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RUBENa DI: ARRUDA BAAlO8

OBa •• T.

�.J!A!!_AlfnGO DUBlO DE SANTA CATABINAJ

o TEM. P O tMeteorol6,icoJ
'S'ntue do Boletim Geometeoro16qico, d.
A. SEIXAS NETTO. válida até tU 23.18 hs, do

dia 25 de janeiro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA M.tDIA: 1009.6 rnb; TEMPERATURA MtDIA:
32.40 C; UMIDADE RELATIVA MtDIA: 68.5%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms • Negative _ 12.5 rnms:
Negativo - Nevoeiro cumular com chuvas muito
esparsas - Tempo Médio: Estavel. ,

FLORIANÓPOLIS, (SEXTA-FEffiA), 25 DE JANEIRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE _ 8 PÁGINAS

.Brasil desde ontem sob o sistema Presiden
cialista • tomou posse o Novo Ministério

BRASíLIA, 24 (OE) ._ passado hoje. ficou assim mes Lima; Fazenda: San Amauri Kruel; Marinhn:
Com a posse, na manhã de .ccnstltuido: Thiago Dantas; Justiça: Araujo Susana; Aeronauu

hoje, do novo míntstérto Relações Exteriores: Her- João Mangabeira; Guerra ca: Reinaldo de Carvalho;
está reinstaurado o stetc
ma presldenclal1sta no Bra
sll.
O Parlamentarismo, do

ALo Adicional. caiu com 'J.

promulgação da emenda
constuuctonar.ns 6 que res

tabeleceu o ststeme pre
sidencial dc Govêrno. J!: a

seguinte a integra da
emenda:

Ar�. ).0) _ Fica revo

gada a c.ronda constitu
cional n.v 4 e restabelecido
o sistema. presidencial de

govern-, lnstltuido pela
ccns.i, utcâo Federal ele

lD4G, salvo o disposto no

seu art. 61

Art. 2.'-'1 _ O paragrafe
1." do art. 79 da c-nsn

tuição passa a vigorar
com o seguinte texto:
"Em caso de Impedimen

to ou vaga do presidente e

do vice-presidente da Re

publica, serão sucessiva
mente chamados ao exer

ciclo da presIdencIa, O pre-
ardente da Camara dos No f)'agrante o professar napolitana focalizando a

Deputados, o presidente do João David Ferreira. MaJ- Concentração de corais c.J
Senado Federal e o presl- ntrtco Relt.or da Untver i Sul do Brasil.
dente do Supremo Trlbu- dttde de Santa catartn-i. Compareceram a vnrr ,_

nar Federal", Quando concedia entrevi .. -a vista representantes io'�
O novo Mlnlstêrio, em- coletiva" imprensa f�O:'f;.- Jornais "A Gazetre", "O ;JS- PORTAGEM NA 8" PAGl

-----------.. Aliança será o tema db Encontro �e Kennedy
Triwlenário .do enfleio �lasjIe1f8� t

�

cum 6,'mi1lenlf�CeatrJ)..amertCamJs
WASHINGTON. 24 (V.A.) �o", bem corno os mC!03 de planos de de�nvolvmw:l:o raiectdas pelos e�forço.� rta

,_ Porta voz da essa Br:�ll enfr�ntar � tnfíltraçàc co- do no�deste. A respeito 00 seus comnatrtotas e eprc-en

n�nista que purte de caun. �·�i�e�:rtefr�:�ri:an��Pl.?; �i�:o: �1��I�ceC;;�:rn:r�'!�:� •

SAO PAUL;:) - Na rau- cesenve vímenro do nordes resuttacos cada v.ez .m.,ü
ntâc plenária de integUI.;..ic te brasrtetro não ê por cer ráp:dos." O certame )\1"_
do nordeste o emba-xador to récn tarefa, mas jê.!,e movido. pelo tneutqto Na

dos Estados unidos, Sr. ínícícu um processe que cíonal de Estudos SUP�"j�-
Lincoln Gordon. prOI1'In- caminha na direção cu,- res enc.erra-se hoje a nCJt�
ciou hoje de manhâ uma réta. Estou convcncid:J de com uma sessão solem nu.

conferência snbre a "Alinn que" c·apacidade � a 'fln- A:;semb'éi" Legi�lat:v<l.
ça P�'·!l. o Pr,o�re;;so:'.e os lade doS nordestinos, f:)r_

O Departemcnto- dos cor
reias e Telégrafos ccmerr-u

ra hoje O "TRICENT.ESI
MO ANIVERSÁRIO (300)
da implantação do co-reto
no Brasil.

O Juncícnamentc do cer
reio no Br,llsil Gaiu dc 1663
quando foi aprovado o Re
gulamento Real de 25 de
jan<:iro daquele ano'llt
Mais tarde, em 1798.11.)

l'am edabelecidos os c.;�

r,e1os maritlmos re�ularp;s,
entru Portugal e o Br,-l,;iil
c também correios ter!l�;
tres '·egular.e� no interior
d� país. que colncldia;'l
com 10 saida e Chegada dus
correios maritimos. lni

CiOU-!i9, assim, um autén
tlco serviço postal no BI'a

cultura .e a riqueza. [)ro.no disseminados por todo u
vendo sempre a integn- pais, o Departamento dos
ção da nossa gente. Emb,,"a

.

Correios utiliza desde " C;\

nôa, a jang3da, o cllvalo e

o homem a pé no tran .. :�

porte de malas postaIs. S'

verdade que o nusso S�l"V

ço postal. nm; trezento� a

noJS de exis:�ia que cO (Oe

mora, l"!ão pod� Rer con�l

,d.erado sati�fatôriO. Toda

via, confiamos" ·'em que,
num Prazo curto POS3,\
mos nos alinharmos r.o�

paises que melhor rêde �os
tal possuem. e, para I>{�·�,
já ·encontra-E!� cofll o .Ex
mo. Sr. Ministro da Vi·aç'to
e Obras publicas, um rIa
no para aplicação a rongo
e curto prazo de meD!wi

zaçãc dos serviços.
A base fundamentnl ('lo

serviço de correias é o si:.
tema de transporte. No Br.l
s:l, tal sis�ema a ;ncfa é dI'
flcienle. O Brasil Cre5C�o.l
muito no decorrer de I>ê
cu1.os e alguns de seus �e

tnres não acompanhai:l:u
esse progresso.
Para o nOrte e para o �ul

para le�te <' oeste, seguem.
hOje, tonelnoas âe' mal'!3
postais por via ferrovl<irJü.
até o longíqui Ceara, -eotH
gam cCI're�pondência r�Sa
da dc via superfície.
Onde puder und,ar o 110-

hlem, onde uma canoa :1.'\

vcgar. ali estará lireSenr.e
o madest') carteiro e SU.'!
lllJ)" postal: :l�xilianâo o

Sel"vi�J Posta: BrasJ1eir0 3

l:ealiZar o maio!" fraba::l'J
de jllte�l'�çã.o ll,,�iQUJL

stl. Porém. semente com a

chegada ao Brasil, em l803
do prmcípe D. João VI, :1_

oompanhado 'da ramí'ta
real portuguesa eemescu
verdederramenta a pre-ce
rfdede do serviço pcst.al
brast'círo. 1<�01. nêssa ano.

elaborado o primeiro R')�u
lamento Pqstal Brasileio.

as prtmeíras Diretorias H�-

gtonaís.

Politicamente indepen-
dente em 1622. soo o rei 'la

do de D. Pedro O C"rre'1

do Brasil foi org,mizado e

estabelecido defjmtívam.m

te por decreto de ti CM ma:'

ço' de 1929. Scu primeiro r,i

r,etor fOi' .o Conselheiro Cr•. �

fo du Esquadra, Diogo Jor

ge de Brito. nomeado pelo
à€creto de 8 de abril

.

<;.e

gulnte. Desde enLã.o �un
clona o COrl."elo do 'Bra�iI.
Nos seus trê� séculos ,'e

.existênCia, o Departamento
cios Coneios estevo pres..,n
te li cada P"��O do rr:rn'He�
�e brasileiro, conduzindo a

Em 1812, D. João VI cri.)u
os 2 primeiws cargos oe r,

gent.es posta!� ent;r.e Rio e

São paulo; em 1817, correio
regular entre São Paulo e

P.6rto. Aleg-re .... com escala
por Santa Cata.rina; �Yn

1820 foi autorizada a crb
ção de um serviço en :re

I>'Dest!rro (FlorianôpOliSl
São Paulo e Paranagua �
nQ ano de 1928, estabelC'
cem-se o Correio Geral .e

Um Maestro
POr uma V.t�

fcc'ência do
íN[agnifico R..,l

ter da Unlver

slaade do Paru

na, Profes;or

Flâvio SupJlcy
de Lacerda, [)O
de rt nossa U��:

rlcrsld"ct.c, '!l�

tegrar OH ·�on

juntos cornls

tam esta ":;:.3.

C o n c e n -

traçã.o de Go
rais Unlver::.:

tárlos do Sal

do BrasiL

Assim ê qU(l,
graças aos es

forços do Rei

tor da UnIver-

sidade de Santa Catarj,"lJ,.

Professor .rolio David Ji'er

reira Lima, e :I dedleaçao
do maeHtro Mário Gamu,
conta a nossa Capital, com

mais um conjunto vocà:i

co. o "Coral da U.ninl'_,j-
, dade de Santa Catadn::.,·

Como num paSSe de má

g·les. o m8e�tro Mário Ga

�ele�

e

'''-;:'
tários do nosso Estado, e pOIS. aperfeiçoar-se em di
em poucos ensaios. con�e- versos conservatóriQS (:5-

buiu fOrmar o Coral Cjuc taduah daquele puis. R�-

repri'lsentará Y.l. Universlcn- g.eu concêrtos em cma';lcs
d.e·de Santa CatarIna, e Ilta;ma�J Var..ferlndo.'){!
estara cantando logo mais mais tarde para o Brasll.
no Teatro A'Jvar'O ffe Ca;:- Aqui criou já 26 corai�, ('.

valho para o pUblico flo- atuslmen�e. ê o regente dJ
rianopolitano. Ceral da Univ·ersldade do

cr��"ml�����l"a��ici;:��:�., ' �,�l"��:\e���d:�l\\i���!r:'�
d l-h, � �' 'e Os seus Rio de Janeiro e I'm AS�'lJ1

de ..
'

I,i�o( ,r.ara��á.i. ___:___,___

TADO" e da1 �missc�':j":
Rádio Guaruja Santo. (:3-
tarina .. Diário ela M"llh:'.

(LEIA COMPLETA ?E-

sem alfa nível de erícrên

cta, porque abandonado u

subsnmado séculos seg-rt
dos, a rêde postal é i JIC

n�sponsavel pela movlmcn

tacão de maís de um t"i_
lnão de cruzeiros em va-

lôrtos, através dos seus mi
lhões de qu.1ómetros de ;J
nhaH postais; o sistema pus
tal leva a todos os bJ"J:>'
leiros três bilhões (.> ffil':O
dz objetos de corr,;!"1)�!l

dência. todos os anos, �llaT).
tidade esta que aummta
na mj'!sma' !IICpOI'çáo do :;;"1

menta da população e d�

profn'es�o nacional.

Das 8et� (7) mil agên
c�as e Postos de Correios

rndustrte e Comêrcic: An

tonio Balbino; Trabalho:
Almino Afonso; Educação:
'rcot-ntc Monteiro de Bar

ros; Saude: Paulo Pinhei

ro Chagas; Minas e Ener

gias: Eliezer Batista; Agri
cultura: José Ermlrio de

Mo: ais; vtecâo: Helio de

Almetda: Casa. Civil: zvan

dro Lins e Silva; Casa Mi

Ittar : A�bjn .. Silva.

torilrsl�s
(Clluçam
a Chegar
nes-te ontem começar \:J1

a chegar " Florian(Jt>:) Is "·s

componentes do' Cnnl;:

Que, em nossa Capl'.�'.
partâclparâc da ccncaur- -

cêc de Corais do Sul Cio

a-esu.
Nu!) prtmetras horas :::'i

:pai te já aetavam em P'l ,

íanópolra os componentes
dos Corah da. crntversrd.rav

de Santa Maria e do Cor-al
-da cãmer» da Casa da

,And.ersem.
Os rerenccs ccrallstas -i-

ram alojados nos noteis

Oscar e Majesttc.

ca anunciou que o pl"c�i

dente .rcnn Kennedy SI!

reunirá em São José ctn

Costa Rica de 18 a 2() O!

março. com os Pres'ídentcs
das 6 Nações centro ame

ricanas. Serão discutidOS

'problema� de apli�açao (\::
"A' lança Para o Progres-

BRASILLA - A Cãm:lla

dos

D�_put
dos realiz,;.ra

se.são o Inâria na tareI<'

de hoj O Presidente P.a-

nleM azzil! informou qUi'
bojnda nâo sabe quando en

trará na ordem' do di:::t. o

pl'ojéto de reforma ad'u:
nl.strativa..

x x x

RIO - O Tribunal Rtl

gion,,1 Eleitoral apror:::.ri
hoje as Impres�ôes regu
ladoras do plebiscito (,C

abril Quando o carloca··J.'
cid!l"â sôbre a divisa0 ou

não do Estado .em Muni

cipios. Apôs a reum:io,)

D�s<,mbargador Su<:y íic

Gusmão Presldonte do Tn
bunaJ Ref;lcnal E,Siton:..J.
ccncedera cntr<'vlsta a Im-

prensa.
x x x

RIO - O Deputado 1,'r')
ta Aguiar revelou qu�.l
Assembleia Legislativa vai
continuar deliberando dlU
sal' da IIndnar judicial ':tu�
considerou nulo o 9_'.ual
período de SCHsô<'$ extr.lo'·
dinarias." O i'resldente d;:\
Assemblêla �formoü qU:l a

Casa pretende defender a

soberania e independêU(.la
do poder legslativo.

x x x

SAO PAULO - A ASsf"!7l
blêi Legl&latlva � 6�o
Paulo vollará a r.eUlllr·J'

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

Re.formas de Base: Congresso
I

Rerormcs de Base. No "'1-

especto da sessão prep.u-a- gran-e vemos, ao centro o

torta do Congresso Bt'axl S·l·. M. Poulc Filho, Diretor
1.\" do "co-rer« da Manha",

O nosso flagrante fixa -'u1 que dil'igiu os trabalhos a

deado pelos demais mem

brcs da rereroa ccmtssao .Ô
lLEIA NA 5.& PAGJte.ro para dcfiniçiw

Assembléia Aprova aumento
à Polícia e CODEC

Criados Municipios de Catanduva e Ouro
1'/0 Silveira: 'Remodelação da Sec. da Saúde

Na sessáo de 22 do cor

rente, a Assembléia Le

gislativa aprovou os pr,l'

jetos de orIgem gcvern:.,

mental que concede trinta

por cento de aumento �e

vencimentos aos integran
tes da Pclicia Militar, ex

tensivo aos in:ülvcs.
A Casa hOllH;iOgOU, tam

bém, o conveni.!) dó' Go
velll\.', do !>.srhdo, Plumeg e

Prefeitura Municipal, crlan

do o Conselho de Desen
volvimento da Capital.
matêria ja amplamenr.c
tratadn pela imprel1�a es

crita e falada.

e sôgro do dr. Napoleão
de Oliveira, atual prC6i
dente do CEPCAN. As
sociaram-se as homena
gens póstumas os deputa
dos Walmor de Oliveira,
em . nome do PTB e o dc-

A Assembléia ;lprCVOtl,
}:or unanimidade, requeLÍ�
menta do deputado Or

la,ndo Bertoli solicitando
um voto de pesar pelo pas
samento, eln São Paulo, t!o

deputado Emílio Carlos, e

que a Mesa de�se ciência
da homen,.'lgcll1 ao Con
gles�o Nacional. O depu
tado Waldemar .Salles to
meu idêntica iniciativa
com relação ao falecimen
to do sr. Glocondo Tasso,
rx-vereador e ex-prefeito
de Laguna, ocorrido se
mana passada. Da tribuna,
discolTeu sôbre a vida pu
blic\l do extlnb, exaltan
do suas qualidades pes
soais e de homem puhlico,
e que o me�mo era a!�o
funclonârio da Caixa E('o
nômica Federal, pmgel':
tor do dr. Jacoppo TassfJ,

pptado Fernando
em nome. da UDN.

