidente nacional do PSD Sr.
Amaral Peixoto revelou a uma agência noticiosa que possivel
mente até quinta-feira será conhecido o nôvo Ministério. O Sr.
Adtal"aJ Peixoto, afirmou que voltará a se avistar hoie e ama

nhã com o Presidente da República procurando defender a sua

'tese de divisão administrativa, com o desdobramento de Minis
térios. No Rio o Presidente da Câmara, Sr. Raniéri Mazzili, ut
Iormou que a votação da 'emenda Argemiro Figueiredo seú).
coneretizada até amanhã no máximo. O Sr. MazzHi embarca

Na� Assembléia o Aumento
- Reorganização da Secretaria da. Saúde -
Conselho de Desenv. da Capital: HomologaçãoA Assembléía Legíslatt- cêo de opmwr sõbre O prv ORGANIZAÇÃO DE SETQ- e demais seWres. CornrÕC', de Assistência Social. O
va. reunida na sessão de 21 íeto de Regulamentn tia RES ESPECI'FICOS se de um chefe de g rul- objetivo dêsse órgão .é es-
do corrente sob a presidên- Pasta, examinar programas nete. oficial de gabinete e tudar processos e prob!!!
cte do sr. zsuvatet Pires, e panos. ante-projeto de A nova regulament.>tc;'.o assessorta técnica. integra- mas de ordem técnica, ari-
aprovou urgência para as orçamento, analisar e su conferirá ao Gabincte·"'c(:l da por seu turno, do; cji_ mrntstrattva e legal, dar
mensagens gevernamen- gerir soluções aos PJ'oble- Secretário (GS) a InCIIIl;- retores do Departamento pareceres e assessorar O
tais que elevam em trinta mas de saúde: publica, oui bêncta de executar e trans de Saúde Pública, da DI- Secretário.
por cento os 'vencimentos nar sõbre modificação de mltlr determinações da tl_ retorta de Adminlstraç:lO c ccont. na G.a pág.)
da Polícia Militar e que legislação sanitária, pro- tutar da Pasta. cotcborar
atinge os membros da, mover congressos, senunã em assuntos da admint»-
Fôrça Pública em tnattvt- rios, etc. tração, ract'ttar conrectoa
dade; que reorganiza II Se- as partes Interessadas
crera ria õe Saúde e a homo

Iogaçâo do ccnseuio <!�
Desenvolvimento da C?-pi_'
tal (CODES),

da Polícia Militar �

Ministro do Trabalho em Reunião
Com o Presidente João Goularl esta manhà para Brasília.

BRASíLIA, 22 (VA) _. adotadas, contra os grevtc
tas da Marinha Mercante� O Ministn do Trabalho

foi convocado para uma

reunião hoje em arasíua.
com o Presidente João
ooutart e o primeiro Mi

nistro Hermes Lima, quà,r
d ... o Governe pretende dis

cutir as medidas a serem

Jã ccnnec.ac- "�r.-; ... •

teúdvs do� dispositivos que.
instituem o aumento de

vencimento à milícia 'esta

dual e o que cr.a c CODEC,

stntcnseremos os rentes

principais da reorgantza
ção· da Pasta du Saúde.
Esta se cnmporâ do con

selho Estadual de S9ú1e,
oebmcte d» Secretário,

Depu r tam ento de Saúde
Pública. Diretoria de Adrm

nistracâc e Diretoria de
Assistência aocrat.

que se recusaram a retor
nar ao trabalhe. O G")
vêmo Federal resolveu

prcrrcgnr por mais 48 ho
ras o prazo concedido aos

g:evlstas para voltarem (la

trabalho.

l
r,

!li.i3.';Jll�ão no Mercado do Trigo
R�O, 22 (V.A.) - O Prc- O Presidente da COFAP

stdente da COFAP Ma!;)I' enrmou
Naair Nasser decretou. 00- não

nnprensa que
demissíonárto,

tem a intervenção no mar

cada de trigo per determi

nações expressas do prt-,
metro M;nistrr Hermes Lt'
rna. Foi determtnada ii. de

�� dos'e�ê
do produto em tedo país.

npênas cotoc.,u o cargo a

dl.�pos;ção do Sr. JC$o
Gulart, em face da extiu

eào do Gabinete cr-m ,I

,revogaçãQ do eanamenta
rtssao pciO CGngresso -Na

cirr:aL

O con-euio gscaduat de
Saúde, qua tem como pre
adente e Secretáriu, e ín

tegrauo nc'c Diretor do

D8P, 'tIlt mretorte C� _'\tl

ministração, dn DiN!to.i'\.

de Asslstépc1a serial, Che

fes de DIvisão de gaúde
Público, Medtco Ho�p::,tl!:l�',
Dtsb-itca Sanlt.ários e (I::ls
Labut'u(.ôr:os oerate Uri.

versídadcs de Santa oeea
rtna COllselho de Medid·
na, Associac:.ão cetannense
de Medicina. Serviço Fede ...

ral li ... Saúde nederacões dé

�:�:�It��es PU�'·t��xls:��ldi;i=
Social, ól"gàos que aponJ.r.
rao ao GIOvernador do Es

tado oQ><.ervadores junto aó

CES. O Cunselho terá fun-

A!emanha COilcorda Com o Ingresso
da Grã-Brelanha no MCE._

BIBLIOTECA HAMMARSKJOLD - A Biblioteca dos
Noções Unidos (.·n..pnmeiro piano), dedicudc ou cnti
go Secretóno GLlal do ONU, Oog Hcmmefskjold .: foi
conctuída recentemente na séde da ONU em Novo
Yurk, Doado pelo Fundação Ford. o e6ifí::iu tem trêõ

rr;,��ménlcis e um 1,'TaÇo. com tres ond�re� sub'\err6-
neVS e espaço poro 400 mil v�lumcs, eXIstindo ainc!a
um ,jud tório poro 200 pcs!>:)as e 5010-" para diversos se

ções. A biblic ,.r;a é ligado 00 edifício de 39 andares
da SEcretario por uma passagem '-'nvidroçada.

PARIS, 22 (OE) - Cir
cujos ligados a Delegação
alumú, que se encontram
em Puris; Informaram que
o Chanceler Konrad Ad�
nam'r apre_;entou hoje ao

Gencral De Gaulle um

prdeto relativo ao proble�

ma do ingresso da Grii
Bretanha. no mercado co
mum cu- upeu. sabe-se que
à A,ema:nha Federut man

tem firme pensamento ue

que a Grã-Bretanha deve

integrar a ,Icomunldade.
econÔrr.ica europêia.

DE GAULLE C AOENAUER
ASSINAM TRATADOEnmr::menío

de Inscrições
serão encerrados no prc

ximo dia 25 as inscriç,'ies
para os Concursos de Re

moção e Ingresso às ca:·

reiras de Diretores e Pt'O�
fessõres PrlmárbS, inicia

das no dia H,

Atê fins da semana pa3-
sada achavam-se Inscri
tos, para bs.titados· COi.

cursos, mais .de
.

mil candi
datos, c que índlca: que atê
o encerramento êste. nú·
mero será bastante am

pliado,

Nova Iorque Prepara Feira Mundial
PARIS, 22 (OE) - O

. Presidente Charles Ue
ção entre à França e A!t
manha OcidentaL Os têr-

Gaulle e o Chanceler Kon- m("s do tratado foram dls
rad Adenauer asslnanlln cut!dos durante sucesslras
esta tarde em Paris um reuniões entre os dois che
tratado de âmpla coopera- fes de Estado, ,

A Adminlstraçã:1 de Acronâutica e E�paço (NASA) dos Es�ados Unidos v�m

re;lliz�do uma sêrle de planejamentos e testes sóbre a ampliação da conquista do

espaço pelc homem, que têm lugar em ,'árias centros técnicos, entre os quais o Ce!1-

tro de Pesquisas Leng'ley, na virginia. Nas fotos, dois nspect('s das pesquisas reali

zadas naquela base científica. Em cima, um têcnico observa no tunel aerodinâmi··

Co 'o comp'rtamento de u:n "paraglidet"', novo tipo de para-quedas a ser usado n'l.

rr.cuperação das futuras cápsulas espaciais, Em baixo, um pilõto de pr('vas se subm!'

te a um võo simulado num aparelho especinlmente C::lnstruído para testar o siste

ma de contrõle de pouso de uma nave espacial na Lua.

Mais Pr1sioneiros Serão Transportados
HAVANA, 22 (OE) - Castro, para pôr em lIber

Elementos da Cruz Ver- dade Os prisioneiros de
melhá cubana e da Cruz Los Cotinos.
Vermelha norte-a:meÍ-"lca
na encontram-se em Ha

vana, ultimando Os prepa
rativos para transportar
cêrca de 900 pessôas pa
rentes diretos dos ex-pri
sioneiros da fracassllda in

vasã(· da Praia Jlron, ru

mo nos Estados Unidos,
estes oubanos serão tranõ

portados a bórdo de um

navio que. chegou a Hav!t
na transj:ortando mais de
7 mil toneladas de gêneros
alimenticios e medicamen

tos como parte do paga
mento exigido por Fidel

Atividades da Secretaria da Fazenda:

Pagi.!mento das Colas do Arligo 10. o
da ConsMuição Federal às Prefeituras
continua a Secretaria da exerdci" de 1963. Estlvc

Fazenda, conforme já foi ram com o Dr. Eugenio
plennrr.ente anunclaQo, a D::Jin V!cira. Secretário da
e.fetuar pagamentos d:ls Fazenda, os Srs. Adão
saldos das cotas do ll.rUgo Btein, A\'eUll::l de Bonna e
:':00 da Constituição Fede- Orcstio Josê de Souza, res

ral referentes a 1962, a tô- pectlvamente Prefelks Mll
das as Pl'efeitu:as Munici- nlcipais de Piratuba, Súo
pais que ainda não recebe- Miguel D'Oeste e Santa Ce
ram êste auxilio. Estudam- cílía, em ent.endiment.os
se, agora, os esquemas de sóbre o assunto,
pagamento relat.lvos fh)

Mercado do
Produtor

o Presidente Kennedy foi oradcr da cerimónia de lan'
çamento da I=,:)jra fundamental do pavilhõa dos Es-ta
dos Unidos no Feira Mundial de Nóva York, a ter lu

gar no grúnde metrópole norte-americana de 1964 o

1965. Na foto, um flagrante do Presidente ao usar a

palavra.
Dr. Henrique Berenhausen,
Presidente da ASSoCiação
Rural de Florianópolis, No
decorrer da nudlêncla, 1;_
cou evidenciado o Interês�q
do titular da Pasta da Fa
zenda em atender as jus·
tas reivindicações da clas
se produtora. Assim sendo,
a audiência versou sóbre a

�nost:�a�r�d��o�'��:��;��= Çã: :e�:�:�;�� !a�: E:���= VISITA AO MAR - O "NS SAVANNAH" primpiro
ria incentivar aos produ- car dentro de breves dins navio mercante movido o energia nucl�br n'o mundo,
tores agrícolas a coloca- a relação de vagas exis- é visto na foto quo.ndu passova em fre,.,te do Câmara
C;ão de seus produtos sem tentes para Os c('nCUI"S{lS Munic'pal da Cidade de Savannoh, no GeDrgio duran
interferência de interme- de remoção e íngl:esso, te su� primeira visita 00 pôrto de seu nome. b nov;o
dló,d"s e livres de ónus Neste sen�ido vem trfl.� cesloco 22 mil tonelodàsi�' deve sua denominação à em

flscai�. Sendo o assunlo balhando a Diretoria dos bareoçã-::l o vapor de 320 toneladas que cruzou () At1ôn
de alçada direta da Secre- Sen'!ç=:ls de Extensão e t'co pe� primeira veZ que zarpou do pQrta..deo S.Jvon
bd,l ,da Ag�'icuitura, roi Planejallle!)�. da SEC

..
� noh em 1819 O primei r,: Savanno� linho Cl.mbustin·:

encatlunhado aqueJa Past<l, fim de que' �j;t conclmd:l pora 89 hOfos de operaçoo a _yop?r" o �,'t'annéJf1 nuck:
piÍra os necessarios estu- :lo mesmo no �esmo eSj):l-

..
or d�\VÓ permanecer ?1!=J.is de Iri arto� no m.or �em

..;_�__

.

__
. �__., .:_:: ;:���P<l.�'�iVC1. -';.1';;"j{�i�.��ast�CJ le�r?*"�..,:,,",,",-,,,-,,'-c_�

In�lalüção do Município de
Rancho Queimado

Em visíta de cortesia, c lar de Cr$ 100.000,00, para
Sr. José Destri, Prefeito fazer face às despesas com

Municipal de Rancho QuC!l- a instalação de seu muni

mudo, foi auterlzado a re- cíplO,
ceber verba especial no V:l-

V1úva de Virgílio Várzea
Agradece Governador

'Em agradecimenl.o às nadar Celso Ramos.
homenagens prestadas em A "iuva do poeta reside
sua terra natal. por OC3-

sião do tr::msçurs" do cen

tenârio de nascimento ,iO
'!!'andr:' oet ,th1h,

Hospital Miguel Couto: Nova Direção
Para substituir o dr. LuIz pltal ;'Miguel Couto", de

n.nho Marttn. recérn- Thtf,m o Governa (,r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A beleza de Ana Marta deu nota afta:
, .

O comentado breselete da senhora Ramos ,
,

9 - Eduord.. Rcso com seus serv!-,
16cl; ';!l"��'�(����e f�I����1:t��ul�,�'s7õrf

Esrcdo •

1 --:- Sobod-i próximo os 17 00 ho
rcs renlirru- �(-Ó no tfHlnir';pro'de R:::>
doe Ccdees. a cc rim. 1:0 re1igio1<Q d»
CCls:::r,�21-,t(/ c:' AAt,ri' M;,·'g:n,t.o kt;nzi
com o Dr. Co-ros Alb"rto L "5.

.

, -

PARc,:UE - O t.rncc'uBIBLIOTECA
4.3. dn série.

center t-rá tambémoa ínstalncô.« i11<1i5 ll'L

po-tnnr-s do Lmcolu ',0'11A DA:-I('l\ - O 'rea-.o
Estatiu'l de NCV:l york

1 Ü __ ['li mco se fql- u tanto nUM
a

"
_ Vir;j0u 01"'. m pa a Curttíbo I-:r .�-( l!' �\�;Ih:lrol�" co-rv, n \ do se-'

rnde prepnec mclu-, poro uma vinCjcr.l nh (., CTr Roo-os (L_I�y .R.""lmr.!lt'·,�
�o B��n;� �:�(�"A��;�,;��:Ó���I���/ Lce- 'I �.) leI' ns • , ]cntt's lt::lj.)lcn CS.

�

parque cem -concna
IKf\V York State 'ruen-en
f"'1"á a eeda cins COIl1�)�
utua- dt' cuneus e opere-
t. S. A .x lencia de UI)l "

12 -- "Len,i". o irrequieto C")stu"r�i I
ro, 'nrio a v'·lt.:J'> rx('( (uno o c m cr�or,
(', (' � s (to. I � o dr 10 \'2 1)' rJ O b I'

n't- I cd; C. rr-n OI'" more Lt'·.�u coso-

'

rneor., p.un ) dia 12 do próximo mês
\ �

13 _ An ... Mario H, Síoue'vc ex-�
M • "'c-rt�, no, h'l'e sen-cro L�-'
<2--C;,' G "l"H "em, ('C(-nte t(un;â:J�
;':�C/�� n-. r I , C!O��;I�\G�:Jz:'ta 01-,
O\,( k1 '1 n') c' ;'r-C' pr t I u�:d-t
r-ur t,n'-' f' :. c, Li u-ne C mfe:c6a da :-'.