Viegas,

PENSA0 A VVA. MARIA
ALVES ECKERT

Aprcvada, ainda 11a ses

são de 23 do corrente, o

projeto de o.utoria do
deputado Elgidio Lunardl,
que concede ?Cn�a" ã. vlu
va Maria A:vc� Eckert.

MUNICíPIOS DE CATAN

DUVA E OURO 1\'O SILVEIRA E A RE

GULAMENTAQAO DA SEC.
DA SAÚDEKa sessão dE' 23 do cor

rente fo� aprovad.l :t red';

çãr final do projct;) lie

autoria do deputado Wal

demar SaBes. e que ratil'l
ca l"e�olução da Cá'11a·:1.

Municipal dc Joaçabfl.
('riando o llluniclpl;) ,\c

Catanduva. Apl'ovado, tam-

bém. idêntica resrluçào
do legislativo municipal
Capinzal, criando o muni-

cipio de Ou!";), proji'to
apresentado por vf\nos

p!'n']"mr :H('.,

RebatenQo as criticas
rCont. na 7.a pág.)

VOTOS DE PESAR: DE'�.

Co 'EMILIO CARLOS E SR.

Japão aceita (em principio) que
submarinos Nuc!eares Americanos

Ancorem em seus Portos
'l'óQl..1IO, :14 (OE) - O

Jilpão aceitou em princi
plO .que submnrihrs n;J�

Clca;'es nllrte a.l1�ncan'J.-;
ancorem cm SCllS P.J:·t,\s.
declarou hoje um por�a

los Estados Unidos. CO!l.\iel'
va aos 8 submarinos ela 71�
;róta e se. êstes ubmflrl�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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URIi �tNIS CLUBE - SÁBAüO [;IA 26 - )olrée {arnavalem - Com o Famoso 1!MHÃO - ReserY!3 de �1ms!li] Joalheria MilllEr,
.,

tlllprMI tallora "O UIAIJO uec,
RIu, G(m!lfjl�"ito t.b.lra II'WI

I cld")le ;!IJ�;l Galio1 f'tJ:H.ai 13�
�!3tic;h'�" Ttloel)!llttlcIJ !:.?:TADO

Mutat
fftil'llllz üe l\nuCa. R.nuJ'

O",enlc
j.itl_',II'If'" ,'''O.M'lrl.JI d. IIQUlnu

liMatnru
•. '''ro1O fr'rll\H.,jo [j" ;\'r,uml ,. Silva _ O&"aJdll
Mlllo .I

('olabllradorlll
I�...! "i.lr�rln11' /"llht, _ Dr ()"valdo �v.::irlJ'lIIt
f.d,r::.' (:I(II:I,mmj!l!. nr "l('lri".� "' ..... ,...

�- Pr,',. 11'1"">11 (1'1';(::'" � Major Ildefonso Ju.
',"I'l�d I" ,\1ilrt,,, Leite ,1�1 Co.'tr� _ u, 1(,
1'''''1' C,j' )" W,tlkr- Lnnf.(p zurv Mn('h�
Ih I" '.,11) rl;lfi'llnmeu _ 111'1,,1'. "arvau»

)�,·,·t )""�,,j I'(·rn:,nu" ,;,,�, �"'" T,,,'
H I,),j)t"jl U'lnllrtt A. Seixas neuo - Flávio
.'\.,':o'"l'l." Ci... :,lIJ(.!,"1 C, .r.ouuncu. �(il·". 'to

.1, �r','" G t.... ri,·'lh A I'a!t!(j S. Thb(!,
l'i'fllT:tA.·,r;';N'fO ESPOP.TIFO

';.-':jil,'" 1· ... 1]·" I'.lUlo Machado
jt,,'.1;,I·'IIf"1' :dlrlllal(><:' M,11ll'Y Borges, RuI 1
J ·.b" <! 1',llwLf.') �al,os

("O/,,'/(Ifrrt'/llIi'R: ""'�RSO.s
H.'·pl'f'.)l'nt(/nte.�

!t"'I",��,Jl:1.<'f'),'� A. s. Lnra Lrda
";íli "In �'r'nflfl(lr Dant r s 40 50 andai
"":1'1:'4

"-j P ,lIil) !lua Vitória 6S7 - ecni, ::'2 _

'j "�. :\" f:�I� 'I
)',.1,l'h!'''·'1' I'HOPAL nua dos I\nc\r"(,,,
.. 'i:'j ::)lltJl'I',kj.\.
11,·".,1.''; t' "Ilfl'f'"p,mdpntf'� "'!ll f"eI(l!,; o!' ,.1'
I dniq"di' �(llJI'l Cata:'jn ..

f .'\1,'",,"1<1" 11l1'l1bn1f' r01ltrnln 1'1", 11'nrÓn (", m

fi '::(.I:�'�:�"�'\:""I er' "fltlf10{l
r' ';'1.>\ i\Vl,.<:).. ('rt lnflll

fJ '" ""liI""fl:ti:,'1:� :'��:::';':;;':'�'rl(�:'I" ... ·'11·

rr..��m,A Sii , a!CI3:!':'7�

J'.',�. ANO HOJF:

.1-'1' /'0 Luiz !}e'Freitas
,I' ;onha

A rf"lIlüidc de h'lje a,�

i�:Ül. u tr:-:n.;cur::,· .do a:ti
V" �rí.r:,) llat.l.lirlo do jovem
fll ';t , LUl:'; de l"edtClS No·
I" �lh {li!u U) nu"s )l.h'- A ;Illi\'cn::ll'!antc. dc.;e:,I-

1�;,��1��, �:�il��h�:" �:��eltl� 7���C�!Cd�C�;� d�;��!�i���:
..-!"U"j r.('" C rre)os e T<:,- �{'nitQres.

EftJac� Matr�mDl1ial
RenTiz:v;e no próximo sóbado, n:l igreja NO$s.:l

.s�h'· 9 (k. fó� InJ n,IIEst�e to o �nloce mo-trim:micl
fr"'fi", , 'n·n. s , "P'c�l:' ti::lnçlirves fd.:l'. SiI),Ip c:;nl \

�":1, !'�, ,.). 01'1'1 Ri'cJ(/aues, pessoa!> muito ré:lCi::nJ'
f�;" "I, "r., i:i pl1!i;:s. Ac'.• nubentes de<;ejomos mll!�
tso; t.l:ci',"ld�'''.

NorAS DE CIÉNCIA

TiU1 AMENTO DE DOENÇAS DA PELE
t L ltililil,j C','10,'0:'so Internoc;onal de Dermatolo

1]1'1, <IH '\Vn;:;f.ij''J10Il. o Dr, Judd Schortz, de Posad ..:m:.J
L liOis L.IIT>, .', fI""dicoS de suo equipe, on'..lC 'oram o em

fi" figo : l'-.r,,�<:'} I I,� novos drogas c de uma tec:,ica espe
(' al dI? (';j((õi!vr.-: no I :(,tomenh C!" dcencas in.flamn
tór;as tin pp"'. () n, �vn tratamento consbte no uso de
r€lleul.l.q· r:fi�i.( �IC; moleóveis poro suste-ntor compo'-'
t,:::; �lnr1li,'�',<> .-Ir' ('(lll C'lstNóidc contra as ',sões dJ
r-rJe rlll:·,,-,r.tE- '1r'I,i;", 11··ro<; estendend·)-s€' mesmo o CI'

hlliV{l n do1i� c I,,; �. O nr,VQ prccpsso ev:ta o '11".
rr�go int",no rl" rnllirr::steróide.

Conselhos de Beleza
dr. PIP.i:.'S

,COMO DEVE SER FEITA
A MASSAGEM DO

COURO CABELUDO?
A massacom do couro ea

beluCo deve ser feita ctu-rs

vezes 80 difl. pela rnnnná
,r I' no deitar. na base de tü

minutos ecoa sessão. O es

sr ncrat é ,e,�fj'8gl1l' �·"':L'�

mente o COur.O cnbcludu na

caixa óssea c n:;.o a .n..o

nos cobctos. Pnra és-e !

sun-do- as duas mãos ! '

r-cm bem apoiadas n-i (.tI.

beca e com os d{'d,os cru

z:lrlos. Após "11150. faz-<e
com que o couro cobetudc
deslis« sobre os oSSO.� do
c.nneo. Tvrmfnürrdo

ponto li mão. s-mpre com

os dedos cruzados. vao �1:l
ra OUI,·O. até que a Cal)l'J.
fi{lU� ma�saÍ>{'ado. por '\);1

•
•
•
•
•

mon_-.

plo·to

af�lIxo d� �:mglle n.. 'J,�al

lr::t::r;o. Dé�se m(ldQ t .. ;,"..,
fi 1':1)1 ('(,!nO o� ro!!('u''.)� oi
IO�I)� f""m e .. m a C["'I 'a
e:,o aU'TI"ntada e se vi�('-

o QU:' nilO r:,sta " mp!'l"r

dúvid,l é que .�I· I!';lta �Jc
um m�'tod:J prat!(':J, p,"·"'o

m:I'O. e l',,!)lmcn' cfk:�·� .

Apos uns d"i,. me�"'s de
t!"!It;:m� nto a queda ',J:).'
('lJbr:o d:minu� de um 1',0

d .. "'_"Il-hc! t', d,' cem J 'Ü�

0\\10 crtE'm rt'àdam'lll? ,,!;

\�m-i!l' lima rt'�uçô:o 'prtr.\
vinte epc·l1as. No ItlIt'io, �',I

treta!'!!:>, a queda 2ume.'·

ta ,�endo um fato fll.cilm ...n

te exp !câ.vd peia extral?�l.o
LI'numãtica Que a mas"n
f,Qm realiza. O susto n:::s,e
momento é ('1l0rm� e. I"

g('ral. torJo pal'nm ',:,o,m o

tratamento p"l'que jUl::;.I:ll
qu" a J1UI5:<ag?1n e�tá \)""
ju1icnndo. E' um ,'rrO 'PiO'1
sar de tol m�d:J, pelo f�'0

mortos, nenhuma Van',,
�em ,existe par!! que f
quem no C:lW'O cabeln 'II),
cemo element"JS de PUr::l i
lu�ão ? dliicu'I::mdo o nl">,�

o folículo rabnca.
Cetr-íam esses pêlos.

vttavetmente. poucas
munns após. O cU'r)p.ia,
bem cem saúde. nac ""

d('·�pr,·nd� com a messe

gemo

Log" após 'o pcrrodo ne

gnt.vo que »cabamos ue

cnn- 1'�11l, enteo, uma 'lJO

nic-a ncemuada. que -c

traduzo na p:U!ll:Z!lCã0'·Ü
QUI'ela CICl;; ecoec, em ;;"

tratando dos C:lSO.'; com.t.is
Em hip"ten contr.rrra e
necessária pasqulxar

sa � cabale-Ia, a fim cl�
que O tj-atamantu pela '�i,l),

sagem .�cja ajudado e C'JU

isso, obter-se, se p:J:-;SI' �I.

a r2ctlperaçio do cabel I.

Nota: � Os nossos leito
res poderão solicitar quut
quer conselho sobre r tra -

tameuto ctn pele e caberes
ao rnédrco espcctaüsto Dr.
Ptree ii. rua México 31
Rio de .rnnet.o. bastando cn

vtar o presente artigo d,�,',
te jornal e o endereço CO"I

plcto para a resposta.

bêminttto f-600 - 1959-60
Vende 'e um com pintura pneus, motor, estepes

erice: odes e tcrraroentos tudo' novo, pronto paro viu:
jor, A trotar nesta Redação. Com Divino.

29-1-63

A6RA[lWMENTO
,--

C Mrssa fie 7- �ii S
A fcmilia d:) ."{'mpre lembrlldo

MARCI'LIANO A, ROBERGE
agradece, emccü,n<lda. tódos os mo.ljfcstoCÕt·�

(I ccnfó' to re�ebido� por oc,)sião do f61ec mento d,\
t,L<�'; ,(Ire quer:diJ .: t�mbem a tôdos que c:)mpar.�
ceram à., cerin1:)nios de seu sepultamento

C, nvida outro�sim, poro 6 mi�,;o CE' 1,0 dia '1

c'?lcbr..:.. -;E' nô Coted!'Ol Met:·opolitfl.no, sóbado dia 26.
6s 7 h::::ros

F!o!·ionópolis. 24 de janeiro de 1963.
25 - 1

J, ,to'

12 � Arrvnhõ n�� SoI6�, :-lo Ur-l'
1,',1 s Clube "Jclneló,', €5;,1 á ;:'ln!"n.do:

,
NÃO ADIANTA ,
����O�;It:t"nr''::AIS �
I'i') /l[lIANTA. II'

eM ,AvOR ME •
DEIXA EM PAZ. ,

('I"lt-A "!'"Ir" 1=11 TIVC D-"rIC"4CIA •
a: C',,�rJt c.nM Df.SIGNACi.O • "

�':IE EU DECLARO INOEPENDtN',
'O Mr='I PI"'tJ"lf(!= CORAC..iO •
� "t _ "··�rr(l,..,....,., ..;� Ri d'" JarI ir�)'

,.. ... r'� ,.. ..... �t:�',.. ....u do l,.,_t., n'" h .....<;nede<;.
,..1- 'I tnl G'ór'o o c.,�oJ Ed"'Jn Xovier�
cnr[l�so.· •
'4 _ T'mbém ('<;tá ',endo e�f)erad::J�

r...,""'f3 I· ....... I" .....""a cir·' .... I,' fi f'xmn <'<>nh'lroll
I",.. .. 81nrk ;-,..,.,,,;rlnrln c"Deciol nora .,_
1 � J="'d'" ..... l C,ul Brasileiro de C01·a;,,'
ll"'v!;'r5itórir'5, ,

7 _ A bl.onita senh:)ro Lourdes HuI! 15 _ Pelo Canv'J:r Cruzeir� do Sull' ��1 q���él Cj�u�t�;����H:t�s c';'�
se no praia de Con:Jsvieiras, estl'eOI! viajo amanho para ti Rio, o bonita se:J
mOJu medeio EI,z:1bet: Toyl:lr. ;h�:�h��'a l;tehct"drr:.��u �,�:J ��ss�t����� .•

8' - (:'is'ana Hove.rroth o t,lezo f'Ji olvJ de sign fíc: tivos homenog€'n�'
su_av€'- que lá "Mi�s Elegant� Bangu". pelo mundo social. E�t.omos inform:l.-'
em rece,,re reuniõo :::;Jmentuu que cn d:;.s de q[#e cm. mai0 préximo, o ca·,;ul. eim"nV' do I1:JVO pêlo que

Um ,1,,'1(, 1'I'ltIO�� p:.ro ormOZflnor eJ2tricidade �oC�I����u:.a���,,:O:���;/�J�t����0�Lr� �:it�d����OIl���!l�id::�,�(iI10, estOl'Ó de,
!J�����i�,�;,l���l:�,,��:_�mde�i����e�:lo:����te:�n:�ê�oc�� n€ste ano nõo sairó 'de boi.ano • ( A S A
L1 Monk�l, 1,,·1 J f'�lco William F. H.Js�el da MarinheI

9 _ Em homenagem 00 1,0F:; 16 - p, ocedente d� São Paulo che�. Vende-se 11m3 c\esocupa-rl. , E'.ln,I·,., u,! d',,>. O mÜodo consiol1tE' c'm cplacar:) S�l Blos'leiro d2 tcr::! s Unive' <irári(;� ����I�:j�::�l':��":)C�í'��,) edeo ���::I,iS��. d:l. no Estreito.

�1'lt:�,�.t.:,�;:,l!:::-�jJt.C:".I·1 tl:;��'�:�:osm��;����� el;:���ir�� , '

oe nteceró oemin')o próxill1;) n(, clube j�'rnal" EModo de São Paulo" tombem' Lt�r���l��-\ n���o �����.dO
,�'r 'll (I '1(;""" !f, ) é c/1Tlpo:.tu de serpént nos e�pecio::! 0<1'., d" Aqfu-to eleg<lnte e m1)Vimen- cunvidodo especial .paro assistir 00 1. ':l, 24-1-6�
,� IlrCI!I' C'If'''''' de ;�I'n)úZe,lar e-Jetrccidade em c�m' toda Saíre".

.

�:;:;;�:i.�-;ul Brasileiro d:: Corais Uni'"

I"'" r'· dlO "j;.')o<,II.rno o 269 grouS centig�odos ab';i • .

III .

Jo} I r r _ " (j ", ( nKdL.. tcmente usado em naveS 10 - f� francos �tividodes �,ar:.J '1

. , ,

• r-;::::, '" " I
'rec <' ,lt � I n(, e"rll estabelecer o corrente n J' �r;::n. e Bode dos Ar�js.tos n:> p.ox m: .

17 - HOJe ,e dia bem que <;e�p�?, J G 9� 1 J\ (I t I, !.I E? ,
't.pe", !1" (1, ,11, d1r', e � mozenod::l sem quolqu��' Cola. 16 no R'J d2 hl,e,ro o Departr: leunl .10 Amencan Bar do QuerenC'l)' r�TÃn PF"� .\ll Z,IT'�.d eh,d, �

'I I r" II II d, en01g O du �nte um p�flcd"l n L ...:.::;t�I;.!��I':� :,l:(:���a:; ._n;o;�lt;..C;':':'c�y� _ a .. ' rt '_'_'_�__:_ _'�ti, f:nit', Ç,,''-'"!:) IlCr(!<;�ário pode �cr tron"fer do pflrn
n c,rCliij( (> '/'\',d" () nn(1" !hi/ é banhado em hélh li

'1,'.:b n 7'/)0 nlH1i ... " rI,.. 7('-ro e a uni,.lnd<> tiCo fecho
do nllm" r':Ií7'1 i<:n!:1(ja de aço inoxidável.

3 - As 17 00 horoi', de amanho.
Cll"Ó entrado na sing::-lo C:.p,·la do Di

vin. fr,r;'rit·) SLnt". (,:_;'l tiJ,COIP"",) Cos
ta pcm o cerim6niCl rel g;'''''l de Se\1
(' ,:;ofl":ent,') CII(l1 /) D�. C" 1-" ,"-lbFrt'l

légraf::>s ul',ln Caplt.l! c cc. '�' ��?/,.���n���\;ô:�c��ç�::c'�::'> �����l;:·l.\rd�;l "�r.\ r�:p��a'Fr��.:,:� •.
N�1J����a"i:!l1te oferCCerá''
aos s(,us inu.ncl'OS eo:cgol�
e PU,'Cl1,C:;, UI!):). i�llt:.l IlJC!'ol

de !lIns dG('e� cm "ua rr,

<;jr!l;nc-!u.

,
11 - Em nesse cidade, D embo'xG-'

:1::.:�::'�·;Je;eC;;'�;'n':��:�tu��ed01 ?�.
tivul de C:)rais Bl'os'lein'$. n-1 Teat 'o NII .fi. maS�"�fm delxa um'l a

:'c'a;:nC:;::���; ��' '�:t�;�;;:�:�,7t:: �::�':�,�'�;��::i;��;�;: ,;:�',:
• t:,m� da qu'" 'E' cha:nl ,

!lU h:,'e�cmia. 1 .. lél é. '.1':1

SociO!$
,

. �4
-. ""-"1

r ',0 ".:.,_l.....�'�\J7" \ '\.
.--��--�----��--------�
, CarlotaAmanhê-no Altar da (apele
: Divino Espirilo Santo -:-:-
, Festiyal de CORAIS
•
• 1 -Logo mois no 1 €atro Alvoro oe

• Carvalho €:.t,'),ó pr,esente co "1,0 Fcs

• �::�l., O����i:.:��(i�er,���;;XHcio�����l�'�i��-

�:,
"a!.

I 2 - A S"ciedoOe "Poin0iro"" f::l1'-�

in<JlIg�lr::.çüv út:c yi de '-UQ �"dc, n.)

• I-'r-:'x m'/ dia 31. A. imp.en�a Lla.a e

r', (;i.clÍit.l d� c;Jndc �er6 . {(I�i c:, n�,do p�
k r)' 'rio de S::c E'da, I tm h(:o c�m

.• c'lquitel. Si I�'

•
•
•
•

v comecrnenos

G cric. {,IIlll.- '.�,ó
mentol bo. 'e.

rr ctizodo o

C��MA�- cartazes �O, �ia
",,,e SolO JIISf.

Centro

à" 3 J� 8 hora··.
Ca: ne1 W,lde
Victoria Shnw

-em

COVIL DA MORTE
- Cim'maScope - Tecnicolor

_ Censuro' até 18 onos-

Centro
à� 5 ,. 2 horaS

John Soxon
-em

OBSESSÃO DE MATAR

Cit. HOlY
às 8 horas

Peter Sellel'.�

Jean 5e""'I'g

O RATO QUE RUGE

�BAIJ B05--
Fone:JU:fa �Ia. GLO!lA

EQUiPAMENTO PARA FAZER NEVE
lh,l ", •.;i,.I,IQ (!t fubr:-:cçco d<. ne've, idea1izourJ

p' .. ," unlO .- \1,,,-, d,., l('xl!)gtcn, nos Estod(),� Unidos, será
t'm br. \II' lmv;ado) hlrn[)em no extcrior possibiliton(!..>
f1·�S c�nt!,-,,: ,I,· ("P'lllc<; ue- inv{'rno ofúecer Jocafido(k<: Sl"r'---ip, (, r, .br It,·,S dr' ne' t� a seus ft·("'luentodof(;.s.() prcn C'--ll,yf'rle () ógtlO € ar comprjmido em nev!':!
jU(lmJ" 11 tr.1i1h (,d,,1I1') c"tó lige;l'omente acima de ze
n) in, Jq;nd'l n o:;jr,t:-mo tubulnções bombas e "metro
rCir o (·'·'ll/ir 1\ "ITlf'!rolhadoro" 'é coooz de cobri.'
JlllâcI .,�" ('"fl"lIjCl nrve uma �nc!Yto "e v<li �r>:l�i_- ÇA ALCANIJADt\
rnrrr )I"/P S.'1?O r"nlílTlrlros de f'�"-:'<;�llr" mOfO:; de

�,�;,'�,i�<:�7�;��'�,�;��i:�i� �.., t�rnr, (1.·'DO': d'J rnor!r' do doador. Ao. trOD&p1ontor u- 1a\VJ'ij'1Dl1iIr,," rórneQ retira-se um minúsculo pedaço do córneo' I!!1II6 IRS
ri .... 11m dGS olhos do do3dor ODÓg suo morte e "'p. trons-

t •
?n a 0",0 n ü1i.õ� paciente qúc esteio gofrc:ndo de

� .

j
)fos ��nfermidodes causadoras de ruptura

" (,_\

��:",;1:�����t.,,�:
"

--"=----'''''

AQente Oficial da Propriedade Industrial
,?"(1I.�lrn fifi! marcas, patentes de Invençllo, nf)mp.� t:Q
"lolrl'laf.�, tUl/lns de estabelecimento, ins:gnlas, frases di)

vrotlft(landa e marcaI'! de e,rporlneão.
Rua Tenente SilveIra, 29 - l° andar -

'ALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO',
POUS - CAIXA POSTAL 91 _ FONE 3912

-----��----����--
f Kennedy VisHará a Uália
WASHJ�GTON, - o Presidente Kent"(!dy aceiw

tou um convite poro visitar a Itália, êste ono.
Pierre Sal1(1ger, do S('-..vic'l de Imprens'o do Cosa

Branco, e H�bert Bjon(ôhi Sec!f-!tárr" de Impren�?
Ita11�no. iit'llJC10rom _a formuioçãa c oceitoçõo do con" E<lstmanColSl'vitet dep l'euniào �l�tre o Presidente Kenn�' ��.' .', .... .....�.' .,�:' �"ps��.:L;�5:��s

4 __ E t"'m ....� informad�.,. d€ QUe '1S

solõ�:" do O\l�r(:ncio PO!'''-e Hotel com

sua n"V' d�ç"rar:à(., S€l·ãn r('v(>stid:J�
cúrn "Vu!gopisn"

5 _ r. v'o>:1l'm ·,....,a 'corlo paro o F:,;')

(".. ,,..II" ......c"'�rá O r€"idir. O Dra Lourd;-
1h.:. Piozza .

6 - O R 'õ- Ud'l W�n'l'_'l'lhf'in reC€'

bl"lI "'m c,,''' hqnitn l·��jdên"ia lIm aTU

ro' ,..I�' ,....;..i'lr.; para um caldo d� peixe
f'I-, ...,..:� 'n i('nt.,.,. 'rl'niu os c'lnv·d.qd�s
'�.,. -�.' .. "'_ ...... ,·,,,ico, CHie se ocmoraram
ote clt.o� h'lj'os

A ROUPA SUBIU: O MERGULHADOR

Estreito Fone: 6:!�.'!

SAROHOSO 1
FICOU NO MAR

às 8 hora:;
Donilále Ajoret

BER'(ADETTE DE LOURDES
- Censuro: ;lte 14 ono� _

F:m�: 3,,:::5

SÓ CHt ZITa
SANTOS, 24 - Bombeiros estão vas-culhando o estuót,O n� ... on·ra do p,'aio onde há tem

p.o afundou v navio nacional "Vernio"; a fim de loco
hzor.o CMpo c!o escofond1'ista Haroldu Basílio da Am ..rol Cl7onos, co"ocu), que pelo q\t: Se presume, ficou
preso no.s ferragt'ns do embarcação, quando procu!'u
vo �et,lar porte do Sucata submerSJ. O mergulhador e
auxtliores, que tripulavam o barco de swlvament'J "Go�
voto". hó vár us di,.-, vinham retirando do fundo do
mar a5 peço:; do "Vernin" Ont�m. Basílio merg-..llh011
e.nq�.:Jnto seus companheiros oguarf:lavolTl o b0rdo 0"
SI(,:';IS paro içamento de LlmU ancora,

Com 0 decorrer do tempo nótoram que corrie
�Igo de on:l:"mol �ô, t?o,procura�om içar o mNgulhl'l'
Cõor. Stlrpní>ndidns, v rl:m qUe chegaram 6 tona apê'·
nos alguma, peçi.!s do seu v stuóric,.

à<; 8 1/2 horas
Doniéle Ajoret

-em-

BERN ..DETTE DE LOURDES
- Cemul'o: ate 14 anos _

mu RAJI
.. � ......

'
à9 8 horas
Rory Calhoun
Lea Massari -em:

lUX-MARCAS r PATENTES

o COLOSSO DE RODES

AGRADECO UMA GR,--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



nquêrl o na em alIa a
RIO, 24 (v. A.l - Como Bras-il, partiu para Havana cunstânoías mltertosas de conduto para deixar o Pais. as ínrormneõcs. Lnuren -ío

emissârio do rtamamtt c o embaixador Câmara cen- Pedro Fernandez e aamón O delegado nesta Capital manifestou flue "nem as

para proceder as slndlcnn- to, chefe do Departamento Padtlla, o diplomata cota- do Conselho zcvoíuctcné 'ia denúncias dos usuados nem

elas sõbre graves aconrc- de Adminlstaração do Mi- bulará ncgocluções com as de Cuba. Angel Apartcto os apelos nos sentimentos

cimentos entre asnec-s cu ntstérto do, Exterior. autcridades cubanas, ten- t.eurencío, responsabtlízou humanitários. nem as cam

banas na embaixada cio Além da morte em ctr- dentes a resolver a situarão hoje a ctnnceiana do BI·d.- paro'U1s em rav-r dos salvo-
___________ . .__ dcs 68 asilados que ainda si! pela morte co capitão --------------

se encontram na embalxa- Ramon Padilla, ex-rugar-
da brasileira, tenente de Fidel Castro nas

'ti'!"'"
.