"DCi';NER" ;

rt rtcro proPI':o será urn

fê to r sumuto aos murros
o"i"\ôm::tl d:J� E·t.l:b�
Unidos. O prédio se-à IIlJ,1

gu ade em abril de 1964 e

devera ��I' utflízado te-»
b��m para mo,tl'8<; da 1"1'.
ra Mundial de Nove y,,'::

1 -- t-,r:'>ntl:Cl�1 bcstonro movimon
t ' d ;.,... I te l .. ··d Iflin(j'I �dr'rr·') n'l ctu

I 'V·7f, (ie A'}':'sto, com o "Encontre
(Je 8rotinhús"

de. W-"Ilcr namro cn. r' :{<'n

norte-amor.cano, que
tornou remo-o nos Es!a!1,'!-\

I
"- _ r. Sc.rh-irc Áureo Le:J1 Mou a

cru ecc , reunià(l d:'d noto c'to d,.;
roc:.nd'r�t cem um mod-L, em .n a

c'r "r--stei". «mo cco-t-h-so cnnfeç
C;(io do Cosrure'ro "Lonzi"

Unidós.Públ:ca da cidade.naquela ano " no �<:"�u''1',�

Mztamorfoses
�li/.�;,i�l�iV: �,)��5;��i� :OS2�x�t�,��,i�,'
Tud.i perante o magnificência
Do 1(,0i� , !prr,., se de.taa em "Imo

Eni. t;r - do dcot e o oróor!o es-encío -

Scb o f, :11"'0 de org:�o ov de uma chama,
Mes (iU€ impor ta se a vid ; é c im frequênd'J.
O muti.-mo de- cujo le; p-cmono'?

o (� ... " C":I1"!"� h"je co'crdo- "nsco-.
Amanhã ri P') elo e-t-odo on 'e c enqmo
D -sc l r' (._', erençcs de: te mund·) vário

E quando m.:. is se pensa Ser ar-iodo
1,11 ,,!eTio l:lt- '3 onh) clcond)rul I,

.

V.... t· �Llb t;;r:xr'te � 'IHório.
4 _ Vivian Bc�'mlO"

ThCut�r C'I)�d-<rI,'de: 1.,1 •.')
mo- acima. um:1 m�(]',\,' e

do' Lim'fl1n Cent,·r
O LINCOLN CENTEl\ -

5 E�rola di! ]\[1.1-;",'1
J,lilliard.

6 Ncw York' Stntc TilC
atl'r. C:r!,acidadc 2.200 l.f'S

Parq\.l Damro�(',l

3�t'Juib�l1rada�. Cap"ric1�·.1e
p{lra :l.500 pr,);olls

2 M2tr:Jpolitan Op�' .. l.
C:.pncldad{': 3.800 pess"·\·.
3 _ Bibliot,'ca - MU"'.lI

de Artes Cênicas.

S,?rn de imnortâncla
'

',;it ,j

nos EUA o pflpel de T.!?\

coln Cent"l' � antros CélH

!"ine"e�, r,,]p,,rcion�ndo a

Rio, 7 ._ 1 I � 62
PAUL:) D<. TARSO s. THIAGO

7 _ i"hilharmnnic iil·].
Cllpacidad-::- 2.(l00· peS-O:l,:.

Claudicn<>t'Jo\'�m
V.III,· t

Conselhos de Beleza
Exame prévin da pele

Dr. PIRES do >,c pas.a f'ób"e ela ;:n-ill Nem l'éldct';a. aliás,
clpalm�nte n:. nariz) 11'11 de outro modo. Vejam ''l

O eX'ln1:! p!'elimlnar '.ln papel 'je S�dl. qut' flc'l''\ por exemplo" lipo ,)lllS

pele que �z possue con�ti- com uma man ',hn ol� '.;'1, comum de pzlc mista:
tuc o prImeiro passo a '�:l' per�istente. Seborreia na pM'te :;<!I'

Entre es�as Ires p,'ll)r: trai e ,,!:'(]uidno na L'1l1a

menta cosmétic<>. A .�im- pai,. categ"l'ias d-2 pele r'J.. p''l'ifzr!ca. Ap!lrando-�e de

ll'?S escolha dE! um pr �o5. demos v�r tOd,lS a' mun tel';;r:"nt,·� en,\"gJcos em f:"

FM?HGADA
PU'OS/,-SE DE EMPREGADA PARA TRAB�

[ liA!' fi,) H':JR/·.RIO DI-,$ 7 AS 13 HORAS
•

!! I.. [/'!{ hlA AV. RIO ElRANCQ "r 72 11 A" B O S--

Ora. !UA OOIA _UI AMM""
CIfWROfÃO _ DINTtS1A

F'onc;,l�;:;õCcr:[Oo

3 e 8 hlll'as \
Peter Sel!e�" Fone: 52:;':!Est_'l'�tfl

05 8 horas.
, nC(j�

II" I· I, ( f., !0'J,..;r, 1,,'X]e no - especi.tli2ad::>
f"'I'" "I"n<;((,> ALTA ROTAÇÃO
I (,'I, t:( K) oU tlu. r

t-", .!', .f,,- 10,J:-, 12 e d(t� 15 o::. t8 heras

)eon Sett'.-g Jchn Soxon

em

o RATO QUE RUGE

EastmonColar
I

OBSESSÃO DE MATARVENDE-SE do rosto S2ria beneficl<u'
a;,; areal'; g�:-àur:.sas com ,i
sivel prejuízo pal'a as ,1\l

tr3� partps do ro ... t".

inv.'r�alment�, os prPI)_\
rodos de IImlll'l3 su"ve<; ali

cleo�o" ow· convêm a :1-

ma pele seca ,�r:lo insun
('if'ntc'" para U\ll3 cutis d"
11;,' Ul'l'za seborr"ica. Con-
\'f'm esclarererm"" aue

c"rtos cl�relt:>!; como ,,'

CI'avo' e'pinhas, I",ros. 111·(

ncha�, rug:ôl$ e p"Q'ada 0')

d€m sUl'!,:ir em qualqu"r
(jualld'lde de pek De jJre

fCl'ência, entl'ctanto, as pc
',:,!-\ ol,,(lOa� .<:a" mais su,i,'i
ta� aos c:-avo� "�1Iinh3s ,,'

poros ab2fto, enquant.o
que n,! 1'\!: ;i,; ,:1.0 mais n,)

tacl?s. nas pekg �ec"s.

NOTA - OS 110'�OS lei' ,�

res poderão solicitar Qun:
quer C01F,,!ho Róbrc 0 'r'\
tam"nto da p<"lc e cabelos
90 rt�cdiCJ especiali�ta (11'.
Pir2,' � ru-.. México. 31
Ri" de Janelr", bastan.:,)
E'!1Viélr o pre1;,'nlt' a1"',,[I
(,�,j-r ,i�l'Il:l1 ., o ender,:r,J
CO!'n:')"t.1 \) ir.'! 'l rl'spn '".

cas ou m��mo vário� tq:w,;
'de pe�c a.,�ocl"d:.s. Nest'> \11

limo caso tem6�, entâ'l, "

que se chama uma ')f 'e

mista. Gcrallll"nte a espé
cie d� nele mlst<l m:ll� .::0
mum re·ult:l n" cornb!"'a

ção de gordnrosa 1 t�;':\

)uJ'Íz e "qudX:' 1 e �eca (r,'�

to do rosto I. Na prat:l'a
pocem �er encuntradas ou

1]'11� v:lrj-"a'ldes e, à� 'J.'�,";,
di"tcm todas os tipo" �l('

pelt' 111:Jrmal. S2ra e

c!ut'')''al num'!. m"sma

""a. Alf,uns In1:', iduos a·

pre�csL1(m, aindn

��::o. p�;:�. �óc��.) IC!'���
basear-se abvíament�, "la

natureza e no mecanj�')\n
funcionn\ da pel� de qU'!"l
O vai ti-ar e ê muito nfl-

tUI'al (lue nssim seja pai"
11;10 h:í. 111n único prod:!,o
que Convenha a toda.� as

espéci(Õs de p<']e, Par" C';\

dn ('a"o uma determir,q_da
Mlução.

Censuro: até \ 8 anos
n 1\ I: ��r'm (' !{l �or\'etel'Ll e baleflO frigorifico. B�;n

,;>:','� ",! FI"llitn·sc o pagam(>nto, OI! tl'o(_':l-�e pur
I!ln r:,rl \'f'r P. tr,1t:lr a RU,t D�:'-C,11b3I'�:ld()r Gil COSl�,
II' H!'t ' I i' ,I �,_ H. ela:; Gr.tç:l�1 no E,trcitO. ou Pelo 10-

CensuJ'O: - até 5 (lT·OS I

Fone: G29:j

ÓS 8 1/2 horas
EstreitoCm 1m1 P I <: S W IInras. Co:n o sr. Arlindo.

23-1-63
Centro Jchf1 Saxon

à� 5 e B horll�

R�ry C"lhoun
Lt':l M:l��al'l em' OBSESSÃO DE MATAR

Censuro: até 18 an('s Para �e p<'d':'l' clas�ifi 'Ir
uml pele r necessnrio, ,'i,
primeiro lugar, que :l. l11"d

ma e�teja ab"alut::lm;:!nt,'
limpa ou �lH'lhor. Iivr� Je

prcdlllos de beleza ou (I'"

maquil<lg:?n1 O)e1.. men'1S

dUl'antc algumas horils. O
rt!st" é faci! � qualqu'r
pessàa. ,omente em PO"<>.!f
os d�rios sôbl'e o ro�to, ja
snbe mais ou m�n:l' qu,.. l a

('�pêcle de pe'e que i-)OS
�ue.

"ME RAJI: c?c:i\o entre a pelE:_ C,.,n,) I O n1'l! 14 r'ln,,<; -

lO e do corpo c(lmo par "

x(>nlp'o: face n"rm!!l. ('Im

br" e peito g,')rdul':'so ,.)'

qua!�to os brrtcO, e per!l14
�� all!'e�Entn'n nitidnnH'>1
te s(>cos. O" que lêm a 1'('
le mi,:;ta devem �fJ'tuar n�

traL9m�l1tos cosmético,' f'r"!l
muita atencn:. pai" é ('(1-

111" 'e tj\'��sem dois rO'l( I;

d'Ce-r(>nl('". S"ndo as'im !i�

C('�sit9m CUld,,10$ hi�:r:·i
cos div:,l"o� '-('0:undo léll

LibNlnd L:lmol'que

Arl'uro (�;, Cardava
Fone: �43:)Crntro

à, 8 horag

Renée Faure
Fral"çoise Amoul

em

A CEGONHA DISSE SIME1>1lAL
EasbmnnColor

As�lm �:>nda. a. p<'le l:or

m�l dl�tjn':"il'::-�e por '1:1"

se ap1'(" ?nt:J,!' n"m mu;',o
�eca nem muito gorduros;l
(' ao tocarmos temos II �e:'

!lação de uma camada. pia
, na, !jum Ilsperezas. Já n pe
le seca se apresenta Irr'_j{\.

-Censuro: � até 5 anos -TRÁFICO DE BRANCAS
Censuro: até t 8 an ,s

---------- --------------------�, ou qUlLl zona,

MUSICAL BAR F A ( I LP O LlI
Limpo móveis, geIodqiras. artigo" de cnu(o etc.

Representantes e Distribuidores:
Represento

-

es I rmõas Nunes Lido. PI" t

'entrego, ---r
R, d,r.

'ARA UM 8I)M PASSA. TEMPO COM SUA FAMiLJA - RJl'O,IIOEB SOCIAl&

DAPiCANTEf) COQUITEIS - FESTAS DR ANT\'F,ns! rt�OS - CHA
OAWQA 1'.'1'0

�

wP"a. 'l]BUO
00 nO"{A.J.- RO'UL. .-

�.
,

� .

". .I"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nova eleição se pr.ocesS,:1U
na Confederação ESPIr!ta
Umbandi�ta pois seu Pru�

sidente que�endO .renov.:.r

{IS valôres e seus quadro",
convocou uma eleição pu_

m. pl'ecnchcr as vagas dEi

xadas por muito dos 3elll1o

component�s,
E a �eguinte a constl.tu:

cão da nova Diretoria:
-

�residente - Tancrerlo
da Silva Pinto

Vice-Presid�nte. - 9r<l:.1

Uno Gomes da Silva
1.0 Secretar;o: - Ca�'la

no Lúcio de Assis

1.0 Secl'efál'io: - R:ll

mundo Nonnto da Silva
1.0 Tesoureiro: Seb,'\s

tião de Andrade
2.0 Tesoureiro: - Pedro

Nascimento

1.0 Procurado!' - Se'/0-

rino da Oliveira Vunderl'�1

2.0 Procurador: � ]'.l"é
Costa de Miranda

1,0 vogal: - Paulo V'�I

2.0 Vogal: - Luiz c!e

França, Lima

Diretor de DOl,;.t;r�na,
Amaro Manuel de Melo
;:iellartamento Socinl:

Prof. Alb:::rto Co:;ta 01)1'1'

çalves
DepaiTtamento Ju.."idl('.o:

- Dr. Fel'nando Meireles

Departamento de Propa
ganda: _ Nlltoil Gui:n'l'

rães
Conselho de Representa

ção. _ Narciso Cavalcan
te, J. B. d::: CaTvalho e 1<.:r

nani Saldanhn Leite,

São Representante� c!'�

denclados .os senhores 1\
zair Sll:va., Jorge José dos

Santos, Jorge Sales Mor.:l

ra, Waldemar da Silva Ccr

rêa, Rubens Dama.sceno

Silva, Manuel Domingos
dos Santos e José dos Ly-
rios' de Lyra Tele�. de!"'f!':l
do nêste Estado,

sa do sobren ...me do ctentte

ta que descobriu esse tipo
de vacina e que lutou dono
dadamente por sua apjíc-i-
cêo. en"·....«ando não pau
eas barreiras.

Albert sncín nasceu rIO

seio de uma ramnía de [u
deus russos em Blalystok e,
fugindo com ela à persegui
ção, chegou aos Estadas U
nldos em 1921, quando ti-

A história desse vírus i,

simples. Um COlega de lapLl
rataria, Brebner, depois de
mord!do por um macaco,
c:mtraira uma doença pa�'e
cida com a poliomellte, .. e

m - nera. Sabin examinou o

cadaver, colheu o materi.1l
necessârio à determinação
da doenea e chegou à c:m

clusã� d� que não se tra
tava de poliomielite, mas de

Infecção causada prr um \'i
rus aindll desconhecido, ql!Q
tinha a peculiaridade de
viver no organismo do m�

caco, sem nele provoca�- d0'
ençll. mas de causar doen
ça mortal no h')mem, qual
do' ncle inoculado.

ENTEROVIRUS
Dominava a medícmn.

par volt.a de 1!J30, a idade
de que o vírus da poliomie
lite penetrasse no c-roo pe
lo nariz, dai nttngtndo o

sistema nervoso. Mas, per
outro lado, o vírus se enccn

deixou claro que o vírus ca

p nomteüte é intestinal por
natureza. E' no intestino

delgado que etc se .multí

plica, e vive. Assim nasceu

o conceito doe "entero-ví

rus", grupo em que hoje s.�

inscrevem mais de 60 \';-
tcont. na 4.a pá?' 1

Logo depois de formado ('

já a�reolado por essa deseo

berta, Sabin passou a tr:_
balhar no InstItuto Rock'J
feler de- Nova York e 10i{o
se empenhou no estlld? 1.a.
poliomielite. Em pOIlCO, con
seguia cultivar o v�rus de�-

Desllgou-5� então da c!<- 50. dc�nça em cultura de U
cola de odontologia e pns- cldo ncrvoso, que recolh:a
sou para a de medicina, on em fetos, para evitar que li_

de encontrou um extrarrdi le já estivesse imunizadél
nário professor de microbio contra a poliomielite, dor.)
logia, William Park, auter ça que, como kdos sabe',')l

de um dos maiS famosus ataca muitos de ;ma.nCU·'1
c ...mpendlos dessa espeeiJ- inaparente, mas só se mu

lidade. Como Sabln já se- nifesta com sintomas gr,l
guira, na outra escola, .ll- ves em relativamente J)OJ-
gumas das cadeiras básicas, cas das pessoas atncadas.