1"lGrjtlllÓpoJI�;' �5';t/G'_l

�--�'7cLU-JJl
�_� wrr.u.uu ••._

r.m. oe SEMANA: MU'SICA PARA A ALMA
- o 1,() Encontro dos Corais Un verstró. ias do

Sul do Brcsrr, promete ser um acontecimento excep
c.cnor em todos �.;ntidos,

Eoncnooolts orgulha-se em concentrar aqui
uma mociocde que vem de vóríos Estados, trazendo
para a C dade banhada pelos águas de suas duas fo,
mosos baías, de morro, eprorc« magnificas num pu
noramo sem igual, c,sntenas de vozes moças e que
prometem encher nossa alma com emoções que esse

festa de arte e músco hão por ce-to de dssoertcr.
Encantamentos e magias que só a músico SDGC

oespertcr -ôo um convjta perrrcnenu- durante a exe

Cll�SÕO de esccthtd '; programas poro otccndcrcdos
vôos pelas :eg ões muito além dos rumores do vida
cotidiano pera elevar nos ás vibro'ções altos num cm
brnte de pqz espiritual.

As entradas para esse es�etac.ulo grandioso já
estõo sendo postos á vendo por um preÇo módico, ver
dcdet-cmente pcputcr e Cujo produto r.verterá em bc

- neficio do Assccteçõo Santo Cctcr'nc de Reobíüroçõo
O maestro conterrâneo sr. Aldo Krieqer reqeró

no of-.-rtu-o do proqcmo o HINO NACIO�AL com o

Coral de Fhrianóoclis presente.
Cerca de 350 vozes 58 alterarão para saudar c

Brasil bem brosileiro.

r""''''f''' OUER. DIZ�R PROGRESSO PARA FLO
f)1 ... ",n·"('\lI� _ r�;('t("ã') do amigo n.o 1 do Capital'
Governador Celso Ramos.

Já tvemos oportunidC'l1'" ce fazer referências '1

n><''lpito p h(\ie (lueremoS �firmar aPenas, Que qregos
E' tr..,ir"'''''' rmlr'ldem s�m r�""rv::ls' o oronde nlono in

c0r'1hecidn nn povo pa-a revolv .. r � c:hõu de FIOl·ianó-
rolis em tod .... ns sentid0s e nlontand" f'm o'da lug:u,
L'm ,....�.,.. rI,",,;�iv .... n('1rn n nn�<;o r>'''nrp<:" ...

n .' f..- ...... � ••• ....m<>"t') ri" ..,,,<;C,", Ilh .... e"" t..-Õ"c; ú� "'<'1-

• __ �_ "'_'.,,.,._��.-1_,... <'.,,,, ...... ,..r,..";lh,..,,-c rpc:n��"c ....on1"1

:.;. r" ..... ,.. <;;ct" ...... '" R",4",,:':'·;_ ri.., I1h", ..,,,,.tF!,,,c<>ndo :=!(l

I:'<:t,.,d_ �".A 1''''' fnto e nÕn ma'", um') €''''neronc:o,

Caso*1»al_;de: Oms loma
med:da liiferhacionais de Prevenção
GENEBRA - Peritos mé

diCOs da Organlr.açã) Mun
dial de Saúde, da Org.mi
zação das l>IaçiJe:s Unidas
encareceram nesta cidade õ1

imprescllldive'1 necessidJ.de
de serem trocadas infcl'm:.
ções de caráter médicO en

tre as diversas nações que
constituem fi organização,
a fim de que seja evitado.
no futuro, trágicos acont�
cimentos C-::lnO o mais dra
mático e recente dos exem

plos, foi o da "Thalid:lmi·

países sõbre reações graves
e adversas provocadas por
drogas".
A resolução pedia, ("utros

sim, que os estados-mem
bros informassem também
ao Conselho Executivo, sõ
bre as medidas que por
ventura viessem a t-mar a

proibição ou limitação de

emprêgo de uma droga de·

terminada, bem assim como
as razões de tal pr.oiblção

de".

o Consl'\ho Executivo da

OMS, que se reuniu aqui, a

doku, pOlI unânlmldade,
urnn re&Olução na qual se CU limitação,

Vaticinou o alto funcioná funcionári('s da hIenlrqui,l
rio da Organização mundl::d soviética acêrca de semc

que dentro de um nn') a.-; lhante proposta, e a franca
grandes potências propor- receptividade de ambos os

cionarã(' uma considerável lados à mesma parece fa-
somo. em dinheiro como a- zel' crêr que a consecução
juda aos que tão dramãti- de tal objetivo n5.o está
camentc o necessitam, ;; longe,

tiA. Catarirense �e Cimento
Portlaa� - B V I S O

Pelo pr,�sente, cientificamos aos srs. acionistog
que se acham à sua disposição, no escl'itório de!:>�a
Companhia em Salseira ne!:ito cidade os documentos
o que se refer�' o 01'1. 99, do otual le'i dos sociedad�s
por ações (decreto-lei no 2,627 de 26/9/1940) E' re>

lotivos ao exercício de 1,962,
'

ltoiaí. 2J de janeir-o de 1963
Pdo clirC?toria

IDRO ANTONIO PRADO, dil'etnr-qerente
27/1I63

'�';;.-'�

o sr. câmera cento tam

bém prestará nsststênct a ao

nosso cmbntxndor em HQ::n

na, sr, Luiz Lclvas Busnon

Plnttl, que, aparente-uente,
parece não deter o dominlo
t-tar sôbre e situacêo 110

Interior da Embütxnda. Na

verdade, o embaixador Bns

tian Pinto encontrou diü

culdadeg sérias para couve

guir que o coroe de Ramon

Padllla rôsee rcttrad-, de

sua residência, poís os ast

lados como que se amou

naram, ímpedíridn Que mem

broa da Embaixada se 0.111':)

ximassem do locai.

Tem-s apenas cinco fun

cionários na EmbaixaJ.l

para tornar conta de 68 a

silados, quase todos crimi

nosos comuna que, por I"�-.

ntnda n5.o obtiveram sctvo

m-ntanhas de gscambray.
Lnurencto. que até 111'1 j):),ICo
OCUr-Ul'U toênüco cargo no

RiCl de .raner.o. declarou '-;01'

isto Indign- para a diplo
macia brasileira e concitou
a Comissão de Direitos HI_�

m'mos da orgnmeacão dos
Estados amcncenos a que

preste "ma i, r atenção à ,-i-

tuacão em que se encon

trem as pessoas que ttve
ram necessidade de procu
rar proteção em determina
coe sedes drplomátlcaa em

Cuba", PadiHa. que há doi"
anos estava asilf\c1') na em

baixada d-aresn em H'rva

na, rot encontrado mo! to a

Hrecentemcn:e com \111 re
rtmcntc de bala na r�b"('a

A arma não foi tocaüznca
a li: hoje, scgund- Inrlla-uu

Aos Alunos da Escola Industrial
de Florianópolis

A V I S O
O D reter do Esccto Inalo_,nial c�, Florfanópctls

comunica (Ias interessados:
Estalá aberto, o purtir do dia 15 de janeiro pró

ximo até.o dia 28 de fevereiro a matrícula para o 2.Co
3,0 e 4;:J Séries do G nósto Indusbal e 2,0 Série r."

Curso Têcn co bem como poro os lJ:pet�ntes da 1_Q

Sérle do Ginás"i'o Industrial E da 1,0 Série do CUI�'f

Técn:co.
EM HIP6TESE ALGUMA SERÃO ACEITOS RF

QUERIMENTOS DE MATRICULA APÓS 28 DE FE

VE�EIRO
Moacir Benven'_jtti

DIRETOR
20/2/61

o PROBLEMA DO (O�GO

Brctnnh:l.
Mns. e vale a gen1 s')\i

entar êste ponto, o ca<;,t

menta não deve scr forc,-a
de, 'Pclo contrario, deve 0-

C:lrl'ei uma autêntica rec._;n

't:,l"t!<tI.(J n.'l,;lv'-'''''. ot)_l_;, ll'"

rigo"o :;6 as .'Ilaçop..,; Linit!.!;;

ap-roveltassem �eus eXI�"'s

milhares em C&tanga p<llol

impor uma soluça0 a p:,.

\'incia. Tentadora C:lmo l-LS,
s:l parece� essa sojuç�o a

cur�o pi az�, serviria apellJ6

para prcvocar difiCUldades
n::> futuro. ""ode_ia envoit·"l'

as Naçóes Unidas, que .la

_ _:_��_:.__�� _.:_ ��.��:����
..

�"������������enfrenta séria crise fina'l- "':�.i"t"rl�'"
celra justamente devid.:> !lOS

seus compromissos no Crn

gb, em uma longa -e dispu

pendiosa .ocupaçai do pa!;,
A fôrça simplesmente n,lO

é a mclh::r maneira .....c:le for

mar uma nação. Nada ob.,

tante Os últimos aconteci

mentos, é tá:l verdadeiro

h8je co:ne nunca, que qu,ll
quer solução duradoura (\('.

ve lev,�1' em conta os dese

jos do pov(' interessado tan

to em Elisabethville como

em Leopoldvi\1e. A Repú1ii
ca congolesa jamais se:'á

unida e fcrte até que o jJ')

vo de tôdas as suas provin-

�������;o:� ��;�i:; :I��- os :<TS, dr, José de B :to And:'ade _ representante do
_ As>oci.:.çõo dos Serv dores Públicos de Santo Catarin�,

na�:t: é um ponto de vista cr, Cario,: Alberto Silveira Lenzi - l'eprese�tant,. eb
que ninguém que tenha ti-

_, Comissão Munici�al paro Assuntes ExecutlVO�, ,dr,
do experiéncia de negocia- FrancisCo Egíd Q. Amante - representante do SmdiCo

ções p-liicas com os lideres to dos Empregados no ComEl'cio de Florianópolis,. d�'.

das nações recém-emanci- Ne, u do Valle Pereira - representante da Comam
p"dns ousaria contr<l:izl'r. Municipal de Florianópo!j:-;. Vidolvino Francisco da
A lógica da independem:l� Ros� - rep:'cscntante do Sindicato dos Trobalhador('�
e do autogovêrno é que ne-

no Indústria do C'-lnstrucõo Civil de F1or'onópo1i:-;, Sen
nhum pov') pode ser força- J()�é Polhoco Biguocú poro, �.;ab o presidéncia do S"

d� a a�sumir ,um estado de dr. \Valter T::.·ng _ Procu"ad�r Fiscal da Prefeitur.J
aqUiescência, As c::>nvel'sa-

comporem fi. Comissõo oc:mo aludida, A Comissão de
ções deve�l processar-sc em

verá oplt-sentar 1'eu l'elalóri:> dentro de 5 (cinco) dic;;,
pl:lno de Igualdade.

a conta" dest',J data, Paro a cOn.iecuçoo de seu Obj2t'�
Vo, pod:'rá H Comissõ:) proceder a exames e vistorias,
reC1L1i�'tal' fu,1cionár'os municipai'-i bem come) prati::!C'l'
I"dos os ato" necessál'ios ao bom cumpriment0 da in

cumbêncio,!>etrobras ferá mais um

Terminal Oceânico
SAO PAULO 24 V.A, -

Acompanhado do ministro
do Trabalho, sr. Benjamim
Eurico Cruz, e de altos di

rigentes da cmpresa, o l;r,

Francisco Mang3belra, pre
sidente da Petr'Jbl'ás, com-

pareceu, em São Sebastião,
à cerimônIa de Cundação ria

r a S I. e I r a em
condutos, movernm as fI
o-os espu-ttunís dI . ntunt
eoverno do arasu para exi

gir do regime. comunista de

Havana o cumprimento das
c- nvcncôes tnte: nnctcnats

... a maionese que não dá trabalho!
Maionese "Hellmann's" jé vem prontinha, Não está

sujeita a desandar e a Sra. não tem o trabalho de

preparar. É só aplicar, Por isso, a Sra, tem mais

tempo pac-a criar, da segunda-feira ao domingo, uma
infinidade de novos pratos - mais gostosos e cheios
de vida. E os ingredientes da Maionese"Hellmann's"
foram cuidadosamente selecionados: ovos, óleo,
vinagre, limão e sal. tudo de primeiríssima qual ida
de,"HelJmann's"encontra�se à venda nos empórios,
supermercados, padarias e merceac-ia:s,

MAIONESE HELlMANN·�.
- pura ... como a

a Sra. faz!

Prl"feílrra Municipal de Flor,anópolis
NOTA DO GABINETE

O sr, Prefc:�o Mun;�ipal baixou o �t:guinte P'):-
toria:

PORTARIA N,o 5
O Prefeit.:> Municipal de Florianópolis
uso de $U::!S atl'ibuigões, resolve:

.

Constitui o Com'ssõo Especial poro o estad, do;;
preços das pa'lsogens dos transportes cole
tivos do Município df! Florianópolis e

-
DESIGNAR

____

23 dI! janeiro de.1963 _

servir de base aô ·'pler".
que av:mçarã 1.200 metros
mar adentro. O presidente
da Petrobrás e o ministro

do Trabalho foram alvo de
h .. menagens pm: parte das
autoridades bcais e dos [nn

cionarios do terminJ.1. Fa

lando durante a ;;olenidallt'

Concluídos os trabalhos, o Chefe do Executivn
fará reuniJ' a Comis"õo Municipal para Assuntos Ex>:?
cutivos a fim ce aoreciar a matéria,

Florianópolis, 24 de janeiro de 1963

VENDE·Sf
Um 101,1" dc terreno, medindo 17.50 :< 12,00 metro\

primeira estaca de cimcn- no campo de C'peração da si(, fi Sel'l'idãn Vieira deIronte o Abrigo de M('nor(',to armado d" ''Prer'' do ter- CIVILHIDRO, ') sr. Francio;- 1'1·('(' .... de Ocasião.
minaI maritlmo Almirantc co M1ngabeira afil'l11'l1\ que Uma casa "it.' à rua Fr:u){'l�c-o 'Tn]('nlil)(I, r�'llllnt.Barroso, em c')nstrucuo n:t� o lermin31 Almirante B1:'1'0 rf'l11 a Brnfn Gnt'lcalves, nO 1.
Ilue};'\' dd:1(fe, fi. es :1(';), dr sn l'e!�n'.�mll:1l'á �1l1lwl:11r\lt{' lT'�1 '" 'lU, :1)(;Uil:Ull 32 x 1);0111drus. CI'1l"I U!I,'1 "a'
32 llletlO� de comprimcnto, 1"11':1, a P"I�'o:)r{'s Illl];) {'I'n-

,
0:1 {.ll' !l'.'\t�rl'll nO 77 cm C ...quell'os 113 l'u::t gCI'::tl. Trab!