O que êl€s podem faz!'r não precisou repeti-las na Esse metodo de· cultivo

é auxiliar, em�nar e rog�r escola de medicina, tendo o não era, t'Jdavia, o ideal,

ao Pai Ce'este o perdâo p:l dr, Park permitido que ele 'Mais tarde, Enders e cola-

ra o erro. Mas a miserl..-:or ocupasse um cantinho ::1--0 boradores descobririam auLa

dia de Deus ê a mesma laboratóri? para "brinca"" (celulas de rim do maellP-J

oue a sua justiça e flS'iint como quisesse com os m!- em tubos "rolados") que a- ATENDE DI.6RI4MENTE, DAS 8 'AS 11 30

� sua Justiça 'é miseriet>�- cl'obios. Não era flssistenle, briria caminho à produçáo RUA E�TEVES JU'NIOR. H.o 34
.

dio,a, quando
..

estabelece ------------------------------------

que paguem.os nos mesm0S

�.
•

;.::;:�;:�::i{:;;::'F:
'
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FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
mal Qde fizemos ao nO$';O

�;:�::I ! ;o��;�!� ��� CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L
tlndo-o em nosso própria

:o:��d��o=mp:os::p·;���'� k_\
oi' a d,ix", da ,a.O' " '" RECEITA ARRECA7JADA
tros $ofrerem. Por isso jis

9" Wus' São P'd'o, I 6 O ""."Quem cont ferro rerê, corn

ferro será ferido".
SARA.VA A UI\IBANDA

UNIVERSAL!! !

O .esplritisfa nunca je·

ve esquecer que nenhun

ser espiritual. nelf'.oum:-.

<'utidade do mundo invi:;Í

vel por mais forte ou m:t!�

adltllltado que sêja, tem ,o

poder de resgatar os nns

sos erro�.

CENTRO ESPI'RITA
\"SAO JERÔNIMO' - Sli

eo dos Limões - Segundo
informações do Sr. Marcia

no Gomês aa Silva, pre.�i

dente da União de 'trmban
da. dêste E�tado, o Ce�t'"O
ES)lirita "São Jerônimo"
sob n direção da Ialorixi
D. Ida BarcC,Jos, t�ve que
�uspender SuaH Sessões PÚ

bEcas, em vil·tude da 'j)r,,

paraçã.o inaugural da SCV'l.

Tenda, que s.erá sem �úv�
da algurpa, a maior· exis
tente em nossa Capital. Pa
rabéns portnnto ã. D. Id'l,
pela. feliz iniCiatiVa em prol
de n<)�sa Umbanda. - C'\
RAVA'!

VENDE-SE
Um lote. de tcrrenl), medindo 17,50 x 12,00 metrm.

sit,... ã Servidão Vieira defronte o Abr:lgo de Menore,
Preço de Ocasião.

Uma casa sita ii 1'1I:'t Frnnci::lCo Tolr>utiu'), esqulm
com a Bento Gonçalves, nO 1.

Um terreno, medindo 32 x 189 metros, com uma ca,.

sa de material nO 77 em Crquelros na.. rua geral. Tratill
com o Major Antõnlo Nunes Pi1'cs, à rua Conselheirc
Mafra, 147.

CALOTA PERDEU-Sf
Pede--se a pessoa que encontrou uma CALOTA

oe Ford1959, ritl'egar no Cne Rifz Dr Jorge
_t'
Daux. que será 9j'otitifisado,

".� ,
.

nha 15 anos, Depois dcs �s

tudos baslcus, sonhou c'Jm

a universidade,. mHS não ti
nha dinheiro para tanto
Foi quando um tio genero·
so se ofereceu pam custeur
ihe a educação -superior, des
de que concordasse em )\1-

zer-se dentista, que era a

sua profissão. Sabin ingres
sou na escola de cdontolo
gla, mas sem entusiasmo

porque na verdade o tio :1-

gia com ele como se estives
se fazend') um investimento
E ao Jovem faltava jeito p!\
ra ser apenas isto. Acresce

que ele andnra lendo um li

vro famoso em todo o mlln

do os "Caçadores de MicI'J
bi ...s" de Paul de Kqlif, e �e

entusiasmara pela vida
venturosa. dn ciência.

MESTRE

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITER<JI .

C ITIRA
BEL'
FORTA ZA
VITORIA
MACE lO·
ARACAJÚ
NA1JR
JOA
GQ NIA

O LUIZ
ANAUS
LOR/ANOPOL/5

CASAMENTil

Os noivos VlCtunno '\ Secco e Zélia ViI""G
Schmitt pol'ticipam a todo" seus amigos e conhecidos
de Florianópolis, seu próximo ;.nlaoe rnotrimoniqt n

reolizar···'e dia 26/1, em Altc-Btccacú.
'

Av. Trornoowskt. 29, Ppoãs
--------------

IM'DlO PATlWliljl· �()(�IUi
POilCIAl Of UR6ENlIA CtL. $911

(LIMICA SAN1A (AIAKlftA
Clínica Geral

Doenças Nervosa� e Menldl�
Ango.;Sllo - Lornplexu:. - 1\1(J4 .. e� - Mar','a�

t-'roble,."aTlco Afetiva e sexual.
TrotClmer'lí0 pela Eletroch0que ,-0,11 anes�t:S1tJ

Insulinoterap'a -- Lwrdiozolo,aplO _ SçmOrelOp!ç,
Psicotera.'lo.

L)lre�oo ·oos P!:IQuiátra!' -

DR PtRCY J :)AO DE BORBJ'\
DR' JOSE TAVARES IRACE:.MA
Of{' IV/-\N BAS10S DE AN·iJkADi:.

ti(.m,ÜI..(u _ � a� 12 h�. :Dr. P�'r�y
15 às 18 hs, Drs. Ivan e'Iracema

t:ndereço. Avenida Mauro Ramo::. ..!.'1b

(praço EtelVIna Luz) - Fone 37 - 5:;

Dr. fMvio'Alberlo .de Amorim
. .. .�

ADVOGAQO .-

OI

7529044000.00
,I 146 276.000.00
926699000.00
903 O 66 000. 00
781210000.00
431.300000.00
339 B70 000.00
271950000.00

.245.1')1",0.000,00
. : �g��ggg:gg

I I 1.479.000.00
I 027 I 6.000,00
71. 185000.00
63740000.00
62.649000.00
56300000.00
51.698.00000
40607.000.00
16330000.00

de-se dizer que seus resuua

dos são relativos ao padrão
econômico, sociat e cuttur.n
dósze mesmo pov-. Citando
o exemplo da França, na

ção líder nu instituição 110
abono famlllar, temos um

pais com sólidas estrueuees
de base, com um regime de
previdência s ....era! dos mais
bem organizados, abrangen
do tôd« a população; CO!:l

proeecãc agrícola e índus
trial das mais elevadas:
com trabalhadores profi6si"
natmontc ,qualificadOS; co:n

ramütn pouco numerosa o

que significa poucos dopou
dentes.
Estes e outr-a rntôrcs ra

vorccein a prcducãoe a ar

recudacão o que oossrout-«
à� C'alx.õ.s de AbOno Farni·

1'ar, \I:ém dO p:lg::unent3 da

pa:ccla 'do nb· n'J, desenvol
t'�i'em \ln; VflfrtO pl'ogl'nmn
dc bcn{'Ji!:lofl de grande 11-

c:}n�c socio.l. que vem com

p!etar a legi�ÚlP,ão (hs prrs
taçces famillnis,
Em pais �lIbtlesellvolvidos.

com estruturas sociais pr;,
in:Srl>l.s, ')mie rS serviços
a5sistenclais ainda atu:1m I

soladamente; com má p'J.
liticà salaria� e ele�'ado in'
dice de natalidade: pred'l'
min�mdo o "nalfnbetil)nl'l;
tom p:-odu�ão n�!'ic ... la e !r

dli�t:l:tl Insufic'lf'lltes: C�!ll

falta de mão de obm quali
ficada. (o que resulta L':ll

g, ande numero de desemnre

�ados e consequente margJ
n:llismo. o ;:1) n,) 1a",., •. <1'.

apellar de eonsLllil' uma me

dida ro:-t�p('n�nlór!3', C')JlI0

nã..., resta dúvida. não surti

rá elll rcsnJt::1dos Ião S:.1II.,;

futórios (juanlo Ilum p::ds
dc padriio de "Ida mais eit'

"ado

Importa. pois, (ine, pari\�
lrlfllllcnic i'l. in�tjj nlçã') d�

novas leis sociaiS, também

ha,ia preocupncão em '"e

criar uma poiitic.l a:imlnls
trati"a C::1JY.l.Z de p.o:novrf
o bf'm-est::1.r s cial, um:l

politica qne COllcretize pro

gramas de alfabctizJ.ção e

de cducaçã? de base; que

promova a democratlznc:::"o
da emprêsa a fim de m.. -

Ihorar o nivC'l salarial j'l
trabalhador; que incentbe
o coopernti'!L�mo e ? asso

ciativismo rural: Que esten
da. 'Os beneficios da previ
dcncia. s ...cial a todos os

trabalhadores; que reorga
nizr. os serviços administl''l

tlvos' colocando um fim ao

empreguismo; que faça com

que as instituições de pr"
yidência SOCill racionalizem

o trabalho e adotem pr,)
gramas' funcionais atuantes

na comunidade onde o ma

terial humano que empr'�

gam seja aproveitado 110

trabalho direto com o indi

viduo e o grupo.
E' preciso despertar para

este ,esfôrço conjugaqo f:l.

tor indispensâvel pnra. apn.s
sar o progresso e elevar o

padriio de vida do nos�o

povo.
Entâo à Instituição do a

bono familiar tornar-se-a
uma medida.. nltamente so

cial e eficaz, extensiva a lo
dos o:; tl'ab:111udores.

TE
CU

SINA
31>

À E

II\! �REVIDÊNOtA , IIA .

a.av.� t&Ut�_�
+ ,._ ..--.- ......
BALARIO FAMILIA: _ Cf'J
mr é do conhecimento pú
cuco; e pensamento do '1-

tuul Governo, instituir o

setúnc-rumuta uara toet JS
ú_, truoc.uadores crasnerr..s
O Dcputad-, Eioy Dutra, a- 11'11 PO\'o, mais eüctente se

....l'll o bcnencio d'l abono. PO

ORDfM DOS ADVOGADOS

DO BRASIL
Secção de Santa Catarina

EDITAL

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
(1.0 Convocaçõo)

De ordem do sr Presidente convoco o. srs cd}
vogados inscritos· nesta Se<:çõo 'e no gozo" 'seus
direitos, para .Q Assembléia Geral que ('>e �aró
dia 27 de fei'ereixo próximo às 10 horas no sede
do Secc;ôo, para c:!xame da �guinhs"

.

presentou um projeto de lei
nésse sentido, sendo segui
do por outro de autoria -to
Dt:putado Fernando Fe!Tc-
1'1.

Ouvida a respeito. a COIl

fCc!eri117ão N:l('\OI1Al do C'J
mérctc assim se expresso»:
A medida se Inspira em eon

stoeracõee de justiça SCCi;;!
e guarda equtvnlenel.i com

a lei de amparo â familia
do servidos público. Uma
vez. porém, aprovada, sig
nificaria um sensível au

mento de salários, somaaoo
se aos pesados ónus que, de

"arlos anucrrtes. recaem só
b c .. comércio e a .índús
trta do pais. Será nôvo kn

pulso à onda tnüactonár.a
dos custos com Inevifáv ,.j
descarga sôurc a bôlsa ao
consumidor {'xposto as prcs
IiÕCS continuadas do c,nenrr
cimento dn. vida".

Apr,veHartda o e'ns�,j':l d1t
notici:t, vamos trftll$Crc'L\'
n . pi!l\b de Amália Mp"

tcl:l, !=ubl!(',Jda no "CD':

relQ do Póvo",de Pórto Ai,>-

gre:

a ABONO FAMILIAR E
Su.<\S FINALIDADES

Amá/ta Marte1li
O ah�no familiar justifi

('a-�e pelo fato d') cncar'''-'''
que Importa a presençtl de

pc�soas Inativns num lar.
notadamente as crianll9cs.
Vl�a pro!>(lrc!onar um ce,',o

cf]ulllbrlo de vida entre os

que têm encarg�s de fami
Iln e Rqnêlcs q\lC nâ') os' têm
ou f,em p::lUC�. Por isso S�

d:z que o abono con�W'Ji
\I�'1n :):edidfl de compensa
çü" d0s I'nearg')s de famí
lia. E' b,trlbuido sempre no

b€'neficlo da C'.l'lança. atn
\'('S dt íamllla.
Constltui, tambcm o ab'J+

n') um meio dr il1c('nli\"\�
a n:ltll!!dade. Foi com o ob
jctlv- de melhorar o equili
brio demográflco que o Es

tado frances o adot�u !lO

perlodo de guel'!'U e no np&s
(\'uerra. H.-je perdeu qu:!;e
de todo ês�.e caráter pa�'a
tornar-se uma medida de

justiça social, um meio dc

re:li�tribull.-ão da senda na

don,.!.
A I eg-lslação modemJ. d:l

prevl,li:ncla social prOCU::1
!ranter llara cada trab:1111:t
doI' um nivel de vida raz-)

vel. quaisquer que sejam �"

1'1!::C03 sociais ou encargos
que ele tenha de sup')rtar
no decorrer de sua vida.
Pois se';!:undo consta na D8-

cln!'uçã- UniverSal dos Di

rrltos d:! Homem: "Quem
trabnlha tem 'dlreito a uma

remuneração equitativa e

satlsfaOOrJa. lhe asseguran
do, bem como a sua fam:-'

lia, uma existéncl3 confor
me à dignidade human:1,
completada, sempre que
passivei, pAr todos os meios

de proteção sacia!".

Entretanto as mcdid.-ts

de compensação dos encar

gos de CamUln não têm em

vista cobrir a despesa tO!"l

c"m os dependentes. E' con
venlente que o chefe de fa

miJia assuma parte da res

ponsab1lldade de manuten

çã::J e educação dos filhos.

'5/'

]. Sabin
.._. fJnllLDO •• '

"TORO'S" POR CIMA E POR BAIXO - E nós
outros, o queijo do "scndw ch".

Os ró-os que vêm de cima dese.rccdeiam-sj, vlo
lentcmenr-. com raiva mesmo 'e trazendo granizios
em profusão que jogam nos telhados. nas vídrcços.
sôbre todo a parte � nfm.

Ruas Inuodedcs. casas alagadas telhados mon

dando agua para o interior de'. ., peças' uma confusôo, me andou de boca em bu

uma balburdio de atordoar e os 'trovões sucessivos a
-ce, nem sempre corretamen

'fuzil.:.ria ilum nondo o céu escuro, um desabafo com- te pr-nunctaco, multas ve

pleta de toda a eterrtctdade acumulado por cima do �e�:�;:rl'!.�� a:o::sS:::,qn�
ilha. seu exato sentido. A pronunCá por baixo outros "tores" no panorama deso- era certa é sêi-bin, e seu
redor Que vemos, com que'xos amargos, falta disso e sentido é simples: não pns
daquilo (de vergonha também) com ameaças de gre
ves, com o gasolina faltando e certsslrnc, o ecos en

fim I "TI que toods mandam e ninguem obedece.
E o homem lutando lutando lutando como Sem

pre, desde o princip'o dêste mundo, forcejando paro
manter O' seu direito de sobrevivência, 11 ümoso erros

tando todas O,; contrariedades QUe também terncrn

em vence-lu sem que em verde , o possam, porque o

homem é mesmo imc-tcl, ou melhor o espirita que o

animo e fi cemaodc no marcha para frente. porque
ês r ,

-sim é pua dest'nccõo div na.

pera �;�ifi����ae���d:oa��l qO�e �ec:��apr�:le� 1::
os detalhes :J que diz o Apacalypse.

E 'mesmo os�im não morrerá, não ext:nguir-se-á,
porque está e:\crito. "Há muitas moradas na caso d�
meu Pai".

Pdra fre,,te pois.
I!lto é- crônico uma foto, uma pincelada viva no

quadro do v·da. afinal que é?
Uma coisa sei.
E' qUe não é mentira.

Quem têm olhaS paro \'.er qUe vejo e entendimen

to para Iõ.ntender que entenda.

vai Dedicar-se ao
.: ���s ::��u;;�� do do Cance r

��:aIS:�m��n �:�I��zVe:, ti�l
queja nocâc. Assim que põ-

Ccrn multo e [usttftcadn de, tratou de verificar l'lg ,_

alarde se fez em São Pau- rasamente essa questão e,
lo e outros Estados a vacr- nem aquilo c-nstttuía em- em massa d') vírus e de \'.1- por uma série de experíõu
nação Bubtn. Este ultimo no prego, mas apenas uma u- cines contra o. poliomielite eras muito bem conduzidas

pm-tunídade para rnmüta- entre ns quais a do próprio
rízar-se com a vida da. cl- Sabín.
ênctu. E, já que falamos em

emprego, é bom dizer que
Sabín trabalhava fora das

horas de estudos para zn
nhar o próprt-, sustento e

pagar a universidade. Ele

próprio confessa [ámals ter

sído bom aluno, mas, seja
lá como for, em 1931 con

quistava o titulo de medico.
E nessa ocasião já podia .1-

presentar-se, aos olhos do

público. como caçador ::!e

micróbios, pois, ainda aluno

descobrira um virus novo.
o chamado vírus B.

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA
FLORIIlNOPOLI8: TERESINA E CUIAS

•

MUNICIPE:
AJUDA A CO",BATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:
SERVIÇOS .•

1 Exame, dhcusSôo e aprovação da relatório
e contas do Diretoria (Exercicio de 1962).

2. A<;suntos da ccmpetencia do Assembléia
FPOLlS, 15 de Janeiro di> 1961

Altam'iro Silva Dias
Di�tor de Secretor'ia

OROEM DO DIA
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�Duas Pecas em UmAto,�

�Só·Espetáculo
.,.-

ia 12 de Fevereiro, às 20,30 'no Teatro
Alvaro de Carvalho: "Ames do Café" e

"O Banquete".
Intérpretes:
Geny Borges, Fernando Pereira e

Marli Bregeron-

CASAS
CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sole

ta. Solo Jantar.Copo, 2 Qucrtos Bcnheíeo Cozinhe.
Q. Empregado, - Terreno de 13 x 18.

Preço c-s 2 500.000,00

AGRONÓMICA - Ruo Delrnindc Silveira n.o

250 - Casa Alvenaria c/gol'agem terreno de 28x40.
Prêço C,. 1.100.000.00

BARREIROS - Coso de' Madeira - R. Fron
.dno C pires n. 32 - 3 Quartos e demaIS <kpen.:.�."
eles Cr$ 400.000,00 - Financiado.

SÃO JOSE' - Na Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto terreno amplo com 50 metros de:
-(:undos - Preço c.s 650.000.00,

ESTREITO - Vila Florida rua' no, 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartos - sola - cozinha - ba-
n"heiro - ógua e luz,

Cosa de madeira de 43 m2., terreno 10 x 19,3n
Prêço c-s 350.000.00,

Terreno d: 10 x 19,30 - R 14 de julho 953
r _ Casa Alvenaria - terreno com duas frentes -

782 m2 preço - Cr$ 850.000.00.

TERRENOS
AGRONOMICA - Dols lotes no Ruo

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início da Frei Caneco. MognificQs
lotes com vIsta Baia Norte, Para realdênctos de fino

gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o com

binar.

ESTREITO - AIIÍ �o �ó'1;õsllire#

Dr. HEI GONZIGA
h. Aestsrente da Clínica Urológica do Sente

Cu:oo �e Misericórdia de Sôo Paulo (Serviço Prof. MO'
theus Santomariol.

Ex Assistente do Prof, Moacyr Tovolorc (Chete
de Urologia dn Hosprro} São Camilo de São Pau Lu)

CirurgiQ e Clínico Urológico.
Rins - Ureter -- Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscopia Urinário.
Atende pelo monhô No Hospital de Concede
Residência: TeJ: 2984

ATEH(ÁO
Mudanças roco's ,Ju para outros ctdcdes-

Serviços de muccnçcs.
.

!'>Iõo é -ecesscne o engradomento dos móveis.
Inf r-e-cões à ruo Fronctsco T·'.!pntino, no 34

!me - 3805

CldUO flreparatórlo Conli�lelll!l
CP J rsos ESPE(..I.\IS
!ARA PROHSSORE�
"E DJi-rllOGRA',A

�ULAS PARA CONCURS.;)S
A {TIGO 91 'GINASIO EM UM ANOl
P aE_GINA5.IAL ADMISSÃO DURANTE ,O .-Ir'

DI rllOGRA/IA
-- Bo ,eodo no. moi. mode,onOI pro�elsol P(" 'G. ..

qnq1cns
_ l:quipouo com maquino. no",ol'
- D',,�'do pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
faço lua inscrição o Ruo O,. Fulyio Adu�;t:i on.

tigo 24 de MO',o, 748 _ 1° O'"dOI.
ESTREITO �lORIAN"POLl!l

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - I-lorianáputi!o

VENDE'SE

1,."-nt��ten28��� �I��rr��� Á�i������s,_ Bar.
reiro� (Bei'" próx'mc o Estrado I=edera!).

1) .- Terreno Ci)m 64 mts,x810 mts frente po
ro o Es.troda Fl'deral. Rorreiros

1 lote 12x30 1"'0 zona balneário de Camburiú

próxirr>o ó sf'de ctn late Clube
1 _ lote 10x30 na zona bolneáriÇl de Combo

riú próx'mo ii !>ede marítima do IatE' Clube
1 lote 15x 15 na znna balneário de Camburiú

pró" mt0�(, zfg.;3Í�:eVi�'�élo _._ \.u"':rtiL •

. ; 11)1(, .::cril" A'reo dt, 700 mt�2, junto ab_ t;l:';�t
rotestonte em Blumeno'u ,�.. .'

,

Q; 1};H·!t.� $ F.\�pBiçqo T.u.p".l' Jo] ,v11,I,e,

Departamenlo Central de Compras
EdUal de Concorrnêcia Putilica

N't 63�Ol-01
o Ocscouriuor
�D Vacina. ••

o Departamento Central
de Compras {O. C, c.i, de
conformidade com o art. 11,
item III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-

25-08-61/382, torna publico
que fará realizar, no dia 21

de fevereiro de 1963, na

sua séde, à Praça Lauro

Muller, nv 2, (fone 3410),
CONCORRJ!:NCIA PUBLICA,
nas condições seguintes,

1 _ Caminhão, reforça
do, com capacidade pa. a

10.000 quilOS ou mais de

carga, cabme de' aço, 2

limpadores de parabrisa,
quebra luz do lado do mo

torista, espelhq retrovisor

externo, cinzeiros, 'porta
luvas, pneus simples dlan

telros e duplos traseiros,

reforçados, molas auxilia

res semi euucas, eixo car

dan cm duas partes, com

rolamento central. tanque
com capacidade para 70
lts. ou mais dc combusti

vel, freio de serviço l:t. ar,

óleo ou outro sistema ga;:
rantído Pelo raoncanre.
freio de mão ou de emer

gência tipo de contração
externa (frclo mecàntcc'
eixo traseiro de duas vet ,

cidades, com pinhão mon

tado sôbre rctemsntos. em

breagem de um disco. com

amortecedor de vlbraçao,
sistema elétrico de 6 a 12

vóltks, rarõts dianteiros a

"sea Ied beam", gerartor
de 20 a 4íi ampértcs, me

tor de arranque de com

provada ertcécte. transmis
são de 4 a 5 velocidades

para a Crente, com redt:zl

das e uma à ré, motor de

6 a 8 cilindros, com . p J

têncra de 180 a 3ÔO cava

los (HP), com lubrificação
a. presâo, resfrlament(., por
ooràbu rl'ru1lla e reoieocr

de 20 4' 50 litros. pneu so

bressalente (estepe), car-

CHACARA - I tocorubí com águo corrente ór
.

:���;�:d�� e��:r��� �: ���
vo-es frutíferos pequeno DTop'r'ied",de pore plant{/çÕe�. na Imperméevet. chave pa

ra roda, saca eixo e de

mais ferrame-ntfl-"" necessé
nes. Especificar marcar e

outras características. ad

m\t!ndo":se alternativa, n

al para estudos. dentro da

eapaeldade d4 carga.

I - OBJETO DA'CONCOR-

RJ!:NCIA,

AQUISIÇAO

Joaquim

II _ Eó�'IPULAÇOES

Os Interessados deverão

npreaentar os documentos
nlenclQnados a seguir.

1 _ Prcpesta. seladas am

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

Taxa de, Educação e Saúde
de CrS 10,00, por rõlha, em

envelope fechado e lacrado,
contendo:

a) eesrznacêo do nome

e endereço da firma propo ..

nente;

oI eepecrncaçêo, a mais
detalhada posstvet. tnctust
VI;. marca do material que
se propõem rornecer:
c) prêcc unnéno e global.

com a explicação de que Eco

tão ou não incluldos as des

pesas de 1mpõstos, tpxa:..,
freies, carretos, seguros,
e.c.;
dl condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal Indicado: Depto, Cen
traI de Compras, P. Lauro

Muller. 2. ou .local. pelo
mesmo Indicado onde serâ.
p' ocedldo o exame de rece

bimento;
e) c!eclaraçâo de conhe

cJment.o e submissão às nor

molS dêste Edital e da Le

gi1'iíarão �eferente a Con
corrências.

NOT�: Seri'in rl'cps"�Os
os Jr.ater!ai� rom (I,mensões
e nutras ('::l.'·;),('tf>rl.�tlrlls a

�11"IT' dar e""p"'c�fi("acões. O

que o("ll�lOnará f"xlgêncla de

substituir;;!). retirada ur

g?nte, rh,'ml\'Y1'1nto do se

gundo (·,.,Jo('ado. exill'êncla
da difer",,"'1 rJe preço pc:o
fn.1I,(1so. ril!l�íí,o fut,ura, ';1'S

rwnsuo ctt) re�istro de for-

2 -- N":I parlO! extel'lla do

cnvel'lpp ('rmtcnedor da prn

PRECISA·SE.
governo norte - americano

;:,r�f��:l�c��açl���.e:;��\=: Uma sala grande' ou casa, próximo 110 centro. Propus

cina foi aprovada nos Esta- ��lSal�1:1;d:�:. A�'lc��l�e��:. Paiva, 11, ou pelo telefone 3584,

d�s Unidos e a propria A�-

sodação Médtca norte-ame-

rtcuna a apoiou em 1!l61.

QChegai-am os entendidos à

ucrtOSconclusão de que a vacina
de.a, po"tcrlormente, serâ. Sabin garante a completa
detl,....«do

.

vencedor o pro- eliminação da policmielite Com ou sem pensão
poueute que oferecer'

como problema de saude Rua Esteves Junior, 34,

a) Menor preço, consíde- pública, .

-ando-se descontos, cont- Paru Albert Sabin tudo ,_ ....-- ... - .....-- ------ ,
..

:i'���;�; 1,:��:��s�"P'''' Is", ;,p""no, �m �oan', .APARrAMEN10S EM CAMBORIU' •
bl melhores condições de !��U�fO�it���CI�l!n��lll��e Id��� • ' EOIF1CIO CAMBORIU PALACE •

('n�:'c����hOrtS condições de �lgOrOsa�enltc' cI�nt,i:Ir::;, • Aptos .de 1 _ 2 _ 3 dormítónos para
.•

pagamento cc�on��aS�lg�o�goe ���e�'� • •
2_ - Em .ig�alda�e de �on de enrodar a Ilandclm e hm • PRONTA ENTREGA •

r{:�Ço:s!i:l� ���::el����:re:�,� �::rl� ��I:�a���l,;� ��I�s�:��� '1 darm _ sala _ LOZ _ banheiro _ entrad:l •
Estado. � do cancero Sendo ele um d�s 11452000,00 - l;aldo 18 - 37600,00 ,

3 - Em C8S0 de ab,�oluta
mpJ) Implrad:ls. caçado\,\.!g· ,Infa:mações em Camboriu ou com enge, Nilton •:.�u:���::dodeo �e�cne��;. se-
de micróbios de quc há no- .Beduschi à rua dos Andradas. 1664: P, AI.4g!·e

.. - A Con�orréncia po- ��!��It� �nu�ls��:�:e�'Jn��': � - -.. - - -- - ..-- -

derá ser anulada, uma ver
cancer ganhou um grande

que ter.ha sido preterida por general. desses que saberr.

�;:��a�eel:sxP:eef�sr��:DteLe�� decidir batalhas declsiva�.

e a omissão importe em pa

�'tlzo aos concorreutes. ao

!"ti :ldo ou à lTl()ralidade d!\.

Cor.rorrC.lcI�.
A Comissão Julgadora re

lle!'Va-$e o direito de anu!:
a Concorêncla. caso as pro

postas aprese-ntada3 nii.o

correspondam aos interês

ses do Estado.

F'lorianirpnlls, em 14 oe

janeiro de 1963
!H�'''ncs Justino Pa

triann"n\
PRESIDENTE

5. v,

Dr. Walmor Zomer

Garcia

Diplomada pela Faculdarie
Nacional de Medicina d:l.
Universidade do Brasí:

Ex imerno por concurso da

Maternidade Escola (Ser

viço do Prof. Otavio Ro

drigues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Cirurgia cio

Hospital I.A.P.T.C. do Rio
de Janeiro. Medico do Ht'J

pital de Caridade e Jo
Maternidade Dr. canos

Cor-rêa.

PARTOS - OPERAÇõES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pe o

método psico-pr.ofllatjr,O.
Consultório, Rua Joã.o P:n
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende c.)m

horas marcadas. Telelon.,
3055 - ResidênCia, Rua
Generl1.1 Bittencourt. lO!.
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n eeimento d�
WASHINGTON - Milhões 4-; norte america

nos flzerom umo excursõo o Brasília - vio televísõc.
A nova e admirável capital do Brasil foi o OSSun

to de tôdo a meio-hora doproçrame "David Brinkleys'
Journal um show semanal transmitido poro todo

o pois Pelo "National Brocdccstlnq Corpcrcttcn" (N

BO, uma das principais redes de �evisõo dos Esta
dos- Unidos.

O programo filmado mostrou aos telespectadores
norte-americanos algumas das assombrosos perspec
tivas criadas pelo original arquitetura da nova cidcce

"Brastlíc apor,ce no oriz<mte como uma escultu
ro em cima da uma mesc"- comentou David Brinklei,
() narrador do progromo._

.

e - americanos t-om

MADEIREIRA DAL PAI S.A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

SENHORES ACIONISTAS
EM CUMPRIMENTO As DISPOSlçoES LEGAIS E ESTATUTARIAS, TEMOS A SATISFAÇAO DE SUB� A APRECUÇAO E SUBSEQUENTE DELIBERAÇAO DE

w. 55. o BALANÇO GERAL E A DEMONSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" BEM COMO o PARECER DJ CONSELHO FIBCAL, RELATIVOS AO EXERCICIO EN

CERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1.962. _ OUTROSSIM, COLOCAMO-N05\AO INTEIRO DISPOR DOS SENHORE.:) ACIONJ8TAS PARA QUAISQUER INFORMAÇOES OU

ESCLARECIMENTOS QUE POR VENTURA JULGAREM NECESSARIOS.