�ã;I:�nC��� ���:�r�:��a�U��:;�f� n�llllU dc cc.rca de 10 bi- !

{'(jIl:!f:,M:llOl' !\ntõnio Nunes Pire;;, i1. r\1a COllsel!lt'iro

_.� 2::S �ec��I�_:�OS
em

I����.. Ma ,\(i�;�.�,.>; ��,;�_._�, ,.'�,j;�_ ;, :','
���.�.:�

LONDRES (ExpeCiel pa�a
O ESTADO) _ A IUl1\ em

l:atenga entre as Nações
Uniàas e as fôrças de

Tch:lmbé foi Infeliz de to

pedia a::> Diretor Geral da dos os pontos de vista, A

Organização, o m(!dico bra- luta provoca emoções diri

silciro Dó, Marcolino ,00.,:- ceis de sufocar e ainda d:l

dau, que "cbtenha um me- mais difícleis de esquecz'·,.

ia de f-lcilitar o intercâm- As ccnversações e as nego

bio da Infor'mação entre ciações constituem a lllol

neira adequada de s')luci'l

naI' p;oblemAs politicas e ê

certamente a única manei

ra que pode tdzer uma so

lução duradoura a::> prcble
ma eonggolês,
O p!'')olema do Cllng'o re

sidc, essencialmente, WIS

relações entre a rica 'po

vícia. de Catanga e o I'C�

to do pais, O Govêmo ce!l

trai necessita mgentel11en!e
receita prodllZid:>. pela pro

dução mineral da região pa
ra sair das tmvilS nguas c-

conômlcas onde se encontra

Compreensão Inlernacional Poderá ::::���'':.,d�,��:;�lt�;�:;;�
c,. e da estnbl1ldade Que po

Erradicar Flagelo da Fome d,,' ob", ,p,o", ,. tôd."
as provinclas do Cong:l re-

PRESTWICK - Escócia Lorde Bcyd-Orr record·)u
conhecerem:1 sua supre-

-;eto�rGd,'"aB,°dYa� oO,..n·"·n'lzXa'Dç�o- que, há cêrca de dez an, s, mãncla. Em outras pai l-
• • ... havia já proposto que tô-

vras, a Integração de Cu-
da Agricultura e Allmenta- tas as nações reduzissem em

tanga é cOl'1slderada essen
ção das Nações Unidas, de- 10 por cento seus gastos e eia\. Promovê.la crnstitul o
clarou no r:nal da ultima destlnass:�m a metade de

objetivo das Nações \1nidas
semana nesta cidade, que o t�l quantia aos subdesenvcl

•
e de todos os países que a

desarmamento mundial tra Vidas,
poiam e custeiam as opera

rá consigo uma valiosíssima Flnallzando suas declar,\- cões no Cong,., incluslvé �s
njuda para a erradlcaçã,o ções, declarou que havia fa Estados UnIdos e a 0";'.
breve do mundial espectro lado recentemente ao Pre
da fome. sidente Kennedy e a altos

que a Repúblic,i de Cuba
mancou. O ministro das Re
tacões zxtanores do Bra

sil é o responsévet moral

por êsres retos por sua nc

gll"l:cncla no cumprimento

�i� �ua;U�l�ri!���:I:;:Ope::
parte dn governo castrtsta
do artigo da Declaracão dos
Direitos e Deveres do Ho
mem Amertcnno"

EDITAL 11� 2
Cç'r!corrência Publica poro ornamentaçõ:>
da cidcde durante os festt�jos cornovalc��
CDS do- corrente ano,

O Pref,,:'to MuniCipal de Florionópclis, foz púbI;
co a quem interes"ar possa, que se acha aberta pf,.�'}
prâzo de 15 (quinze) dias con�orrênda público pa
ro O o'l',nomentrrçõo do cidade, inclusive material .e

mão ce obro, durante OS fe::;tlljos carnõ'lvaiescos d·
J963.

I - As propostas, devidamente selados e assine
dos em �{lbrecartos fechados e rubricadas pE'lo� con-

cor:·entes._ .deven50 ser entregues 00 Serviço. de Turis
mo desta Prcfc'tura, até às 16 horo� do:) dia 30 d J

corrente,

II - Os pro�n�ntes deverão anexar à p:'oposto,
cesenhos em côre:!�a ornamentaçõo a ser feito,

III - A abertura dos propc.·.;tas, a apreciação e
a análise serõo feit.as por uma comissôo' préviomen
te des'gnoda pelo Executivo Municipal, 110 dia e hor(J
que se findar o praza d.õste Edital, no Gabinete' do Pre
feito Municipal, O::; intr;,ressados poderão o::;sistir Ó a
bertut'O do::; proposta" e rubricas da:>; mesmos.

IV - Serâ c:Jnsiçlerada vencedora a propostn
que, no julgamento final, apresentar m('lhorE'S' cond'
ções geraiS p�endo a comissão rejeitar as pl'opost-:::-I
no tedo cu em partl' {lU sugerir o onuloçoo da con

c,\lrri.ncia. se> o,,; mesma� nào preencherem as exigl!n
cio" do presente Edital, nõo cabendo o'l� conC0rrente�
(luolqlJel' indenização

V - Findo o íu'lgamel1to (] c0m:ssoo' emitirô
"'�'LI P<U'CCCI' l'SCrito I" sllbrneterâ a opreciacoc do Pre
feito,

VI -- A <,rnamentoção deverá "er colocado p:Jr
operôrios do Mu:-,icípio.

VII - O Chefe. do Executivo MuniCipal aprO\ln
rá ou nõo o p3recer do comi�são, :lO!' tÉ:rmns da lei.

21 de íoneiro· du 1963,

OSVALDO MACHADO
Prcf('ito MtJt1idpnl

mNA'SIO EM UM
Agora COI11 maiores probabilidades - Faço,. C/

sua inscrição à Rua Dl', FLllvio Aducçi 748 C RSO
CONTINENTE.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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___,_.cD"",LI"..S Peças em Um.Ato, ....l�
Num Só Espetáculo
Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Teatro
Alvaro de Carvalho: "Antes do Café" e

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

Marli Bregeron-

CASAS
CENTRO _ R Artista Bittencourt 18 - Sole

ta Sala Jantar Capô, 2 Quartos Banheiro Cczrnhc
Q: Empregado, '_ Terreno de 13 x 18,

•

P"eço CeS 2.500.000,00

AGRONõMICA - Ruo Detrnindc Sifvetro n.o

250 - Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28x40,
Prêço Cr� 1.100.000,00

BARREIROS - Cosa de Madeira - R. Fron
.mo L pires n. 32 - 3 quartos e (lemalS oepenc.... -

cios CrS 400.000.00 - Financiada.

SÃO JOSE' r- Na Preço n.o 191 - De Alveno
ria todo conforte terreno amplo com 50 metros de
"undos - Preço c.s 650.000.00.

'�. i
ESTREITO - Vila Florida rue no. 1 fundo da

F. Neves, com 3 Quartos - sala - cozinha - ba-
nhéiro - âguo e luz. .

Cosa de madeiro de 43 m2 .. terreno 10 x 19,30
Prêço c.s 350.000,00.

Terreno (j! la x 19,30 - R 14 de julho 953

J - Coso Alvenaria - te�reno com duas frentes -

782 m2 preço - Cr$ 850.000.00.

TERRENOS
AGRONõMICÁ - DOIS lotes nQ Rua JooQu.im

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Inicio do Frei .Caneco. MagnifiC<Js
letes com vIsta Baia Norte, Para residência:; de fino

gosto.

BARREIROS - V6rios lotes, pagamento o Gom

binar.

ESTREITO - Alto do Visão Vários 1otes.

CHACARA _ Itacorubí com ógua corrente ór
vares frutíferos pequena proprIedade paro plant(Jçoes.

Dr. HEI GONZIlGA
Fx. A<sistente da Clinica Urológica do Son�1,

....u::.O �e Misericordia de São Paulo (Serviço Prof. M,y
,I,eus Sontam<;ll"iol.

Ex Assislente do Prof. Moocyr Tavoloro (Chete
d� 'Jrologia do Hospital São Camilo :::Ie São Paulo)

Cirurgio e Clinico U·ológica.
Rin.; - U eler -- Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscoria Urinário.
Atende pelo rnanhã No Hospital de Canc;Je
Residência Tel 2984

AUr.ÇAO
Mudanças loco;!> JU poro outras crdad�<;·

$erviçc>s de mucicJr,�as.
.

Ncio e �cessarl('.o engradomento dos móveIs.
Inf ''TI('ções à ruço Fronôst::o T-,Jpntinc, no 34

h"e - 3805

(Imo r/reparatório (onli�lenle
c/usos ESPEC;I.\IS

'AKA t'�OFl:.SSORE!.

"ULAS �A�:'����R::J'S
A (TIGO 91 lGINA�IO EM UM ANO)
P/{E_GII'IASIAL ADMjSSÁO DURANTE O ,.�,.

OP r.lLOGP.AiIA
__ o Boo.,uodo no! moi. enodc;nos processos pe 4.

gogrc(ls.
- ) q"iptluo com mO'1lllnOI nOIOI

- Diri!,llido pelo: '

.- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILV ....

HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
faço sua inscrição a Rua O" Fulvio Ádu�;c:i on.

tigo 24 de Ma o 14tt __ 10 ('.Ido,
ESTREITO FlOR' ..........POU!l

TERRENOS A VENDA

F'lc-ianócoh» :l5/1/tH

rirneira concentração dos Corais
Universitários do sul do Brasil

Atrndeço ao Padre Reus,
uma graç� alcan.çada. !,T. A.

'x

Dr. Walmor Zomer

Garcia

Diplomado pela Fa.culdarie
Narional de Medicina d:l.
Universidade do Brasi:

Ex interno pOr concursO li!!.

Mat.ernldado Escoia (Sei'
vlco do Prof. Otá;;io Ro

drtgues Lima). Ex-in�':!rno

do Serviço de Cirurgia do·

Hospital I.A.P.T.C'. do Rio

de Jar.�iro. Méd·co do H03

pltal de Caridade e J!l
Maternidade Dr. Car�C3
COl"rêa.

PARTOS _ OPERAÇÕES
DOENÇAS DE SENHOfi.I\.S
� PARTOS SEM DOR O� o

método pslco-profilati';,J.
Con�ultório, Rua Joã.o p:n

to n. 10 das 1600 às

11).00 horas. Atend� c·)m

horas marcadas Tel<,tor:-:!
3055 - Residência Rua
Gpnf'r,,1 Blttpncourt'. lO!.

a) Coral da Universida
de de Santa Catarina

b) Associação Coral de

Ftortanópolts
II. do Rio Grande ..1,'

Sul.

a) Coral .de cãmere da
Faculdade de suosorta da

Universidade do RIo Osau
de o Sul

IJ) Coral 11 untverstda 1e

de Santa Mul.l
III. do Paraná
a) Coral de Oàma a da ,

casa de Alfrrd· Andersen
IV. de São P uno

corai do Centro ncacé
mico XI de A�ósto da F.l

culdade de Dh-ei o da ünt

versfdade e São Paula.
v. do ru- de Janeiro:
assoctacêo cen.ro cera!

do Rio de Janeiro

COHAIS cr- ·lPOKE;\/TES E

REGENTE

C0RAL:

da Faculdade de Santa Mn.-
"a

Moças�25
Homens � 15

Regente: Maestrina Li

gia Romano

CORAL:
�U."L._.",co "XI de Agosto"
.:la l"..J<,.uldade de Direito fa

Universidade cte São Paulo.

Moças � 70

Homens � 50
Regente: Maestro R·)

berto Zeidler

<':OR:\L:

.redo Andersen

Moças � 9

Homens � 16

neeente: Maestro Luiz
F. coemo

CORAL:
rir C:ltllflra til Par-uldnde de

Filo.�nfla dn trntverstca.te
do Rio Grande do Sul

Moças - 5

Hcmens � 5
Regente: Maestrina Ma

daleine Ruffler

CORAL:

Associação Canto Coral da
Rio de Janeiro

1\·1vça:.-14
Homens - 14

Regente: Maestrina,
Cleófe Person de Mattos

CORAL:
da untveretdede de Santa
Catarina

M-ças - 29

Homens - 22
ne-ente: Mnestro Ma

rio Garau

CORAL:

Associação Coral de FloriD.
nópolls

Moças - 35
Homens - 25
Recente : Maeslro A:do

Krleger

seu ecrü lamentada 'Iii')
apenas pelo povo. brttâu'co
mos por todos .os estadia
tas do .mundo."
O dr. Adenauer, Chance

ler alemão .dlsse em �e:e

gr9ma: à sra. Gaitskel1:·

"En io-·he o. mais "en�'.
dos pê::!ames pela m{lr·,e

de seu marido. Recordar!)i
sempre e.om re,!'palto ês�e
hrmem inc�ro por que!!"l
s.entla a mais alta adnu

ração."
O Presidente da Inr!ia,

Di·. Sal·vapaiU Radhllk!·i.,

hnan, referlu!Oe ao sr G:u
JCCX .. ;::sr:s::s;:mr

Repercute elJl lodo o mundo a
mnrle du sr. Gaitskell

O Pr· .. ,.elro Minist'·o
Macmilh\TI 1'ara um ãis �tn'

so sóbl"e o sr. Gait�kell m.

BBC. e na televisâo rndc

pendante. Um Mrviço f:�
nebre especial será re3."1-
zad.o no dia :'.1 do COl:r"':l
te na Abadia de Westm�!'S
ter.

LONDRJi;S tE,p:Jcial p
. .:.- da s mpaua e do meu po t:..k� .. l.;_ .... , "",_ •. e! !-:-da-

r a o O Esta'dn) An(\l;- voo A 'norte do sr. Gail"':'- dino dos direito!' numan-s.
O -r. Nehru considerou
sua morte como uma g ran

de perda para o mund·'.
-o .Preetdente tio pacjl.ói.

tão. Marechal de Cal'!\r"
Ayb Khan. dlss� que o

mundo fôra Privado dos
serviços de- um cidadão :
LUStre.

De sua parte, o Presl·lEll
te K.ennedy considerou a

morte ào sr. Gaitske!l t..

ma st':""!e perda para tôd'l.
a Comunidade Ocidental."
Com sua morte. dls!1l o

Presidente, u Ilberdade P"r
de um valent� campeao.