TANGARA, 31 OE OIJTUBRO DE 1.982

A DIRBTORlA

BALANço GERAL ENCERRADo EM 31 DE OUTUBRO DE 1.962

ATIVO ltA.8S'IVO

IMOBlLlZADO NAO EXIGIVEL

'Capital 100.000.000,00Imóveis
Maquinismo
Veicules
Equipamentos
aenrertones

4.342.926,\10
3.859.606.00

13.058.040,80
2.559.840.�O

1.074.283?O 24.894.697.10

Provisões
Fundo p/Depreciação
Fundo p/Devedores Duvidosos 108.1'55.622.IiO

DISPONIVEL
Fundo de Reservas

Fundo reserva Legal
Fundo Aumento Capital

Calvas
Bancos

260.856.80
6.957.1)600 7.218.3!'i3 �O

EXIGIVEL

REALIZAV�L a Curto Prazo

5.U8.2'17:�· .

4.918.210,00
-

2.107.4f4M)

4.529.912.110 �i
,13 ..�.817.801,;;

a Curto Prazo
LÍlcrt's Suspensos
Titulas Descontados
Contas a Pagar
Credores e Devedores.
Fornecedores

Almoxarifado

30.600.726,�0

��!105.871.655.31)
16.504.200.3lJ

6.935,50
3.520.000,00

.xtetênctas
ompradores
redores e Devedores
crneces-res

a Longo Prazo
125.902.881.10

-," ;f;�

:'1):<,:
"�i 'GOO.OOQ,OO
26.877.142.110
4.916.2IS,UO
4.225.239.�O

30.873.725,"0
Acionistas :,;.,

a Longo Prazo COMPENSAÇAO

.
i ;:�,;DEPOSITOS COMPULSORIOS Caução da Diretoria

Seguros Contratados

Titulos em Desconto
Titulo em CObrança

diclonais Imposto Renda
trobras - Lei 2.004

posto Renda - Lei 4069/62
vest. neutras Sociedades

532.365,00
6.000,00

220.000,00
499.500,00

36.518.597,50

1.257.865,(;0 127.160.146,10

Pendente

PENDENTEs

307.51'2.40 13.468.095.00A Disposição da assembléia

TOTAL 110 �ÁBSIVO 198.099.906039COMPENSAÇAO
ões ceuctçneces
cucee de Seguros
ncos e/Desconto
ncos c/Cobrança
presentantes c/ccbrance

500.000,OG
26.877.142.�0

4.916.21';00

L511.596,lii1
2:113.643.00 36.518.597.:10

TOTAL DO ATIVO .
196.099.906,38

"MADEIRItlRA DAL PAI S/A"

DEMOSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

EM 31 de OUTUBRO âe 1.962

DÉBITO

ESPESAS ADMINISTRATIVAs

'Honorários, Ordenàdos, Contribuições
Sociais e outras
Autos e Jeeps

CRÉDITO

RESULTADO DAS OPERAÇõES SOCIAI8

Lucro bruto das Vendas
27.129.873,20

3.352.174,40
1.131.964,60

PARTICIPAÇAO NOUTRAS SOCIEDÂDE8
POSTOS
Imposto de Renda e Outros 2.455.524,10 Dividendos de -cres.

ESPESAS FINANCEIRAS

Juros, Comissões e outras

RENDAS DIVERSAS

1.628.587,30 1.600.085,90

ARIA�ÕES PATRIMONIAIS
Juros Descontos e neeupereções

Custo dos Bens Vendidos
VARIAÇõES PATRIMONIAIS

3.342.489,50 11.910.739,90
2.070.000.00Vendas de Bens Diversos

ROVISõES
Fundo p/Devedores Duvldo.scs

REVISAO 00 FUNDO PARA DEVEDOÁ1!lS DUV�
1.650.000,00

31.518.199,10TOTAL IX> cREDtro .

TRlBUIÇAO 00 SALDO
Fundo de Reserva Legal
Fundo p/Aumento do Capital

Disposição da Assembléia

89'7.872,40
!.S91.4ttl,80
13,468.09S,00

17.95'7.459,20

TOTAL DO D8B1TO .. 31.518.199,10
TANGARA. 31 DE OUTUBRO DE 1.982.

Nelson Plzanl �' D,al �al ,

Dlr. Superintendente D1r_. ComerC181
DeIs! Dal Pai

Tec. Contab1l1dadeMReI. daé..aC-09 itu

Valentln Angelo Dal Pai RaphaeI Dai Pai
Dir. Presidente Dlr. Vlc,-Pre.s1dente

Adernar Frederico Malagurti
DIr. Industrial

"PARECER DO COBSELHO FISCAL"
NóS ABAIXO fiSSINADOB. MEMl1R.o8 EPETIVOS DO CONSELHO FISCAL DE "MADEIREIRA DAL PAI S/A", TENDO PROéBDmo Ao davmo ExAME DO BALAN

O GERAL, DEMONSTRA.ÇAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E DEMAlS CONTAS, BEM COMO DE TOD09 OS� E LIVaóB bB. E8CJtrruaAÇAO DA
ONTABILIDADE DA EMPREZA. RELATIVOS AO IlXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1.962. DEC� 'tER' E!iOONTRADo TUDO EM
BRFEITA ORDEM. PELO QUE SOMOS DE PARECER QUE AS MENCIONADAS PÉÇAS F8TAO DE PLENO ACOaOO COM 08 REGISTROs DA 8OClEOADE, DEVENDO
IS SEREM APROVADOS EM ASSEMBLalA GERAL DOS SRS. ACIONISTAS.

TANGARA, 30 DE NOUMBRD DE,.,j.962
1 Y

Eleclive Zanotto ". Julio F:uganti
,� ,

" ,

"
�_,����_:_i .."'· &$i4-.#�t;,��dt4ritrt$t.,tit.,t:"mt'"

115.239.487.10

Brinkley descreve ......omo o Presidente JuscelinQ
Kubitschek �,. lançou na monumental tarefa de CO':'5-
'trutr a neve capital brasileira no lnterlor ,num eSfor
ço para abrir novas fronteiras no coração do poís

.

Detalhou algun.. dos problemas' envolvidos na

construção de Brastlic por�jndo-$e d� nad,a, e no ten�
totíva pora transferir do RIO de Jar;�lro tôda a mcqur

noria do govêrno nacior'll.

Declarou o narrador qUe Brasília é hoje um têrco
nova e dois terços de uma cidade de fronteiro feita às

pressas • como muitos que os Estados Unidos tivtrarr.
outrora' no oeste.

Os homens qUe ajudaram a construir Brcsilio

denominados çandangos, "são uma gente dura e ope

rosa ansioso por continuar o construção. ." - dis

se Brinkley.
"Brasília simboliza bem o dinàmico all�.ação

que se verifoo no Breei" _ dsse Priest -. "Uma

alteração que está transformando o Brasil de uma

naçõo rurctpcrc uma noçõo urbano e industrial".
O arquiteto inglês elogiou a bel)!.za funcional da

arquitetura indealzada por Oscar Niemeyer paro a

novo cidade, à medida que a" cômarcs .
mostravam

aspectos do Palócio Presidencial, dos edtffcíos do Con

gresso � dos altos e esbeltos conjuntos residenciais.
Priest descreveu o "fascínio" qUI�1 s-ente 00 ver a

nova cidade "crescer e tomar nova vida" e, concluin
do suas observações, disse: "Tenho fé inabolóvel jem
Braailic".

Pt, �

';L.

50.440,00

InslRulo de Educação e

ColégiO Estadual "mas Velho"

EDtTAL
De ordem do Sr. Diretor comuniéo aos inte')Gsa.dos porlL o edital abaixo relacionado, referente ao c

no letivo de 1963:

668.000,00
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

Irnerição: 21 c 30 de janeiro
Inicio dos provas: 6 de fever«:iro (Português)

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO NORMAL
In�c7içõo: 11 a 15 de fevereiro à" 14,00 horas.
IniCIO das provas: 18 de fevereiro

EXAME DE 2.. E'POCA

'e NO�'if��S GIN'ASIAL. CIENTI'FICO, CLA'SSICO

, Início dos provas: 4 de feveíro GINASIO e NOR
.

MAL à, 8,00 borcs CIENTIFICO e CLA'SSICO
às 18 30 horas
TRAN'FER�NCjj\S: 16 a 18 c) fevereirO
Florianópolis. 17 de janeiro de 1963.

WaIly Berncrdini
SECRETA'RIA

EMPREGADA
Precisa-se -

Trotar a Ru� F,· ... ; Cometi l'l�
, .

,

� i ,

�:.��; 1._.�.� ..... �
.',;:_.
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Na Assernb!éia o Aumento da Potc�a '�Ailitar ',.

Reorganização da Secreteríe
(Cont. da l.a pág.) 'A Diretoria de Asststên- nual de auxilio e sucven- administração púbtt:"a. A --------,

O ne-ctamento oe Saúde cia Social (DAS) e conte ções ti. entidades parbieula DA será. integrada de. 1

[
A'

M d
"

Pública, diretamente suncr rida a runcêo de coordene- res de assistência scctar. sessões de Orçamunto. I'es-

., If,un'_ta fi erRoa I

dlnada ao secreténe. f-" cão das medidas de assts- incentivando a cfiação dll,s soal, comumcacêo. coou-

órgão g!3'ral de coordena- tneia social, nromcveno mesmas ;organizará a Fe- mentacêo. Material, Pro-

ção, planejamento e cvlen levantamento da' população deracân é��s,9S órgãos, .ns cesamento de Despesas e

tacão das atividades de margtsul e instituindo oro- títuindc cursos inteustvoo zeladoria. I co 50r lu'% posold \
----

..,aÍlde púb'Ica. Dele raz r\l:
• I

CHUVA E PENSAMENTOS

E prat.c
para mu:'
matinal c

-

o êsres docínhos Aprcortodoe
.em se- servidos no refa.cõc

a aimptes ou no lonche[
.

--REGALOS--

2 xlc. (i." f " I
c :'{:; tr'90

1 x!c.
2 ('�p ( != :mento em PÓ Royal
1 CO"l, ( I
4 cólh ( �cor
2/3 c�lh. 4€ manteiga
1/2 xíc d- 1 1�8
2 ovos'
I-HléU€ junt s a fcrinho, a araruta. o fermentr...

o sol e o açúC-:l ,a manteiga e vá mistu:,ando
até fermar g I C t os oves, junte o leite e mis'
ture 05 ingr� ��C:lS, qJm bater, Estendo o em

me.',;o leV€m3i n":u"ínhodo, até o superfície ficar
Lsa. A rna� - ter apnx.im::Jdamente 2 cm. d2

espessura. CJ 'lt�o com fo,minhas enfarinhodos
em rodeJa' ),n. de diâmetro Arranje-os
€m tabule " i J. cndo espaço poro crescerem

,ente.
,10 L _eite sóbre cada uma delas

'entes 1 colher de glacê, eflPG!�
c.; t' mbém, com geléia,

�G C�--

1/4 x:c de o"',·,car de confeiteiro
SUCD ce I

PenE '_ 'cc'r de confeiteiro. Junte o

suco de. lima n o até odqu ri r boa con\listên-

Emptcgl," G, d_ s�c;)r.

__ NOT �<: ;:., SUGESTõES --
-!

., Neste tõo quente é delicioso e prátic.<J
servir sobrEm _latina. Além ce simples de

preparar os de gel�tn.a não sobrecarre-

gam o est"mi o o '·esfre5contes. Experimerte
fazer est.:. G le Frutos por eXemplo, e verá

como elo será' 'sta entrê grandes e pequenos.
Dis�o�',a 1 ç-uca �e Gelat:na Royal, sabor Cereja.
em 1 xk. de águo , vente. Junte 1 xíc. de suco d-e

laranja doce. ,1/4 colho (ch?) de SGI e 1 c�lice ('� vi

nh'o do PÓ'b ou rum. De'xe ("sfr ar ate começar a

coalhar, Junte 1 xíc. de frutas fr.-:scas varia:las. cor

tadas e mquodrodinhc'->, Gel::::. É �loro que você, pode
utilizar qualq;Jer fruta que deseje e qu;)nto mais va

riedade, melh:Jr, Ev te, porem, o uso de abacaxi fresco

pois esta fruta im'Jede que o gelatina e:ldureça
* Por:) que a bnha não queime os pastéis na ho

ra ce fritar b?sto cc 8�or na panelo uma batata crua,
* A manya 'L":" fruto hindu. Sob o ponto de vis

ta nufricional, p:c eT conSIderada uma das frutas

moi" ricas. É t!ma .lte bnte de Vitamina A além
de conter uma de razoá\��l de Vitamino C e

'um pauco das \ s 81 e 82. Além disso a man-

ga contém 9'n o de carbono, pioteín.o, gQrclu-
1'0 e um pequ e fósf.oro cálcio e ferro É inte
ressante not;).:' q m:Jngas 'de tamanho médio po
dem alconçnr o o d ária dp Vitamina A necessária
aos> adultGs, al rir o carê",cio de Vitamina C.

Apr�weite. n das mangas, ut l:zando o fruto
ao natural, .1

- tas succ;'ió e sorvetes.
* Ao pl:o. ür n b610 de- nozes nunca utiliz� no

zes descascaria ) lhos. Isso dariô ao bóIo um m'lU

paladar .

.. Paro c n cn'-l'r um dei"cioso caldo, coloque o

carne semp 2 'yU fria, antes- de ser cozida. Colo-
condo-o---ern Ó.., IJ fará com qu,l! se percam
'muitas de su"'-s e

'

olimentíc as.
" No cozO I

um d:JS mais preciosos oux'ha�es
do dana-d€-ca") ul�a bandeja. Ela evita caminhados
inutes. Ao lim \ descascar legumes, por �xemplo,
bosto colocar U .. l p ;-Jel em cima do bandeja. Ao terml

nar o trabalho, � �adl tirar tudo de uma só vez jun
t� com o papel. Ao f�ze- um bóio ou doce, cól{)qu� em

cima da band0:: t d s os .ngredientes à medida que
os fór retil'snda do armário ou do refrigerador. Leve
tudo junto pch" "" suo mesa da cozinha, Assim você

não p-ec a. �')r muito, apanhando cada CQisa

de uma vez, J ..I

-�,,�, --

=:-�S E PATENTES
Agcutr rOllriedade Industria!

parte a Divisão de Sande

Pública, rxvisêo do� Dh

trttos ganítáríoa. D)"···.,l

Médlco-Hospitalar e Lnb-r
eatórtos Gerais. og a.niemus

com nex'bnrdede adequada
aos métodos modernos de

funcionamento de tala �e-

de assietêncra social. ES.:;::t

Dtvísâo CIâ dir:glda PQi"
diretor formado em .Fâr!ul
dade de Aststêncía Social.
'A Dietoria de AdmisJ.�

tração ficarão afétos todos
os serviços burocráticos da
aecetana, com díeto coei

expeíêncta no campo dn

gramas para sua illtegra
cão na, comunidade. esta
dando e eqcacíonanco ;ne
didae necessárias à ap'Ica
.jâc da rede assstencíal

social, oficial e nartícumr.
Supervisionará e coordena
rá sevieos assistenciais, e

?rgan'zurá o programa 3-

da Saúde

eôrcs.

o Dr. Eugênio Doin Viei

ra acaba de enviar ao Pr'.. -

sídente da Junta 1;>" ... ;1"'--1'\

em Santa Catarin t'.<> cen
selho Nacional de EstMl·;:.i

;��d�'c�;�;�� Oficio de a-

"Senhor Pcesítíentec

zij o pela minha posse no

cargo .. e Secretário do' llis
tadc doa Negócios da. Fu
serrda.

.8OLA MAIS PfPi!Ft1,-,.. DOIRASIL

Realmente num daqueles diac de chuva. ftno.
cortante. im��' fQitente, ninada pelo célebre vento les
te, - nestes eles, enfim-'as pessoas pe.dem O" ener

çrcs.
Todos sem exceção, somos invadidos por uma

moleac gerÇJ1. qUe nos foz procurar uma colida �")
ocorbedora cama. Atf por sob as cobertos, terno, duas
oüe.octtvos: - uma e a de dormir, a outro é o de
quedar pers-cuvamente:

Tenho a grata satisfOlçfr.o
de acusar o receb-nenro

elo cxpzd'ent!(!:lc 11. ?I62�
teve a gcntleza de comu

nicar havar sido consta
nando na ata dos trabalhos
da reuntão de 27 de desem
bro últ.mo, voto de resc-

Agradeço o gesto cordial

dessa [unta EeX9cutiva �,

admirador que sou da Es

tatística Bra"iJ·eira.r.r reco

nheço nela auxiliar índts

nensável paa a boa adr-u

n.svração da coisa públir:'l.,
manifesta meu nr" ...." .. 'to

te cc'ebcracêo estreita com

êsse órgão. em ravo. UJ'>

altos iuterêsses de aS',l';a

Nós p-eferímos a segundo E aouecidos Vem a

nossa mente à lembrcnço de um mo �sto e grandio
so Nescmento que ocorreu à 2000 cnos atrás.

Deus 00 tornar-se humano' por meio de Seu Filho

Jesús, procurou mostrar o seu crnor pelos pobres pe
los sotrecores. fazendo-se transportar para uma' sin
gelo e frita monçedourc. Sofrendo como ouolquer l-ru
ma-to o Pequeno Deus, vtu-u, cquecído pelos mõos
de Seu Pai Adotvo e - pelo bafo quente de
animais'!

"

E armando o situação r-ore que o Seu Nascimen
to ocorresse em uma mannt10ura mostrou-nos, Deu;
oue todo, nós precíscmoa.passor 'nesta vl.--'a por �'o

frimentos, paro merecerm:ls" um lugar ao Seu lado.
Não será amando o dinheiro, a vida ocioso. os pra

zeres, - que sôo corsa, ultra min mas em retocõo 6
Eternid ....de - que seremos fel taes.

Enfm o que preciSúmos -é sofre' �m louvor a

Deus para sermo" f:,!lizes com Deus!
Catarina.
AlIroveito o .ensejo 'para

apresentai' a V. Sa, e a to:l"

dos os integrantes da Jml

ta. pI'otestos dé-'mJnha rn ..lis

elevada e�tima,

Eugênio Doin Vieira

Seéretârio da Fazenda

feri/a!] redvzkfa<
FLOR/ANÓPOUIl. ITIlJIl/ J{)fNVlLE.

CUflITlM, PIfIMNllrJlJl( CAI!IT(){: • li/O

•• - 11;1:'

��(llici�.s da
Secretaria da
ll�ritu!lllra
o Senhor Doutor Luiz

Gabriel, secretário da Agri
cultura, recebeu no dia �2,
em seu gabinete, as se

guintes pessoas: Dr. vesüe

Popa, gngenhetr-, Agrônn
mo, que tratou de assunto
de seu interesse; Dr.-Hen
rique Berenhauser, Presí
dente da Associação Rural
,-l", .... '�-;.,.,An,,1ic, e Dr. C:Ó
vis, Deruiz Beduin, que fa

....."" svore matérias de

interêsse d<1 agropecuãl'ia
e Senhor João 'Cach-eira,
do Municipio de Sa1ete,
que tratou de assunto de

seu interesse na Diretoria
da Produgã'J AnimaL

GlNA'SIO EM UM AKO
Ago!'o com maiores probobiÚdades - Faço o

suo inscrição à Rua Dr, Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE,

'

I lAC �CiUJlE!RD do SUL
{iEMPRE (flllfl BO/I ViACEM

�-----------'·7----------------_J

SINDICATO DOS 'l'RABAHIADORE$
NAS I�DUSTRii1S GRÁfiCAS

DE FLOR!ANÓPOLlS
Agradeço ao Padre Reus,

uma graça alcançada. A'i
ce Carpes" de Assis.

2x

Coopere com a A.S.C.K.
O'é-me

sua
mão ...

Florianópolis, 21 de Jane'ro de 1963
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

C-onvoco todos os asscciaauz> quites de :>eu:'! di-
reitos e ,todos OS trobalhadoree 'gráficos em ge""al, pU·
ro uma assembléia geral extraordinária a realiza' ·Se

� ;�ah�r�:dre;s;:c���:nt�, 2:0:; t����ern�� à"sed&���
ORDEM DO DIA.

1.0 - AUMENTO DO SALARIO
2,0 - ASSUNTOS GERAIS.

Dibo ElioS'
PRESiDENTE

EIS UM FATO

As impressões vocais tel O Serviço Nacional de

vez sejam tão ind;viduais
.

Parques, dos EUA., tranó,

e tão úteis para a iuent-i- f{)rmou em ,santuário na.,

ficação como as digitais. clonai esta velha igrej a ho

Lawrence K.ersta, pesq-ui- landesa na localidade de

sado1' dos Bell Telepho:l:-le S eepy Hollow. Estado de

Laboratories, vem gro.v;lo Nov.:) Iorque c91ebrada ne

do as impressões VOCUh;l lo esc\'it.'J� wa.shington ir.
que se vêem acima. As do ving, A parte principal do

N. 1 e 4 são da mesma P('3 eaificio construido. na ne
soa. As impressões ba�':):- cada de 1680, contmua in

am-se em espectrogram::l,; tacta, à ,exceção de peq!te
Je gravações eletrõnica�. nas alterações. No viZinho

cem't&_rio estão enterr'ados
varias norte americano;.:

famO$.os, i�C!US!'Ve. a pró-

iA}.t'�iJ����a�'��iIl"t�,P�,i:,:,:,;-rllf�I?-gt9n Irvlt;lg. "

A muitos 'metros aba!:-i.O

da superfície do mar, ma

rinheiros do Tio sam, de

dicam-se à .. , horticu�tw'a
Realizou erp9riências . des
tinadas a prop.orcional· lo

gumes frescos as tripulrt
ções do� submarinos, flue
às vezes ficam subm:ers')s
60 dias segUidos.
A fim de acelerar õ cn�.;;

cimmto da plantas usam

se luz constante ,e' adubos
especiais.

Eu rha garanto _-. multo duro Clprei}Cfer o andar na ,;,i"ha
idade ••• Os múscu.!os não obedecem. Só com muito esfõrco

conseguimos mover as pernas. Damos aiguns passos com o·ti.
mismo e, de repente, as f6rças nos' faltam e nós caílTlps, Ma,.
nos levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vêzes

a gente chora ••• Assim difrceis sõo q!;Clse todos os nossos eXer,

cícios e estudoi. Mas tHQcriflcio compensa: eu, por exem�to, já
melhorei muwo e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro

espero. ser como Você. Para prosseguir minho recuperoção e de
tonfos crianças como eu - poro ofender a milhares de Gutras

que sofrem o que eu sofd - precisamos de seu auxílio. Ajude-
-nos lOque é pouco parQ Você seró quose tudo para nós I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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udo fará o P. Ramos para conservar Valério
A equipe do Paulo

ltalnos vai reiniciar
s e u s t r eínamenn«
nesta próxima soma

na, c"""-me psf....
..,.as .... ""'. _;,161
te J,ml'Mp. ne�i- �
nossa re�tggc,".

Faramfo sô5re o a

taeante Valtínho, dis
se o presidente pm'·
laíno oue o jogad(J�
t�1PII �to em vi

"*" cOM ft h'i'MOi' r_!

Mft Q4>l"� �{J'..,ciad(,.
"0'11 e� jnlf)"m�tr

A vo:ola (!atar:n('nsC! consagr�u-,e, domingo, qU:J"
do, em suas pl'ópri�s ágJas na baia Sul alcanCOI.J
os titulas c',letivo e. ind vidual do Compeonat:> Bro
$ileiro : 1 Shorpie. Grande fac;:;nho do iatismo baq'
g-_-v€'rde, liderado pe!o cot€g�riza::o v€-l::-jador Va1mo'
S�ores que conõegu u impor suo clas,;e ao campeõc
gaúcho Alfredo Richter que tudo. mpregou poro ,'

cançar o bicampeonato, volo:·i'Zondo. assim, o Uiunfo
do magnífic') Shorpista do Vcleiros do ilho. E sób"c
o orga.liz· ção do Certame: excelente, nodo deixal"�0
G desejar

xxxx
O camr1 ':>nato Catarinense de Futebol de 190:::'

teve suo �t::Ipa f nal inbada na tarde de dom'ng')quando cinco enccntros foram trovados ocu(rend�
a.lgumas su!prêsas. O Marcílio Dias, por 'dua'.�- vêzes

tce-campeao do Estar,a teve uma est,!'éia m,:.lanco
ica, po s perdeu de 3 x'O p::lra o Cedas R€noux qf.lf'
,atuuu no scu reduto. O Metropol que tenta o tricam.
peonoto, foi f, Jiz atuando em seu estádio de vez
que obteve o primc:ra grande goleactn d3 "cér'tam-e
derr-otondo o Flamengo pelo esmag.:.dor escore c�
12 x 1. enquanto ql, o Herdli:) Luz tornava-se c

�j�f;d�;�r�� �t����a�� 050 :€;,c�u�r��::�I���:: J���-
rosa 3 x Atlético Operório 2 em It.:.jaí e Coxias 5 x
Guarani I, em U\g€'i.

. .

xxxx

Começn.ram, domingo os '1:mifinais do Campec
nato Bras leiro de Futcbal,' tendo o rodado de d::lis �n

contro� apresentado uma surprêso: a derrota da $L,!"
. leção pa�Usta em pleno estádio do Pocaer.nbu, frer.t;�
n.cs mineiros, pelo eSCore de 3 x O. No jôgo entre ca

.nacos e ceorenses, ,'fet\Jodo no Rio, houve goleadG:5 x_ 1. favorável. é darn, uc.� guanoborinos.· Moi2 ic.
gora0 novamente porém em campos diferentes, d!"v"n
do paul. itos e cnriocas atuar nó reduto adversário.

lf)(XX

EHá . :'ltre nós, outro VE'Z, O coach de remo p,:
belto Valle. a quem a C�I\federação Brosi'ie:ra de Des
pertos, Com base no eficiência demonstrad;l pelo '::(1-
nheCidc técnico arg(nt',10 q�!ando do preparo da<;
guerniçõEs qUe disputaram o Último Sul Ami�''[:car.)
de Remo, hOuve pur bem ::::mf:ar o udestromento dos
rapazes qL.:e te ôo a incumbência ce honrar e enalte
cer O aquática n::lcionC!1 nes Jogos Paõlomericonos, D
"

\rem ef�tu.jdos em março em São Paulo. Valle volta
assim. a ílr:entar o "cito'" do o'v\artineHi, �ampeõ;:o
brasil!::i:'o e vice-campeõü Sulomer cO"o sendo, na SLJ3.
cpinião uma gucrniçõo fadada � g:'ondes Conquistes.
E' só pl'�orá-In ClI1Venic.ltement2, o que ,I!".-n seno::,

fe to.

qae O AvO'Í nto'StrJ. -11<* .,,_' fi Paula Iib- ." tem]JOroda des.e está' com seu eonl, :.... gr'ftSM' eM_" e- fará f) P�uJa ._,,-

iRterêsse "11 Volti- mos não abrirá máo arro. to terminado com c � ... >iK seu de paa_r fI e'SIr�-

""0_ ,h mmhum """ Sf!11S Perguntando sôbro Paula Ramos e têTll sejs, ordtnário VaIé!'io em

.JaYme Destri b jogadores, oois PT,'- a si tuação de Vdéri·)
, passe livre; podendo PoriM, ........_,,, suas fileiras.

mais além, dizendo- temle mantê-los pa'" d'?sse �ue o j3�""if,r per �sc MP.,.,.... ... nlen"" Iri<"",,", t,,�-.

nurante II no-te do ·:k

16 r ouarta re'rat reun;u

se n Dn-etona do São vau

lo FC. afim de. di 'tri))l1�t

elementos COn,,7,PS para ,"li

rigu- seus ma" dtvcrecs c'c

ro rtamento- cx'etentes .

E t<ll no ctceorrcr eles',
teuutãn ou, o São Pnu'o

viu, então. seu- dep-u-te
mornos dcvtdamonte pre-n
ctüdos. II

Ass'm P- que para .. :-li
rp�ão t&cnic9. de. seu 1]1,:'\1

t<'l. �, ��colhn recaiu
Nelsnn GRrcia el"nl'mt'J ;,1

ecnvid:'1do 1m!''' "('1199" I'

espjnh('�o (·9;rIW. n�o 1I,

vcndo, po··t�nto {"l)\"'r1"'J

no -sua c"ntrataçiio jâ W1C
d,' 5U" capnelrlad� e c,,'l

dnta tojos nó� jâ CO�l:te

cemos.

Em '('g'u!da, a Diret.o ,j,l

o São' Paulo Sem P[ablpmas

p";:;; f:lranl act�'tgdam':'nle

p'·(....nch'dos.
Tóda a DIretoria of".·"-

PADRE -

ROMA FUTEBOl CUIBE
E::ltal de (ollVocarao

1.) - De Ord0'Y1 do sr. preslQente convcc') t,)

dos os associúdos desta agnimibção J'>0rs'.s' reunião
que será 1 'lI izada wj dia 25' d�" Janeiro· dé 1 �63
em .�iJ(') $c-d:! soei .... 1 �:'_'l a ',uo Crisf'óvow Ntlines' Pi�
1'es, 2, com o !';eguinte;

ORDEM DO DIA

Eldção co Nevo diretoria para o ano de 1963.
2.) - A reu"ii]o) tem seu inicio marcado par:t Ç,s

20 horas com qualquer número ó=' socios,

Luiz Antonio Nunes Pires
Secretório

Nâ-o mal::; set'ã hoje o pr
meiro treino coletivo eln

Flgueirens,' Fut:!bol C!ll!"e

conforme a hnrll'ensa \.;_

nha dlvuig3ndo J)-:ori"dk:\
mente,

A r2portng"m entrou c ,)

contacto com o d,retor oe

futebol do "Fuacâo", a.:'l

antando o Industrial Rui
Pacheco que "omente n.'l

t'3rdC' cfo dia 26 e qu" 0S

J.t'�t3� ��ta:·5.o de· vai.
:"mnel.o.

Tai retardamento é o

riundo do llrol.mgamt'n:,J
de férias e dispensas de "I

guru atleta, qu� se ency\

tram fOl'a do E,,�(1do .. 1-

trtncto H'tlS f:'l.l !liHes.

ConlinmL nH mira do Fi�

gudl'au"e a contratação di)
lltIéta Valérlo Matos per
tencente ao Pallla Ram,J>.