""'"'

Exército Peruano Realiza IlIÍIIItI'as
Obras de Inleressedo País

LIMA, 24 - Devido à es- para conscritos do serviço
trutul'a geoglálica do Pe- militar. No perlodo final do
ru, com um sistema de mr:,n se:viço, antes de deixarem
tanhas que isola algumas os suartéls, CS praças do
regiões das principais 7,0- exército sãOj. obrigados a

nas econômicas, os bata- frequentar um curso lnten
lhóes de engenharia do Es- sivo de treinamento em al
xárcito peruano empreell- gum dos diferentes ramos
deram trabalhos de constru de artezanat(', de acórrlo
!fJ.u ue uma série de es.tn- com as preferências ou ha
das de articulação com as bllidades demonstradas em

linhas centrills do sistema

rodoviário peruano. Esses exames pslcotêcnlcos: em

trabalhos estão sendo ex�- tral'alhos de carpintaria, e
cutados com ótimos resu:- letrlcidade, soldagem, Ins
tados, principalmente no tala�õe� sanitárias, etc. Os
u"·rte do pais, onde as di.. aiunos que se destucam nes

flculdades de acesso a al- se período de aprendizagem
gumas regiões são enormes. recebem, cemo prêmio, al-
Óutra Iniciativa útil ao gumas ferramentas baslcas

Exêrclto peruano foi a re- para Iniciarem a profissão
cente criação do Centro de de sua especialidade na co

Adestramento Industrial munidade a que pertencem.

Continuam achegar .'�.;�

ta cidade manifesta �,)�S
d.e pesar de quase toJ.)�
os paises do mundo. I) ,,;.

Menzies. 1. Ministro 3l1'

traliano, disse em men_;u'

gem:
.

"A morte de HUf;;'l
Gaitskell constituiu um (

'eve" gol" pac. .eu i'·"
I
A "quI'Ieto ,yal' casar comtid.o, que êle dirigia CO'l1 "y

����V:' ��:O:id;�;, ed:·�::; Deputáda Iyete '

Isso. Sua morte é :.Im1 S. PAULO, 24 (O . .I!:.) _ A Estado candidatura apola-
grande perda para a O:.·a deputadá lvete Vargas, que da pelo PTB pauli.sta, nas
Br·etanha Que O consIdera "renuciara a seus prazeres ceu o c'Jnhechnento entre

�:'su�lh:� seus mais I'.��
, �:li:l�lÇ:n�ea�: ���:�:r�:e��= �re����I��:ad:v��B �:r���

Conchec·,1 pessoalm<;ln1e tullo Vargas", acaba de Cll' Paulo, e o sr. Paulo Gullher
e admirltva sua grande �a contrur, aes 34 anos, o seu me Martins, Indicado su

pacid'ade". eleito: Paulo Guilherme plete na chlapa do se Nel-
Disse o L Ministro l!D. Malllns, militante trabalis- san Amegna, candidato ao

Nova Zê!ând:a, sr. KClt,� ta dc 47 anos, arquiteto e Senado.
Holyoake; <IA wa brl1h:-m corretor de café em Santos.
t.e formação acadêmlch c

dedic3ção invariável 1\s
causas em que aCrediNva
farãlJ gr9nd,· fnlta ao S-:'.l

partido, à Câmara do' c:')
muns e ii. visda púb!ka
brilân'ca".
O �r. Ny�"ere. Presidente

de T�n!E;i.nci", afirmou �1Il

h{"'m.{'lJagrtn à Rlllnha }:;ll
Z9brth: "Senti pl"ofunri�
ment-e a morte do sr. G"i
tskeTJ e envio-lhe· as ex

pre�sô�s da minha Pl'�ft.m

O casamento �erá reali
zado em meados de feverei
r", na Capela do Palácio da

Alvorada, em Brasília. O

presidente J'Jão Goulal't,
será o padrinho da noiv<.t.
O sr. Paulo Guilherme M.tr

tlns. nacionalista radical,
nno reindlca nenhuma ",...

lução de continuidade na

carreira politica da futura

espôsa.
Na oampanha do sr. Jo

sé BonlCâcio ao Govêrno do

A amizade entre os dois
paSS('u dos comícios eleito
rais para namoro rlrme e,
finalmente, noivado. O sr.

Paul'! Guilherme Martlns
celebrizou-se em São Paulo,
no ano passado, Crm o lan

çanlento de "Um Dia na Vi
da de Brasilino", livro sa
tirioo que procura most.rar
a dependência em que vive
o cidadão brasllelrr comum

�m relação às "industrias
supostamente nacionais".

40 Intes na Vila Palmira - Bane:ros.
1 _ lo!e 28)(22 -- Jordtm Âllóntico - Bor,

.

reiros. (Ber.,., prin(me o Estrado Ff'deral).
1) .- Terrt!no com 64 mts.x8 J O mls frente pu

ra o Est!·oda F"derol. HorrcirfPs.
1 lote 12:<30 na lona balneário de CQmburiú

próximo à <;,{,de- rio lote Clube.
1 ._. 10tt<' 10)(30 rio lOna balneário de Combo

riú próx mo fi; �ede rnarítimo do Iate Clube.
1 lote 15 ... 1 c:; na zona balneário de Comburiú

próx·mo o ZOll"l Comercial .,
1 11j+,9"" 1 '10 r�tr 'filo· P0mpêio - Cuin;': ...
,I Id, õ,..,n, a /"-.'r·e" cI" 7()O mt�2 junto a" H �_:

Plotc!:,tonte em BlumenGu

,lo�� 14�30 Junto�à FunQiç�s --r:uPy, �olnvHI.e.
·tl�e �, "L;em�..,�i�rzi· >\··.çu;�q,ttt(#,··"

Ruo Tiradentes 53 - I-lonanÓD..,li!.-

VENDE'SE

I. PRIMEIRA CONCEN-

Um Anneaem Cem sorveteria e balcão frigorifico. Bem· TRAÇA0: sob os auspicias

afreguesado. r'ectuta-se o pagamento, ou troca-se par'
da Universidade de Santa

um carro. Ver e tratar à Rua Desembargador Gil costa, Catarina, Conselho xacto

nO 183 (antiga N. S. das Graças) no Estreito, ou pelo Ic-
nal de Cultura e Secreta da

ne 3297 deooís das 18 horas. Com o sr; Arlindo. de aducecêc e Cultura de

Santa Catarina, será desen

volvida a primeira Concen

tração de Cerais untverst

tàrtos do Sul do ,Brasil. Oo-n
êste festival de arte, estas
três en.Idades, promovem
um in.ercàmblo não só de

C<.IfaLe. CUt"Ul".lI, mas acima

de tudo racnnam as rela

çces entre Os c ...rallstas ce

São Paulo. a.c Grande d..!

Sul. Paraná e Santa Cata

r na. Além da partterpnnáa
dos coranstas dêstes r.;stJ.

uos 1:,�H.,a -p.esente a A�

socienâc cant- C'JI·al do

R o de Janeiro, que irá pres

tigíar a promoçào, conta»

dJ nas escada: ias da Cale
cn.u MeLn,pJlitnna a Mis

::;::1 em primeira audição 'de
Mign ní. Para dar maior

.. IlrilhanUsnlo a esta upre

scntaçãc :. cccrdenecão Ge

rar b-uve !)"l" .bcn aíererxr
lia público numa menires

tncâo :'e l·�": '3i10 e a e·::.;:l"
lima revoada de pomb.n
('r,ml"'"''' �a;!d··,(';·1 aos un..

versuértos do nnss- mts
II. Participantes: I. de

Santa caterrna:

EMPREGADA
PRECISA-SE DE EMPREGADA PARA TRABA

LHAR NO HORARIO DAS 7 AS 13 HORAS.
TRATAR NA AV. RIO BRANCO N' 72.

VE�DE-SE

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

EMPRE6AD�
Precisa-se -

T rotar o Ruo Frei Caneca, 114

,
T E R R E I�. O

Vende-se um ótimo ter··eno. 15 x 25 m, nG

Pra a do Saudade, em Coqueiros.
Trotar cem Ctóv s Guulort pel-, telefone 299,/
ou à rua Tobias Barreto, ·n. 259 no Est '" ito

DEUS LHE PAGUE
A Sociedude de AmpAro ao!'; Tuberculcsos cc.m

sede à Rua Deodoro, números 7 p. 28 c-r- UlHÇ(l aS
pessôas afeitos 00 bem que Cl'::.dc qLaisquer t;DC�
de auxílios, err> b"! .('".!'') d! Jeus doentes fich"d(;<;

('uh .)JSdt" .q e os telefones n.ímeros 2287
Z ;..40 3146 e 2288 estão à dispo�ição das pês!'õoas Que

desejarem auxiliá.la, bostando discar. dizpndo (l I .....

r:ol nndp dt;'vP <;f'r anof1hl1rlo n nonotivn
.--�--

RA'DIO PATRULi'��' \O(O��O
POLICIAL Ilt URbEMllA JtL. mi

(uNteA 5ANTA (AtAR!",
Clí11lca belil!

Dúençd� NerVOSil\ e Mentais
1"\119"::.111..1 .- (",,01 IIvlexo:. - Ataques - Mania I�lOCler'")(Jtrco Att'!tIv<,o e sexual.' ...

I rolcuT1el110 pelo Eletr..x:h!:iQue cOln

onesttl"Sir.o,In:.ullll..JtetUjJ1a - Ll..irdrOzoloropio - Sonoterapia
"SICOlt:ro,'l(J 'I

"""1 ",�uo "'u:. P�rqulátroY -

'

.

L)I\ t"I..Kl.) J'JAU DE BORBA '

UI-c.· jU�E. TAVAKE� IRACEMA··' .

Ok· IVAN BASTOS DE AN1)R.A(;)�.
liVI"1.,d-dü _ ii a:; 12 h::.. Ur. P�.r::y

,

15 as 16 hs. Drs. Ivan e ItaCt:ma

t.nder�ço. Avenida Mauro Ramos 288
(I)raço !:ttdvrna Lu.t) - Fone 37 � 5;;

Dt/fMtin��-AfberhJ' ,�e'nrnorim
,

"
...

.

..

,

,

':' ADVOGA,QO' .-
ATENDE DIARIAMENTE, DAS 8 'AS II 30

_____R_U_A_E5TEVES JU'NIOR, N.o34
.

PRECISA-SE
Uma .�ala grande ali casa, p:·ó>:ima [TO centro. Propos

tn� paru Rua Arcipreste Paiva, 11: ou pelo telefone 3584,
f'!lamando Sr. Clemente.

Quarfos
Com ou sem pensão
Rlla Esteve� Jlm!or. 34

P O L I F Á ( I L
Limpa móveis, geladeira". artigo" de C()uro etc.

Representantes e Distribuidores:
Repre�entcçõe!\ Irmão!-\ Nunes Ltda. Pronta

êntre']o
R dr. Fúlvio Aducçi, 1040 - Estreito - Fpolis

Ora. IARA ODRA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISlA

Atende !iras e Crinncas
Métorlo psicológico moderno - especializado

��:;�c,����n�6�j6 ���(.�OTA�ÃO
Atende dos la ns 12 e dos 1.5 à5 18 horas

QUI? Sõo JorQe n.o 30

c'cu-se oficia�mentE: na A

dm.ra ty Houve. rendênc a

onctat do pr.melrc Mirt .. -.

tro que uma hora de,J')ls
dO' rencto aos \rablllol)S
d'J P�rIDm'mto brl�â.nir,.

qu.' r<,��re,.·.s;Il·á d·:)s lel·las
de Natal. a Casa suspe'lrtc
râ sell� lrabaUws ]lar 24 h.J
ras em sinal de respmro
pe!� falecimento õ.o �l···

Hugh Gailskç:ll. Nos Çr,�

muns. o Primeiro M�nls�.\·o
e outros Iider·es pai tldat·joS
pl'estão tributo ,ao ilu,;;tre

merto na hora das Intp.'

pelaçóes. Nu Câmara d.'s
Lord.es, a pomenag.em AO

sr. Gaitskell � o unlco as

Sltnto da .ordem do .dIa.
usualmente, a Camai·a

dos CClmuns �uspende �"1'3

trabalt:.os apenas de �la
aa faT·!!cimenlo de um Pri

meiro M:nistro. mas tal e

ra o pre.�tigio do sr. GR""
kell Que essa homenagem
a �ua memória terá ce�,a

mef!te aprcvada por tõút'S
D� parlamentares .

1ARA UM B')M PASSA TEMPO COM BUA FAM:.LLlA - ftlI"U ..HOES SOClAlb

.QAJOC;ANTEft COQUITEIS - FESTAS DE ANIVER8." iltOS - ORA

DANCANTES - ETC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Instalado o Congresso Brasileiro para definição das reformas üe bases
--'- Sob o patrocínio dos íor- trar a inadiável necessidade por aclamação a Mêsa 01- ra, industrial do Rio Gran- Bouças; secretário - Dr. dr. Murilo Nunes de Azeve-

nals "Correio da Manhã" e de abandonar OS conceitos reto:a, que ficou assim cons� de do Sul e Manoel Garcia Jamil Munhoz Ballão; rela- do. �

. li'olh;l de São Paulo" te- Iragmentártos e os pahuti- Utuida: presidente, Gene- Filho, díretnr da Cosipa e tor - Dr. Otto Gil. 3a - Re Logo após, teve lugar a

ve lugar ontem, na Facul- v-a de emergência, mais de ral Edmundo de Maoêdc" da Goodyear. gulamentação das socteõa- cerlmgnla da mstctacêc 0-

dade de Direito de S. Pau- natureza demagcgtca que de S· ares e Silva; v!ce-preSI-. J Depois de aprovados o des de Pínanclament.j e neta! do Congresso. ccrnna

Ir-, a sessão preparatória 10 ordem cívica ou técnica dentes: Dr. Haroldo corres J Regulamento e o Regimen- Investimentos - Estatiza- teceram ao ato representnn
Congresso Brasileiro para para enfrentar e, se possi- Cavalcanti, presidente do to do Ccngresso, foram cs- ção dos Seguros: presidente te do Governador do Esta-

�:���i�Oco�c;a�:,fo::a�e�� ��� �esso�::�s �: X:;rb;�:I� ��r�'��ri�:�f�r��:;��� E:; j ��I���OS:r: c��a;:ç!� �t- ;;e�:; o�:�r:t:���sa�e ;�� �:'�i��in;:t�:r�:�:��aco;
ne cerca de 250 delegados país. C. N. C., prof. Luiz A�tôn\O� versas Comissões, assim Hernanl Galveas. 411. - Re- Otávio Dias Carneiro, da

procedentes de tôdas as 1I- Os trabalhos da sessão da Gama e Silva, diretor constituídas: 111. _ Refor- forma Sindicalista - par- Indústria e Comércio, repre

nidades da Federação, vl- preparatória '{.oram dirlgl- da Faculdnde de Direito 1e � mas político-partidária e tlcipação dos 'I'rabalhado- sentantes das forças arma

sa atender as tentativas e,;- dos pelo Sr. M. Paulo Filho S. Paulo e Dr. Celestino de Eleitoral _ Reforma ccns- res ncS Lucros das Emprc- das e outras autoridades.