Valéria tem p:.H:se :ivre

no l;'�u clube, dé'p�ndenrlo
5ua t ..all�ferênci� de 3.00:
to com " clube que o pre
tendI'.

tú voltará às canchas l�a

tempciada do certame le

gional deste' uno, í.iT o que
nos adiantou na '.r.an:1a

de Ôntem.
o atleta não qu:s J",dil

rar o clube que Irá dden
dEr. entretant:l n�o rr.I<l
xou os trein�mentos .:: se

.encontra em ót.imas c.�n'Ji
çôe5 fi�icas.

o jogo treino de jU'le�'l:s
do Atlético x Tam:1n�b"é
que serâ efet'vacto nj ,··,m

!lO do 14, BC. será i:lió'l

do â� 8,30 horas.

o Clube Atlético C�t;l.1 i

n-an"e Iniciará ltoje rellJ

preparat:-V,'JS pa!"\ O :e;:;'1\

me regional. quando seus

jogadores es-tarão empenha
dos no campo d(> 14, BC.

ceu 'Carta Bt'nllca' a

nevoa diretor-es medida ea

19 aconselhl\à.a parn, :1Ir.'\

metnor preduçâo.
Longe de t odo- os inJ;:

re-ses nt'ltet'iaiS,' o S'-\O

li'alu'') i'C. írmana-r a. uats

um" WZ. PU!'f\ um« p:'�l�i
ca !';qdia da C -suorto.
E abravé- desta prática su

cru que o S1.0 PaUtO F. C

Antônio Carfes
"Es'eu bem

o

certos, que n";:[

ta no ruteuot guannbar-t.r.i,
»a'eetrcu longamente com

nossa renortagem contando

-nos cerno �" deu seu in

c?r!m'm''J e p"""'r�.-�')

.el'p:ll'te Bnrrll!,'n V2r'le.

untüca-se para o 6n�n'l1 r+esse no Plum'r-vu-e Fu

d" t€bol Clube da Gu'\n:'lb:.1-

- "Ccmecei num tL'<>j,la

no

lO reporter:
Frum�rrenset"

ín-f.vldua' � acabai eendo
contmt s c-. C o p rio cc

nnec'montc da lmprenen
enooruva op. mnha 'r-..
e. princloalmente de seu

alie tão b.�111 tem ecornpa
nbedo cr tnha carreira e"�

portiva nao -... '"

ElItado l'� ra jogar futeIJ01

não pretende deixá-lo.

Inqu.rdo eabre a posslb!
rd"d� "'e stcancar a dli'!

são P "1c!pal adianton: .

S��'3. b-; .t arite difícil. Iii

-C" nele r ennam qua Cas

tuho para-á cêdo, Bnere
t:mto eu que assisto a q�:'!l
se b10s os seus t.r.e·lnes

lançou-se em bnscg de um

elemento para a direç:1.O
ele seu Dspar�:::<.l'ento dI"

jrutebol recaínco a "51:·"

Ih' '�." Newten C1:�?,o,1' Vi-i'

ga-. p-cr-vsor d'", gducac '.0

Pi-Ir-a "''!':l�·o� que Qe'::;!�"c
se dedleou "ao capo-te.
A -artir dês-e momen:c

(I Soo P:OO\l'" P!l"-�Oll' a .h

Ihar '0 inicio do eenc-o

citadino, já qu':! -otucíonou

�<;:u m3's '�ér!() pt'obl('lnn.
Q\I" ,{"l'a .sr}'! duvida o ,'r!!

el1�himenéo dt!sÍ':>,; d�;)Jr
f:lln'lnto�. -.;;,�------

E�t!lnd:r �olue!jn.,do ês- � c_

"-" nr<'bJema 9 f:'lmíliu �P!',l :
� -�.:--- t-�pflUlina não mfli_' p:'e('j·::t r!no se G�

pr"OCupar-�e com o ftlU
- """-__ --

D�!,>alt�· "'ento E><p(\,iv,
YOLEIeOL

'ra:

nossos sharpistas na ��t.".·

do esp:Jrtê da vela. cm :0

dos os tempos.

em outro e, sim. para )1'('; r:i� acredito nisso.
tnr serv1ço ln 'ital' ii. n·.I- Castilho leva muit.{) a sI':
nha querida Pátria. MVl rb c �eu po�to de tltu!:':.r
dado f32('r ind' iduf'1 n' l''J t�ic')'"I' carioca e :l(lrc

j :�U:���:�;Bd:a;;:ri��l�:'��� �eI�: q�l:ns:�:�::t o;:;:a.��
di para treinar no "gj!ll<' pgl'a tras.
f' fui atendido, F'n�liz ..ndo, adiantou que
Felizmente, após U'X' ;r.)i1 rztornal'â à cidade mac::n i

fIO periodo de exP?I'iê:l- lho�a no prÕxl:l'.O dia 26

cias, fui ;n�('ritn .. �_. ' •.� p'lr:1 l'eint",grar-se n:) plan
gnn II. equipe de juV'!nj:-;. tel do tI'icel"r gut1nab�r:-
Estou bem no t ..... " u" e

A FAC. abril! inscri.;(;:'''
p:ll'a ') II T�rnejo In,,·t,a

Pa"�n�' sendo que o pr"o

pnrl lIS me"111sS' ��r:1 ,,'ê

o d'a 29 (!" c'jrt'C'ntz.
----------�---------------

Q,u�rem:)s acreditar '1ut'

êstc
-

ano a FAC. lera :1 .. :\h _

'um fiUad'O. no setor. do "g r: Desenhos
porte da l'ecle, � desta V"Z I •

..
será o Clube C(l� Nove (9) • PatnélS
dli vizinha cidade de Sh"

.Josl!:._,w.t� __ p.!..a.'!a�elnl"'_nte..
já Irt. se 1J1�cr�ver para

partlc!par no II Torn"lO

"Incaro Passos'.

Com a pUblicação do C::t.

!endãrlo de Voleibol Ps.! a

FAC. para o ano em cu':':;:)

a A�sociação Desportiva
"Beta de Set.embro', do Es

treito, já cjmeçOu a ffi/wi

Itrenrar seus atletas com

vistas aos certames a ,c

rem realizados ê�tz an;}.

A S.E. CrllZ�'l'o. do S�I�v

d'fls Limões, talv'.:z ven'\a

a !lerder um cjO$ seus rne

Ih')rO!s valol'e�, pOI'quanto
correm boatos quo o at'eta

João Dunielewiskl esta :Ga

iminência de se trassterlr
para. O Clube 12 de Agosto
que .este ano p'artic1pa':'á
também, no setor v.oUboiis
tico.

REMO
continuam os preParat,l�

vos do "oito" do Martlflt'J.'i
que disputará OS JC1g'Os
Panarncricanos. em São
Paulo. Para tnnto, aqui ja
se encontra o técnico da
CBD., o arg:mtlnr.) Vall�.

VELA
ContinUa rcpereutlndn do

vioorla alcançada pelos ra

taltinen�es 110 CamptJIll1:i t'J
Brasileiro de 61'.arpie, ,':')1-

c'errado do,Ming).. Int'g'ii."pl
mente, o maior fe-Ito Cu

I

I publicidad",

I ,"a f.mando ma.ho"�
I 1"...ndar- fone

24.1:� ... 1
I �E�f-ElrÃO - RAFlOÊZ

( A S A
Vende-se uma desocupa

da no Estreit:l.

Tratar à Rua Abelardo

Luz 57, no mesmo B:tlrro.

24-1-C.�

Milionários 2 x Unidos O
"Os M'lionários-" derrJ

tou o Unidos por 2 l�nl.Js

a O :e.'11 partida pouco di.,;
putada na lP3,nhâ Cu úl
timo domingo, no estadia
Orlando Scarpelli, no Sub

distrito do Estreito. Tent.os
de E;:oqu?rd:ri;la e AmL

do os momento" finais ::';ll

pugna embora erradarnC:l
te, não permitiu que e'�

mentos do Unidos o Mrus
sem de campo fazendo va

ler sua autoridad� de arbI
tro e expulsando da �ar:

eh" um dos inditiclplina
dos atletas do time de Ne

O P r é lio tl'ansc;:,,.r<>:1
num ambiente dO! indi�;;I-

pUna, proporcionado )� :l

ma arbitragem, sendo ulIl

dos arbitras tirado de ;::am

po por elem::mtos do Uni ------ _

dos que não desejai'<;M
perder a invencibilidfl.d:,.

Na preliminar o Un'dus
derrotou -O s Mill')nártos
per 4xO.

Três ârbitros ��tiv(Jn,!"L
('01 nr:io e duas pena "-ia.
eles perdeu os M1Jionar!c;;.
Atitude eloglavel e dig

na de ser Imitada foL a do)
'Cabo Almeida que arbitra'1

xxxx

E. comentando o estado, msto Capital, do técni
co portenho, portanto tecondo em assunto de remo

lembramo-nos de ql.' está de aniversário o Federa
ção Aq...Jático de Santo Catarino. Treze aõ'l:lS c')mp!c
ta. hoje, o entidade sllpt>"vi,;oru do esporte que mais
tem elevado "Santo Cat:1l'in:::l no cunce t:'J do C·!.r3portCJ
naciOnol e contincnf;\l. p,' suo frente está um dolO ba-

luartes do nosso c,p:lrte: Osvaldo Silveir� que, há
pouco, ,.;m renhido pleito derrotou o ope'roso dr. Al'y
ereira Oliveira que tentav'a �\ r"Ce-le ção mais uma Vf:7:.

23 de janl.:'l,ra é puis, uma dato gratíssima par
anta Catarina esp'lrtivo qUe não pode pI. ',;cindir d'J�
tr:unfcs do remo. E rl:;gi'itl'ando o pos�.Jgem do gr;1J�'
de efemé"ide queremos levar aos membrcs da FASC
no pes!:.ô:.:. de �eu abnegado maioral os nO.�S:1.5 sinc�rl;"
cumprimc.1t'JS com voros ardentes de prosperídodes,
para �i(Jr glorio de SentI!. Catarina I!' do Brosil.

"XXX

Extinta a Scgundo D vlsã::> de Pr0f}ssionais de
pois de te!' sido considerado aban_.)nada a Divisão ��
Amadores aos clubes Po�tal Telcgrófil'o e São Paulo
�ó restol,! uma swda, o ingresso no Divisão de Honra,
prontamente: ace fo pelo rccleração Catarirtf.1se d� 'ial!flrandarê e AtlétIco t�

Futebol e os c1ub:..s que dela fazem porte. A

reSf1on·1
tarão preliando na maRha

"po�a��l���g� �u;r:,�:;. ����;;n:�,tr:d�n� I'::d:��:�.���, .::p;��e�n�: 7: Pr:��alh��
Figueiren�c, Paula Ramos Arlérico Tarnandaré, Bo· de C:l<;adorcs com sua' ,-

cuiuva e Guarani. Há tanto que fazer mas os direto' quipes de jU\'anb,
res postal stas e sampaulinoS', possuídos como está, O prelio t2rá ellJ'ater fie

dos propósito.. mais ,,�evados e do vontade indomável trdllr>. quando a� duas cs

de levar ali coi.,;as ovante saberõo dar' <:onta do recadu (!uadrO$ illlrlaJll seu prf'_:l.1

�!J"1 eSP�J!IT'l0S, pois s
.

terá a lucrar o futebol da Ci.: rativos para o c j::tflm�

_dJc;I�. tão .��.§:?itodo de rumo� novos para. recupera;· �ional cln (·"tCh'Jl'i:l.

.,.�U)�,ga�l�'d,��9Cado no pqnoroma do esporte-rei bé.l-
rlga�rde�. '

TERRENO
Vende-se um átimo terreno 15 x 25 m, no

Pra o do Saud&de, em Coqueiros.
Trotar com Cóv-s Gnu!art pelo telefone 2994

�*��.��:_��0�_���o Estt.ito,

DEUS LHE PAQUE
A Socieaude de Amparo aos Tubercutosos ccrn

sede à Rua Del-doro, números 7 � 28 ::< rr.U<'ltco aS
pcssôss afeitos 00 bem que cl":e'tc qL.oisquer tipes
de auxílios, erY' I;>�·v"�'�:': j! S<:!lIS doentes fichados.

CUhOJS,It., q,J� os relefones n":'meros 2287
2;40 3146 e 2288 e9tão à dispo$lçÕO das pêS500S qwi
desejarem auxiliá.la, bostando discor, dizendo o b�
cal onde deve ser apanht:do o cionOTIVO

Além de Valério.() FJ�

gueirense pretende a con

trataçãi ee Mnrcco Rogé
rio Hcllnho e Bí. elem�n
10: que pertencem a� Clu

be Atlético Catarlnen.se.

O contrato do tr.einadOr

José Amorim. com o Atlc
--- ----

:�:en:n�n:e��: d:�i Reauaciou O
calor se reunir na próx\· �
= :e::unfr:� po� �b01

SeglllMlo
ttt:e�"!() t�=�� ���� ..... -

��:e:� :: :�f���: Setretírio da
nênda no tricolor d�pell �'

::�â�e�e r:s����!s q�: �=l:: ACESC.
nião de diretoria. O nos�o eompanhl�r:o
Visando o cer!:ime �eg!:: Gilberto Pal� vem de w

1iclta� r:!lnuncia do carxo
nal na qualidade de U;ll

dos caçulas o Sã!:! Pauio {:

C. reiniciarâ hoje seus [lJ'e

parativo,<;.
O coletivo .estará set; ;0

colUandado pelo tr�in!!.(lor
N�].;cn Garcia e terá CC'lll')

de segundo secretário dr.

A�soeiação dos Croriisth
Esoprtivos do E!:tado ,1�

6ta. Catarina (ACESt.'-).
ob a a'egaç�o de que af'3-
zer�s Ilnrtlculare o lml'-e.
de111 <1(' l'rO'�'·I!.'uir 11'J

goo.

lavrador
DOBRE su�s COLHEITAS!

Inseticidas em pó ou em liquidO. Dlve/sos

l'pOS e tórmul05 poro o exte/minlo de qual·
que/ espéCie de prag.a do lavouro.

E/vicidas TOlO! e Selelivo eliminam as er·

vos. doniohas evitando ossim o improdutivo
trobo!ho de caplllor, Fcço uma V�SltO ou

peço informações oos tCbricontes

BUSCHLE & LEPPER"S/A_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Em í1963 co

AINDA! OUTRA DAS MIL

Localidade: Todos os Santas-- Município
Cerqueira - Mo's Uma dos Mil,

Dionísio

Destro de mais al&Ur.;;
dias o governador Celso

Ramos completará dois
anos de sua proficua ges
tão - e jâ apresenta ao

Estado. nesse curto peno
do, uma honrosa e exprec
s!va fôlha de serviços e

realizações, Não apenas no

sentado de raver sõmente
atendido a contJgênc.lp da

adm!nistração., como antes

se vinha Iadendo, mas no

aut�ntico eentíco duma
administração refodmado
ta visasdo à reabllitacão
Integral de Santa Cat�ri-

o Senador Atilio Fontana ao

Povo Catarinense
Em face dos comcntartos

surgidos. na Imprensa c11!3.

ta Capital ·2 d-e outras cí

caces do pais sôbre o

meu pronunciamento '.:"111

referência ao plcbíseito ne

6 de janeiro. desejo esev-

racer ao ]IOVO de. Santa

Catarina e, em »arttcu.ar

aos eleitores que ma ,[Is
tlnguiram cem (' Seu

elegendo-me S�naci,ot'

República que. solicitado a

manifestar-me sôbre o r�.

ferendum que se aproxima
va e, coerente com os lflellS

princípios ldef)IÓgico�. :>E'm

pr,e man'fest.ado" em ""'Mo

slões as mais diversas qUer
na Câmara F,ederal m:de
já exerci o honroso mllH

dato por dua� leglslatura�.
como também em lU1n!l::l.S
passadas campanhas Qclj_
tlcas. declarei-me. frbanjO

que.o, fazia.em ca:'atel'
pessoal favOra ....el ao I,a:'-

Germano
Manoel Pereira
Deu-nos ontem o prazer

da sua visita, nosso distin
to conterrãneo, sr. Germ:t

no Manoel Pereira, ele

.menta de destaque n'lS

meias securitários de São

Paulo, onde reside há 23

Em GU1lratingueta, onde

residiu, e agora em Tau

bate, o nosso estimado vi

sitante, que. é natural de

Florianópolis, tem sido o

consul dos catarinenses,
como já tivemos opcrtuni
dade de noticiar, em refe

rência especial quando de

recente excursão esporti'la
a primeira cidade.
Embora ausente da sua

terra, o sr. Germano M,,-

noel Pereira esta sempre

em dia ccrn os fatos c,lta

rlnenses, sendo també:n

nosso colega na imprensa
paulista.
Somos-Íhe gratos pe!:L

gentileza da visita à �e

dação, com votos de fe�jz

estada entre nó!!.

Iementartsmo, dizendo que
vetaria SIM.

E, se assim, o fiz. foi. atu
da dentre da or'entacuc
traçada em Oonvençâc
N�ClCnal do PSD pnr-tkío
ao qual pertenço. 'CUjo pre
sidente Comandante Ama
ral Peixoto, em declarações
pela imprensa falada a es

cr.ta rte nosso pais. ím or

ln va que c Partido deixura
quc.téc aberta, dunao am

pia jiocrdaC:.e IIOB correu
gitnàrrus para vetarem
SIM cU TAO confome dua�

convicções politicas.

Ab�OJutamente nao me.
€'mpenrei �m campanlu
politica a !avDr do ':iM. A
penas uma' únJca vez fald
}X!la Râdlo Rural de Con
córdlu e pela Radio R"rval
tlu OSclte d.. cidade de
J.oaçaba, onde declarei de
pois de tecer consldaraçõ�s
sõbre o funcionamento do
regime parlamentarisLu em

palse� que o adotam, e c"
m:t c exercido o presid�;l
cial!sfP.o llCS Estados Uni

d�s. tl:isando ainda que
nao dRXnram funcionar n,)
pais o sli:itemf.\ JJ!u·lame..uta_

"ris� iIlSLi,Lllt�d:,':puJ� .,,*ttAJWlonal, que,,' reçoiÍhl'cJ_
doS' element.os da esqU€l'f!a
- comunJstas' e slmpatl_
santes -, estavam recomcn
dundo intensamCnlc o N lIO
e, portanto, adverLJa (jUl�
votando contra o Ato .\di
danaI estariam votando
com os comunistas e. a

pOl"ndo o SIM, estarhlm
fortalecendo a democ,a_
cio..

•

Esta atitude de me havH
pronunciado apenas duas
vezes :-. favõr do SIM rol
respeitando o fato de,)
presidente em exercicio dE'

meu partido em Santa Ca

tarina, dr. Aderba! Ramos
da Sílve. haver conclamn

do os correllr.50nárlos a da

rem o voto a favor do
NAO. Em minhas declara

ções acima rerertdee recc

nhecí ainda os dlreÚ,OS do
Exmo. Sr. Pr.eidente (!:L

Repúbllea. �. J.oão Gcu

lart, de lutar 'pelo retõmc
80 regime. preeícencreusc»,
uma vez que rôra eleito
para exercer O seu manda ..

to dentro do regime em

questão.
E' destitulda de quaJquer

fundamento noticia de (jlN
me tenha empenhado p.rr.

luta politica no municiai')
de Concórdia ou em OU�r'l
qualqu.er parte n ra-�,lr do
parlamcntarismo. O resul
tado das urnas rp!"e�entl
do l'm Concórdia, se devI'!,
principalmente á hlt,,�nc"l.
campanha que em ado o

Brasil foi desenvo],'ida a

favôr do NAO _" .pcn'lS

ATTILIO FONTANA

(�tar·na Contribuiu

na, por um esquemn de

govêdno traçado sõbre to

do o mapa ceeacnense. O

pOVo barriga verde tem

motivos para o contenta

mento com que. a despeJ'.O
do inevitável renexo que

vimos sofrendo da sltu?

ção accnómlca naetcual,

vem dando todo o S"U

apôio ao governador Celso

Ramos. cuja supcrjcridade
politica não esta.em fo

mentar as incompatibili
dades partidárias, mas sim

precisamente em elevar ns

davergl.ncies de partido ao

altiplano das lgittmas rei

vindicações demccrátrcas.

sem ódios nem preeondel
tos. Na verdade, o que da

ractcrtaa II nova onentacêo

que se vem imprimindo ao

curso 'da geatuo governa
mental tnücada há quase
dois anos é a objetivid"de
administrativa. em segu;
menta do Plano de Metas

que no consulta absoluta
mente côres politicas no

mama das diversas regiões
catartnenses. mas a tôdas

Indlserimisadament.e. at�:-:�
de por igual como de resto
convém a um Governante'
honestamente Inspirado no

desejo de servir O Estado
e satrsrazer as necesatdadc

de aspirações de seu povo.

Para o governador ·::e,,-,.)

Ranws, como [á o tem dito

por váriss vezes de públic 1,

a melhor polItica é -a que
o identifica com os an:;a!t's
garais da terra cata\'in�.a
se. Não há para êle me!hl.r

demonstração da exceieT'
cia de um ideal partida! io

que essa de estar !Verdadei
ramcnte operando, em to
os os quadrantes da. gleba.
que o elegeu, a erensrcd

mação do panorama so

cial e econmícc, c devígo
ramento das instituições
eemocrãtícas pelo forta

lecimento do. cennanca

popular na palavra e "a.

ação o Governo. a restou

ração do prestígio estadulll
no conceito das llemais

unidades da Federação
Brasileira.

o PLAMEO não signlflc�
outra coisa. senão a eví

dêncta de que eontrarian

ao as sinuosidades Ga3

administrações anteriores à

sua, o governador Celso
Ramos defronta os proble-

mas, sem vacilações, sem

reservas, em segundas tu

tenções. - e os vai resot

ved com o acerto, com encr

gia sobrepondo a qua'a
qu:r óutras coneíderacões
as razões do ínterêsse CJ

tenvc dos catarinenses.

Q

..�

o Departamento Estadual de Estatísti
ca verificou que no ano de 1961 a Uniào ar

recadou junto às comunas catarinenses a ele ..

vada soma de Cr$ 3'667.589.400,30,
Já se movimenta o DEE para colher

junto à fonte informadora os dados relativos
a 1962, o que só agora é possívef em face do
exercício financeiro em dezembro, pelos vá ..

rios órgãos coletores distribuídos 'no Estado-

_ a funcionários dos De

partamentos e Inspetorias
Regionais que Integram o

nomeado Conselho.
A concessão depende do

atendimento a exlgênciua
feitas pela acrntmstracãc

superior daqueles órgãos
(G,·vêrnos Regionais, Se

cretaria Geral do CNE) e

pela Escola.

Quanto à Escola, impóe
se que os candidatos te

nham, preferentemente,
concluido curso superior e.

admissivelmente, possuam
nível' Intelectunl corres

prndente ao terceiro ano

científico, ou equivalente.
Deverão ainda ficar à dis

posição da Escola de l° de

CUfSD ,de Canto Orfeõnico

CURSO DE ESPECIALIZ4.-

Na Polícia Mililar: AIos do
Goyernador Celso Ramos

P-r atos do Chefe do Po- na Polícia Militar
der Executivo classificadoo, tado:

Rio do Sul'
GOYêrno Auloriza E· N. Evangélica
Foi aSsinado pelo Gover-. géllca de Rio do Sul. O ato

nadar Celso Ramos o des- i veio repercutir amplamen
pncho que autoriza o fun-

'

te no município que conta
clonamenlo da Escola Noc.
mal da Comunidade Evan-

CrS�,3.667.589.400,30 para a União
a boa Política do Gov. Celso Ramos

agora com mais uma casa

de ensino secundaria, au

mentando assLm a possibI
lidade de aprendizado, o

que vem perfeitamente de

encontro aos planos de €'s

col;Jrizaç,ão do Govêrno

Celso Ramos, auxlJlandc"o
na campanha.
Em agradecimento ao

ato do Governador, o Dr.

Rolf Odebrecht enviou

mensagem telegraflca, por

tão acertada e significati
va resolução.

'Major Carlos Hugo ue

Souza, nas funções Co

mU'ldante do Corpo de

Bombeiros; Major Edmun

do José de B,IStos, nas fun

ções de Sub-Chefe da Casa

Militar.

Secretário
Retornará
Ouinta-Feirél
Pr"cedente da cidade de

Lages, onde foi inaugurar
mais um curso de aperfei
çoamento de professõres
de zona rural, deverá re

tornar a essa capital ria

próxima quinta feira, o

titular da Pasta da Edn-

D�ESTAD'O
- • IWS. AIJ11IjO Dluro DE unA CAtllUlA e

j'lcríanópclts, (Quarta-Feira), 23 de Janeiro de 1963

te2::�,:�������;�::'IBGE Promove Curso de Estatíst�c
nas cidades e nos campos, Cooperando com o Con
tendo experimentado as selho Nacional de Esta
deficiências e sommentoa tístlca, a Escola xactonat

que II. aflta de assteeênete de Ciências Estatísticas
dos Podres Públtcca acar- concede, em 1963, bolsas

��r�ap:�o a::ab��� :Vê���� �:;:�r��v;; d�es:��:�i�!IC:�
constituem 08 obreiros 'Bu de nivel médio _ mlnts

grandeza (io. Pátria, o 00- trado em caráter Intensivo

vemadcr Celso Ramos, QO

assumir o cargo, ja traara.

de par com essa ampla
consciência dos reclames

gerais do EMtado um com

pleto planejamento. obfe
tlvando soluções que nunca

se lmprovísarlam, porque
não se limitam a contornar
os problemas mas vão ao

âmago das causas puta
erreotcé-tes d.e vês. Proa
creveu. dessa forma, dos
métodos de adminlstraç:io
publica ,em Santa CatarI
na o vezo das improvIsa
ções e contempor1zaçÕ.,8,
tão do gôsto dos que vi
nham jogando a sorte do

pOvo nas aventuras d3

politicagem.

nar canto orfeônico em

tod"s os estabelecimentos
de en",ino do território Na
cIonal' nos cursos: pré-

�r��ã���'m;tm!��lrcf!�a�
Industriul.

REQUISITOS' PARA
INGRESSO

• Vestibular
O exame de habllltação

aos Conservatórios de Can
to Ol'feõnlco exige o se
guinte:

do Es-
a) Certificado de curso

ginasial
b) Certlficado de curso

teoria e sr,Hejo
c) Certificado de idude

provando ter 15 anos com

pletos
.

d) Atestado de vacina
antl-varlólica
e) Atestado de sanidade

física e mental

f) 4 fotogruflas 3x4
g) Requerimento solicI

tando Inscrição.

o curso tera duração de
3 an"ls pa:a quem não plJS
snlr Certificado oe COll

clusão de 20 Ciclo (7° ano)
de Conservatório de, Mu

sica e de 2 anos para quem
o tiver.

,

i'�fULO
Curso de Preparação
Teorhl e Prâllca do Cal!

to Orfeônic,., JO e 2° uno

de espe<:iall�açã{l; Teor;a

Musical; DlduLica do Som;
Did:itlca do ritmo; Apre
ciação Musical; Regência
e Polifonia C"ral; Prosodia

Musical; Técnicif V�cal;
Organologla e Organogra
fIa; Fisiologia da Voz; Pti
C,olrgia geral ;Educação
esportiva, etnografia e Pe5-

quisas Folclóricas; Exce
tua-se Ritmo. Som, Teoria
Musical e Educação Espor
tiva no 20 ano e acresccn

ta-se Biologia, FilOSOfia,
Didática do Canto Orfeú

nico, Terapêutica pela Mú

sica e História da Educa

ção Musical.

SABOR'OSO 1
80 CHE ZlTa

,I

DURAÇAO DO CURSO

cação Deputado
Nazareno Neves.

CHUVAS TORRENCIAIS

Rubens

Uma temporada de chl,1-
vas torrenciais sucedeu â
estlngem d"s últimos tem..'

pos. Estradas, plantações e

·tõda uma série de ativida
des estão sendo tolhidas

Alumínio Ilaelê
';Lamsa" - Laminação e Artefalos de Melais S. A.
Transal Lida.
Indústria e Comércio BoYino Lida.

pelo excesso de água.
Dentro da variação do

tempo e das situações, ha
uma coisa que permanece
Imutável e Intangível. É o

pend"r da mulher pela
elegânCia. Mesmo com ês
ses tempor,als sobressae e

se destaca a nota de ele
gil.ncla feminina.
As capas de chuva que

se encontram na A Mode
Jar e na Magi,e Boutlque
são mesmo notáveis de be
Ieze. e elegância. São ver

dadeiras ('bras primas do
bom gôsto. Sã� tão prim,l
l'Osament.e- lindas que ves

� ti-Ias f! um prazer f' 1I�1:�

março a 20 de dezembro,
em temPo integral. Ao can

didato obriga-se assumir

c-mpromíssoe de, findo o

curso, caso aprovados,
prestar seus serviços à Es

tatistica Regional ou à Es

cola Nacional.

zena de fevereiro serão

nhecldos os candida

aprovados, devendo a con ...

vccecê-. verificar-se na s

gunda quinzena.
Os Interessados dever-A indicação dos candt

datos fica a erttért- das

Juntas axecunvas Regio
nais, podendo as mesmas

abrir inscrições através de

editaL A 31 de janeiro se

rão examinados os títulos

Loleria do Eslado de Sanla Calari'
Extrações do Mês Fevereiro de 196

DIA CR$ 1.000.000,00
CR$ 1.000.000.00
CR$ 1.000.000,00
CR$ 1.000.000,00

Comentãrios deslocados das áreas federais, embopa
com naturais reservns, informam que a greve que está

paralisandO Os transportes marítimos, não passa de um

repique do sr. Carlos Lacerda ao Presidel�te João G01l

lart.

O flrgumento de ter sido a única atê agora declarada
-

Uegc;l, quandO várias outras, eminelttemente 1Joliticns,
foram aceitas, ;ustlfica rt denúltcla. ralificadu. aliás, por
vm compor1ame1tto (lmisso do governador guanabarilW.

O episódio de ver�ão ex"ta ou falsa, serve toda't'ja

para nos enriq1tec�r de expe?iência: nenhuma greve, ten

do fundo PQTitfco. dr-ve ser tolerada, porque se opõe ti

ordem juridica.
Usá-la para fins ou'ros dqqueles que lhe dão a fônia

P fi nvlin r1� DrRE/TO. " vti_ll7ari1,á_Ia e de.�virtllá-la. Os

D71'mõim:l"l'l!l'ir'!p"",m,'ff/I(f, ff�(L .'

da �a.�.ft nb\'e;1'('I .. , '", ,_�t.;L" ..

"
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t UM POETA
•

l III .

.

Na, Oração aos moças, aSsi1tU!rtva Ru.'! a propôsll
de 1J�fazentes e benquerentes: "Uns (jue_rem mal, �
faz� bem. Outros almejam o bem, e nos tra:&cm

ma�(
na t�::l s!��:�:�� ,ARCHIMIM,o Lapagesse sÍ1lletiso.

Neste mundo desigual,
que tantas dúvidas tem,
há tanLo bem que [,IZ mal,
há tanto mal que faz bem!

Esla variante jâ ê mais consentânea â atualida-

de:

Ninguem culpe a quem preflrll
mentir dizendo o que agrade:
há muito mel na mentira
e multo fel na verdade!

Sem ma.ior escolha, outras trovas de ARCHIMI·

MO, que lhe revelam a verSllttltdade nos temas e �I"

estilo:

Ha uma graça agoureira
que assusta néscios e sâblos:
a graça de uma caveira
rindo com dentes sem lábios!

Parte, se estás de partida,
mas não te despeças, não;
pois dói mais a despedida
que a própria separação!

Li teu caderno, onde vêm

uns versos meus em destaque ..

Multo obrigado, meu bem,
mas não me chamo Bllac!

Em melo as máguas em que ando

tive hcje um dia feliz:

ouvi um cego cantando

trovas de limar que te fiz.

Um tema que é permanente solicitação das Mu·

sas ê a Esperança - et pour cause. Procurei-a entrO

as trovas de ARCH/MIMO. Encontrei-a simples ii

perfeita, a sugerir Ul1t quadro ou uma fotogr(1,lla para

A Esperança se revela
em coisa bem natural:
um sapato na janela
numa noite de Natal'! J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