pcrádícas realizadas até aqui diretor do "Correio da Ma- Sá Freire Bra.silio, preslden- t ttucíonat: presidente - sas - Fusão dos servtcas Abertos os trabalhos. usa

por h-mens públiCOS e por nhâ'', e pelo Secretário E- Ministro Sampaio pórta: para Formação Profissio- ram da palavra o untverst

mais de uma agremíacâo- xecutívo, Sr. Olymplo G'lÍ- te do Instituto dos Advoga- seeretárto _ Dr. Alfredo Ce nal e Recreação; Presiden- tárlo Henrique a-conm e o

politica que, entretanto, ser lherme. dos Brasileiros; secretários: cru- L'JPes; Relator - Dr. te - Dr. Décio Toledo Lei- Sr. Otavio Frlts de Ollvei-

viram apenas para demons- Em seguida foi aprovada gal. Carlos Berenhauser Jú-; José Frederico Marques. 211. te; secretário - Dr. Ruy A- ra, diretor-'presldente da

ntor, Dr. Jesé Garrido 'ror- _ Reforma Tributária: pre zevedc Sodré - relator - "Folha de São Paulo", 1'1"--

______ . __ ..._, .----.----�--.---- -

res, do Conselho Nacional sr-tente _ Dr. Valentim Dr. Nelson Coutinho. O pre nifestando-se sôbre as fina

França Díspo.rá de Poderosa �� ����:;�;be�:�, �e:n��= �ie���:�' :: ::::0 dCe��n'J� ��:df:�O�oO ���;I�e:��� P��
hia e Sr. Oswaldo Tavares, os seguintes nomes para o Mesa Diretora, gal. Mace-

presidente do Clube dos T..o

I C A F E Z I N H O I NÃO! Grupo de Trabalho sôbre do Soares, que salientaram

jistas, do Rio de .renerro: Energia: Arthur Levy IJr. a extraordinária importân-
tesoureiros: Fuad Buchatn, 1 C A � ii Z j TO! Augusto Batista Pereira, chi dn Congresso para o Iu

presidente da Goiana S.A., '---: prof. Marcelo Damy, gal turo das nossas instituições.
Oscar Carneiro da Fontou- ... Carlos Berrenhauser Júnior, O conclave prosseguirá

Gal. Iba Jobim Meireles e até o próximo dia 26.

ii-
-

-:» ,

MEI!HOR ALI�ENTA�ÃO ••
--

PARA MELHOR- SAUDE ,

� MA;IA SllVEI'i:A
'

!!ri......
DIRHO� � COZINHA ItOYAl� 'I'''.rrr,''- ,dfllllfíjjjj 001 n

Faça uma surpresa o seus amigos e familiares
o t recendo lhes este delicia. E' muito simpleS oe ore
pcc or e rectmente uma sobremesa çostcstss ma!

SURPRESA DE CõCO
1 pacote de Pudim Royal, sabor cóco
2 xíc.de leite
1 vidro (. I creme de leite (250g)
1 claro de ôvo
3c0Jh. (sopa) rasos de oçucor
Cerejas em calda (poro gurnecer)
Preparae o pudim de acôrdo Com as indicaçÕeS do

pocc�e. Bata a clara em ne-ve. junte o açúcar e boto
bem. Separadamente, bota o creme de leite até fcul"
esp€:sso. Junte li-f a cloro e o pudim preparado mis
ture bem e coloque em taças individuais. Guàrneça
oom. cerejas em caldo.

NOTAS E SUGESTõES

gia.

A melhor formo de medir melou m,.lado sem qu�
a metade da dose fique prêsa à xícara é untnJ_' a me!;.

ma com manteiga. Dêsse modo, O rY'1�1 ou O melado

escorrerá até o fim.

PARIS, 24 V.A. - O rru-

Fôrça Nuclear
nistro de Defesa, Pierre
Messmer, deoiaruu, ncje, que
a r'ranca contará CGm suas

bombas' atccntcas e os meios

para transportá-Ias -até o

!im do ano �g'undo se s-u ,

be nos Circulas aucorizaccs
Messmer se apresentou em

reunião secreta da Asseio
btéía Nacional cem os mem

bros do Pnrtldc deguullísta,
a "União pala' a Nova Re

pública" (UNR). Os jcrna
listas mais tarde receberam

ínformaçoes indiretas co

que havia declarado Mess
mero por pane dcs que o

ouviram.
O nunistrc também de

ilarou Que as bambas serão
três vezes mals poderosas
que as jogadas pelos pUdas
norte-americanos em Híro
xlma, durante a II Guerra
Mundial.Estas poderão" �er

transportadas no avião a

sem Fim "

cio estaria sem movimento, um paletó de brim, espiga.- uma "bimbinha" - mlS

enfim, Que a cidade estari" vam duas mâos morenas e não; rorceu os dedcs tré·
recolhida, amedoljontada ossuda.:;, que acalentando, mulos sôbre ele e pô-lo ,la

com tanto frio. Um frio acalentavam-se no corpo bolso do paletó, e ainda te

cortante, gelido, hGrrivel, envernIzado do violão; do ve que inclinar-se um pOll-

{�a:�t�;:�;:::�i�, �ttodev��r1u��e:: *';��r��I�:J:�: :m����O_��
O resuftàdo' fOi que, breve letYto� porque era uma ex- meio caminho das perna,;.

enfiei-me no ccletivo- cen pi'essio medonha e ao mes li'eito isso, retomou a pç::;-
tro-canto- para retornar. mo tempo comovente a que tura silenciosa de quem es- Joinyille • Blumenou _ Curitiba

ca�e::ld:��r:��a;�::a!!� !��!tinha no seu todo horri- ��:ue�:��:::t�e'oto:�:i�'J( ..;;;;;;; _

pareceu uma singularidade. Que dó sem dimensão pro ct::go ritmava e canta�'a di-
No verão o mesmo no in- vocou-me! z.a respeito a uma muJaer

verno, porém não com tar.- E} a escuta-lo, somente e subimhava-se de lamen-

to frio, chuva e vente, a- . w.n ve)Nl.w baixo {outra to. Cantava:
quele recanto �ant�.s� sombra-{�ytda gêmea de-
continuamente apmhaóone } let.. ! '

; Guiomar .• f

gente� descendo e subindo, .,(1 �th:a encostado dlspli- Qt.:e ll:teste do reu lar?

tranSitando, ou aguardan- centemente, no suporte do u-uiomar, escuta,
do em filas, ou simplesmen- abrigo de onlbus; uns fios Eu não posso fnals' am'a'r
te apreciando o vai-e-vem de cabelos grisalhes, tran- Sem vocé meu violão nao

Reconh:ço, foi Insensato; dos coletivos, tal domo:lli çados e retrançados deslei- tóca mais,
de antemao eu deveria sa- no Ponto-chic discutem-se xadamente, escorregavam
ber -:- porque. sempre as-. política, futeboi, vida cara por baixo das abas do cha
sim e - que as ruas esta- e observa-se as belas "bar- péu surrado
riam desertas, que o comér rlgas de pernas" das delicio O, homenzinhO' ,pareceu"-

sas mulheres da minha Ter me engraçado; pareceu-me

;ti mais um menino do que um
adulto. Parecia coisa de en·

R. S. Levi

finido a ocupar aquelas hó
ras. . e com a.Quele frio,
ccm aquela chuva miúda e

com aquele vento sul casti
gando ás ruas da cidade ..

jato "Mlrage IV".
A bomba de hidrcgéníu

francesa e , os fogue�es es

táo prontos várros anos an

tes de previsto _ escrarc
ceu ainda o ministro. Os
prancs originais tmncavaui
que estariam disponiveis em

19611 e 19'(U. Os franceses já
experrmentaram CIllCO ar

�e,aI.OS atormcos em seu

campa de provas n-. Saara
O último foi a la de maio

O presidente Charles De
Gaune casse, em entrevista
à Imprensa, a 14 do corren

te, que a França proasegur-
1 á com sua própria força
nuclear, não aceitando a

proposta norte-americana
de foguetes "Polãrts''. como

base para a estrutura nu

clear da OrganIzação do
Tratado do Atlántico Norte
(OT_\N)

Caminhos

E tem ainda, ali, o grupo
que se aglomera costumei
ramente junto ao cégo; não
pelo cégo, pelo Violão que
ele wca; é ali o "ponto"
habitual deie, seu meio de
vida e seu conforto como

Universidade de Santa
-

Catarinô
- Divisão

-

�e Material
I CoKcorrêncla Pública na tais em moeda nacional.
1/63 - 22/01/63 a 812/1\3,. b) Prazo minimo pala
para :�ornecimento de B entrega do material.

(alto) máquinas de calcu- c) Anexar se possível, ca
Foi um repente do cégc, lar destinadas à Escola ele tálogos elucidativos

gesto Inesperado que nle Engenharia Industrial da d) Condições e local de
sepultou ali, e quase'ao ti- Universidade de Santa Cata entrega do material.
nal da melodia que execu- rina, nesta Capital. IV _ Multa _ Na hipótese
tava .. Recoinpôl_lho-o. De ordem superior comü- do fornecedor não pOder en

11 mão morena e ossuda -nIco aos Interessados que tregar o eQ.tfpamento enco
corria nervosa pelas cord-as se acha aberta Concorrên- mendado dentro do prazo
d') violão; o ritmo evoluia cla Pública, para fornec:i- estipulado, pagará uma
para atingir o frenesi; o menta de 8 tolto) máquinas multa diária de no minlmo
rosto do cégo convulsiona- de calcuhi.r, destinadas ã. de Cr$ 500.00 até o trans
do mesclava-se de aparên- Escola de Engenharia In- curso dos. primeiros trinta
cia selvagem e todo o seu dustrial da Universidade de dias; após esse sôbre prazo,

��t:oo e�O�!�:t,ii��,v:Ubi�:, Santa Catarina, nesta: Ca� o negócio será cancelado,
pltal, obedecendo as n.::r- Crrrendo as consequênchls

de maneir:3. totalmentp. ines mas fixadas nas "Dispo,;i- lellais por conta do forn�
perad,l, ele estancou busca- ções. Gerais" aprovadas pe- cedor.
mente, gü,..u o violão no la Portaria na 10 de 25 de
ar. deu um tóque moleque abril de 1962, publicadas
no casco, um desses tóque no Diário Oficiai de 4 de
batutas de mestre. e esga- mala de 1962 bem como as
zeando o branco olhar va- cláusulas seguintes:
:do 'em tôrno, cresceu no I _ Prazo de apresentação
triunfo de uma plateia que das propostas: desta. data
ele nã" sabia inexistente. às 10 horas do dia' 8 de fe
Charei.

o êxito do Novo acôrdo do Café

depende de sua espirita observância
zxctustvo para O Assuntos zconõnücos, dts

ESTADO se que os Est.adüs Um- ias

BOCA RATON. F'órida,

(Q�) _ Alto func!-onar o

do \�ê.\·no norte ·ameri�:l.
no cma�,,? novo acor

do I'}4e-rnacl.orill.l do Café
de "pequeno milagre" rn-...g

ao mesmo tempo, de�lanu
que ° seu �.'7,,{) ôepende

"deSenvolverào todos os es

rorçce" para tornar o acêr

do exequível e expressou
a sua confiança em que '0

dos os outros países h.�a.::l

soda
-

cáustica

"O lnsuportá"el, para o

Homem, é o Imponderável
que a capacidade hun.ana
nã.o pôde remover".

O �I�':m�",��õo ..--
_

--

de sopas e v�rduros. Também pode ser servido pum,
Eu fora ao Centro sem

temperado com azeite, vinagre r. sol. E' ótimo paro o pretexto n�nhum; mas os

saúde. No� saladcs ê empregado como tempêro (50- �retesto.s .

sao Insignltlcan

mente o por!r bronca) cortado em rodelinhas. Tom, c as cotl.,banas abandona

bém pode ser fervido e' passado' em manteiga. O alho da� sem regllst:.
porra t.em Qualidade" díurét:cas e laxativas. além d� verl:mte�q�i�=dO �!o ��s��
ser indicado poro combater o reumatismo e o neuvroL

por que ir ao centro, a

Capital? Largar-me do Con
tinente á Ilha sem aigo de

Ga:-te os tomatl;s minutos antes c·f..: servi los. Isso
fará com que- se cons,erve a Vitamina C.

o milho verde cozido ficará mai� saboroSo se fôr

coz:do no máximo dez minutos Se quizer junte à á,

guo f-m que vai cozinhá lo um pouco_ de. açúcar. .

Quem nõo gosto de preparar paezlnhos de meltl

tos? Doces ou salgados eles sõo a alegria do crian

çada e cos adultos também. Como por exemplo êsf'JS

de1ci::Jso$ Rrgülos de Banana. Veja como são simples
de fazer. Junte 3/4 colho (chá) C�! sal a 4 colho (sopa)
de manteiga. AcreSCente 1/3 xíc. de açúcar. aos pau"

cos, am::.ssando até a misturo ficar cremoso. Junte 1

ôvo 12 bota bem. Peneiro 1 3/4 xíc. de farinha de trl.-

�o com 4 clh (chá) de Fermento em PÓ R�Yol e l/.d artista.

colh. (chá) de bicarbonato. Adicione à pTlmeira mis· Mas porque estaria ele ,,_

tura, aos poucos. alternadamente. com 1 _xíc ..c.1'! bo- li naquele dia horroroso de

nonos amossados, mexendo bem. Bata ate alisar a frio? E tocando?
mossa. Asse em forminhos untados. em forno quente Reparei que manth1ha a

(205 a 210°e) duranltl uns 20 minutos. Dá para 12 a postura de costume: nâde-

14 Regalos. ..

j
gas apoiadas n;_}ma das so

Você pode of)foveitar os restos de banha que fl- leiras laterais de porta da

. corem dOg hituras. poro outros fin.s culinários. Ba�ta :-lla f.rnnndo macho",'). 6 Casa Yolanda; pernas en-

que a banha seja coado em p�no fmo. enquant:o al:� �

I l0 ....ndar. fone 24.13
colhidas e entrelaçados os

do morno ,� guardoda no refrigerador ou em lugar
. ::; :co:t�I���a��!"Il ���amo�

h",o. I
-

RAPinE"ZO cheiro desogradóvel deixa�o .na�. moas pelr.$ PERfEI�AO� fi vendo-se torturados nas

peixes ou pela cebola pode �I�r elimmado. esfregan�o . orbitas esbranquiçadas; .os

aS,moo,; com sol. Lave-se em �eguido com agua e sabao braços finos c('bert06 pGr

Quando o chocolate qL',:nte é deixado de Iodo,
costuma fot'mor-se na sua superfície uma nata. Evite

isso b:,:,tendo bem o chocolate logo que sair do füyG.
Assi';', em lugar da nota, você veró formar-_,
grussa camada de espumo.

O limôo pcssui grande número de propriedades
terapeuticos. COl,tém ·.j.;tis minero:s e vitaminas e o

seu consumo é rccorr.;ndado a quase todos. Muita'>

pessoas porem, não suportam limo0. Você poderá
contornàr essa dificuldade utilizando o Lmõo em stl

Iodas (menos cm s'Ülada d� tomatc:;), em doceS, glacés
etc. Agora, n� verão. e ótimo � refrescos. E �uro�t!l
todo o �;� �i��aa.�i���a:a�r�r����f;uneh�r s�q�?�h�;�tf��
ça o seguinte: descasque e corte os botofas, colocan�

do-as numa v::rsilha com águo. Na hora de fritar,len.
çha a frigideira com bastante gordura � enquanto es·

ta aquece. cclaque OS batotas �ê.bre um pano ,limpo e

�xúgue os bem. Jogu.e os batatas na _gordura bem

ouent�. /l/exa-a,:,- ràp'durY'I,ont", Cçm I) g::rrb poro que

tPd91 �·"r.eh,"'m C'l qorduro p depois >100 rr:�x� m"is, at,:!

,",u�Qo;-�:bo.�c,�;;, c�r:)''Wc':!m ,? cwar. E' m'-llh imp'Jrl<lnl.�
If'mornr qj:ll%'-' $o����s.er cplo.ca_P�,D(il,�"bEltat9;

O sr. Blumenthal exares

sou os seus pontos de I'lst:l

ca "escrupulosa «uservan em discurso pronuncía.Io
cia" d,' sua.s cláu6ulas. na ASsociação NaCiOnal ao

PSI". W Michat!! Bllim�n Café, que realiza aqUi. es

ttlul. Sub Sl!cretário de Es ta s ..mana, a sua 5:<:. Con
tado Assi"lente pal3 JS venção Anual.

Guiomar ...

.'" ..
O homenzinho pequenino

_ com exceção de mim -

era o único expectador do

cégo.

comenda; pernlnhas cur

tas, braços curto, trônco
curto, todo éle minuscui0,
muito cômico põsto naque·
las roupas largas e compri
das.

Elas u engoliam protesca
mente, mas em mim, o que
sugeriu-me foi um assômo
de Inquietante. piedade;
piedade que dominou-me
Ql!ando o vi pelejar para a

cender um nada de cha
ruto. Coisa difícil, multo di
fici! quundo se é velho e a

mão treme e o vento mal
vado entende de atrapalhar.
Ele. !utou cem esfôrço, e

tentou varias vezes acênde
lo, depois desistiu.
Pensei Que jogaria fóra o

tôco de charuto _ já quuse

E a cena, em si rápida,
resumia-se em estar eu no

coletivo, o velhote reclin:l-

10 no supórte do abrigo, o

cêgo naquei.t fõgo de ter-.

nur,l, o vento, a chuva e o

frio alucinante; dela, o que

mais se me gravou, naque

la manhã de inverno, abrm
do-me brechas de desespe-
ro n'alma, não foi o grotes
co da figura do cógo nem a

ternura que iluminava o

cômico homenzinho.

Hoje Grandes Espeláculos

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA_ flETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
SaCai muhifolhos (Popel e Plástico) de 50 quilos

Embalagem Doméstica:
(oixos de popelõo com 24 pacoh,s plásticos de J 1/2 :b

Representantes poro 0$

Estadol de Sonta Colorina 'e Paronó

BUSCHL,E & LEPPER S.A.

EDITAl--
.
O SERViÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOM!.

CILIAR E DE,URG,NCIA - SAMDU, COMUNICA0

paro as Firmas Exp:.'CíaJizodos em Montagem e Conser'

���1��fo�tbhd;��Â�Jp��oU�;aA��:::fa°A�:sr���
çie ,1nfça Vermelho �tc., que necessitamo.; montar, inta
iar e consertar os aparelhos o cima mencionados, para
os quaiS solicitamos. orçamento.

Informações a rua Alvoro de Carvalho nO 70 -

Fpo1is, no St:-cçõo de Material.
Florianópolis 17 de Janeiro de 1963.
Ailton F. Cardoso

Chefe da Secçõo de Material

v - E' necessário o reCll

nhecimento de firmas e se

lagem por fÕlha, na p:l-
meira via.
VI ---: Máquinas exatamente
confrrme às seguintes es

pecificações;

verelro de 1!l63, conforme
Máquinas de calcular de

mesa, tipo convencionai,
manual, com capacidade mi
'nima de 9 x 8 x 13.

Concluo, agora, que talvez

f�se êsse' o pretexto que
melevo u· á cidade.
E para flue':! Para ver um

dr"ma nó)" demai,o; c1oI01"o�o

item 4!7, 'das' "DisposIções
Gerais". '

. ,

II - Caução de Cr$ .

20.00,00 (vinle mil cruz::i
]·os), de acórdo C:1m o itf:lll
30 das "Disposições Gerai�".

Divisão de Material, ;;:}1

22-01-63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'IDIlO ''''ULO MACH"'DO

alO'" roRU-AUXILI"'II!U:

°MAURY 10R&'IS, IlUI LOBO I

GILIIJ"TO NA"A.!
COLABORA.DORFS, DIVERSOS

Remadores

'ELO 'IOGRISSO Df

....NT... c...,. ....IN.

serão concentrados em S. t'aulo

A}::õsar de não ter ado
chance de br h-r 11 tu-e

boi da nos It-a, o ,�.,
Ietrc cata, .!n�"n,(7

melas esportivos de nosso

E5tado por "I'ctó". preteri
de aprovartar o. oportuni
dade que lhe rc' .of1recidacae:c, .1 rc

c"', ,

não 10

tD.gL�11 c

r�n�"", ")

do M�

giu 4. ( c

torm,:,"-'

com C"

�7;�O c��t��h zóeimo !! Al-
....4.1i;Ii.;óii,••[&l!

Joel ; ('. nrique; fF:"ul':'"
Dida e N!b.

Os carie-as ""'Ifl' '1tV10
domtngu em D :1 F'lr;';':l
te OS m'netros qur tamUIO''1
em prt>!io válico pelo br�
slle!ro de F·utPb.Gl, "mp:l
taram em um t�ntL) ,. ,'IH

Os pau'istas n:, �1'2:Ul,�a

part!d:l reallZilda em g�l) -------

Hor!ZO.lle.
Bnti�,n )'l';\rcou pan os

p"u'ista!'l e o p:;mt 11'0 /\,.j
anotou o cmp?'" i' "':1

m;n<'iros qu� [!�'jm �� "'.:s
si ficaram. CCl'11 J. !'!'I!lIi'l'c
formação:
Marc:�l: Vilian: P!'.·�·".,}

pio; Mas�inh� � G�r .':i'IO
llr�n (! Am?' Lu ,:
lo; R<>ssi; M.·" An' ':"n!c;
f' Ari.

O juiz foi R'mu'l!d'l .'i:'
pi Filho e a o\"P";lrlq"'h
somou ma!!-! d,' 6 m!ll1f'('s
de cruze:ros,

T01ô, ex-defensor juvenil
de Boeaiuva, numa pese
csoeetar para à reporiagmn
na. qual vê-�e env.ergaudo

tricolor el'P'iol·a.

RESULTADOS

Intenacionais

Bulgâria 1 x P-ortugal O
(Taç!l 'das Nações)
Mllan 3 x Cnlasarai 1 llt'.l

I�tambul

Corintians 1 x Cald'3s O
(Bog'o'!á)
Per.eja Clube 1 x ro'e"r,)

viária O (Bogotã)
Santos 2 x Colo ColO 1

(Sa'lt:ago)

pelo stumtnense Putebol

Clube, da Guanabara, pa
ra mostrar o que vale.

E·e. que surgiu jogando
futebol nllS egremíaçôes
i arzeanas de nessa capno l

c.l� o c".',i"e )IJ_-

-u-' rua" PC"

C ntru.nte FC. GE. �an',o:;
I rm .. nr " n equ.pe prm

.1. rC "rn'uvn EÇJ. 1�(Jn

eeguru f;r:n' r seu cnr-t<l7.

poderá revelar-se
de extraordinário "gpa:da Rio, onde reintegrar-se ..

a Palestrando com o repor

vaias". ao plantel do time que "e ter. disse ter perdido a 1\11

Ao -íngessar na Escola de veicu D;d!. pel'!L vontade b.çãc de que éra pessuteor

Aprendizes Marinheiros de de que está P088Ui� :le.i esperando por Isso tQZ,�:

ata oatar'ne, 'roeõ. a �- gradar no Rio. poderá d,·r. boa flgp.ra_ num centro lu

xetnp'c de Isaac, deixou tI'O em breve transformar- teboltsnco de grande env--r

nosso Estado para prp.stl\I' se em verdaueln. senswmo gadura.
scrvíccs ao 1. Distrito Na, do "aff'.Aclatloh" ca.rlocl\.
ver situado na cqpl�l gU8 _

naborlna. Lá submeteu-se
?' �,.��, no F:uM'n�nsc 1".

C, -: ndo .mec atamecre

Goleiro cotorinense
no futebol carioca

J: -r'tc pr-.r;.:l., integr.:n ., '11

r-e d:!,,'õ[\":�l� r!e juvení, ('e

"(ri de -arrez"
.�i>je:: 'j'otó parte. para o

O!HIr:;.! - Contrato

a. Tel'rninat

o atecante paranaense
Odilon está com seu C')Jl�

trat9 prestes a terminar.

Segundo noucics onun

da� c.'!! Itnjai. o at!eta d�

VE l'â permanecer no clube
rubro snU por mais uma

t!!mpol'uda.

REGATA Fundação da

Cidade dI' S. Paulo.

o r�m!'ldo(' Mano�1
velra já retornou a

cnpital.

Em S, Paulo o vice cam

peão sulam�r1cano de rcmo

tratou dn Ilpr!!sentação do

Martinell na regata For

cas Armadas 60 Brasil.
Os ot'ganlz:J dOres da pr»

va f!cargm de .oficiar ao

clube' catarlnene", porem
acredita Miln:le! Sllv�lnl

que os paulistas n§.o dese ..

jam contar cOm o Marr.:

nelli naqu!!la prola dtO
percussão nacional.

ALGUMAS Pllças

. Com p dlnheiJ'o concedi�

do, polo Cl>nselho Reg1(mal
de Desportos, aquel!! ,-11!'c.

tal' e I'emador do Martim,l
li eretuou compras de a!

gumas peças necessárias a

manutenção dos barcos do

clube. Todavia, outras :'!!lO

tOl'aln encontrada� no cc.�

mércto de São Paulo. de

vendo agora o Martine!ô

����urar
no com;rcio guu-

!\tAIS um na Mira

Mais um jogadt>r na mi

l'a ds dir�toria do São P:m

lo Futebol CJube.
Além de já ter contr:1t:l

do o vet.erano I.\rquelro Ta

tú o médio Osn1. o ii.VU.'1.

te'Gó:a o médio Nalso pro
curam agm'a os samp9.u

Sll.. llnos contar com o por.::"i
ro Guará.

ALIPIO No Postal

FIGUEIRENSE
Em Ação

A diretoria do E'lgueiam.

s� está envolvida em a:'
'mal' um equipe de jovens
valores aliada a exper!"n
cia de .outros jogador�. :\s
sim é que vários jogadores
dos d-iVllrBOs clube da ca

pltal eslão sendo cobiç·l.
dos,

Recebemos e agradece
mos o seguinte ofício:

'·Fpolls. 22 1 63

Ilmo sr. R2dntor

A A OC'· C () d o 011: t'JS Esporti� DI' ol'd�m 'do �r. Pl'cbl-
vos de "a. a n CUtT otr"-' 's de t(-'l-e. dente, 'fllhu-me elo pre�l'n

gramo o I icd i Imor e'J' -') Soares te ilal"\ vir a 1}resença t:8

pela bTlhantp -1 r 'rr!Jeonato Brasib!ro VS. afim do! comunicar que
da Classe Sh.]! I t if!']romo: Volm')r E'

no dia 13 elo COrl'�nte, rui

João Soare - V o Ilha _ Nesta: ACESC eleita a nova diretoria dl)

cumprimer> .lu,tr C 'L':41 .-1uanos vg brilhante con. F.lumincnSe. FC. que r"l-�e-

quisto c:)r", ri 1 verd , vq XV Campeonato Bro�i! . .:i •
ra os d€,,�tmos do me�'no.

ro Clao-lS2 Shor"> r:t C rr'i0;" Saudações. no perlodo 63/64, .a i,:U[:1

Brígida Silva _ Secretário ficou assim constitwdn:

I
A di ",t r d_ AI:Tlirante Barroso vai lançar, no

próximo dom'nqu, os suas mais novos> aquisiçÕeS' o

��ntral Antr-.':lr. oriundo do futebol paronaense e 'que
se encontrova radicado ao Metropol e Manoel, lote
rol Que- pertenceu 001 Paulo Ramos e Atlético, ambos
do caoitok O cotpio �.�rÓ realizado em Jninville. d'an_
te do Caxias FIltebol Clube num dos orélios de gigan.
tes progroma&) po ro 'o segundo rododa.

pre�ld(lntcs de Honr�.
Amaur! Cubr<ll N��ves

Arnaldo Luz

Antonio Ko:!rlc!l
Emau:)el Linhares
José Pscheldt
Toodoro M.!l,'osky
Presidente;

Brau'lo dos Santos
A sE'ounda l'C'ld"do do certame estadual ..m sua 1 Vice Pree1dente:

f('1.o. f'n,.,1 ('In�prpnt,..�á vcír:.os j.-.n,,!'i OUP e"vnlverno !! Paulo dos Santos
dp�",�, J=m T, IhMr;� hnvAl'ó n clóc:sic... Hp�... ílio luz. e 2: Vice Preltd.nte:
M<>tl'Onnl vpnrpcJr-r�<; r�l"If'�tivos de Américo ie- FIa. Alcldes Alexandre
menn", Em Jninvillp o JCaxinS nu... d,.,ht""", .... Guaronv 3, Vice Pr4Iidente:
p. ('I Rnrr('�� nn'" \',o:l1rPI) 00 Atlét1c,... �(")r,pl"ório, setnl') Eurico S.•8 OllveT-rn '

n� ... t"''''''''ni'''t,..·� .-1", " .... (",·>loi ... t'!tT1 nu", rI v.,-ã ;"..,ne.nr a l. SecretArIo:
ht:v.... tóe"";'-.., D rJ;J. '" 0 ,.,. " ..,.,1 M",..,.II;o Ui� CarlOS Alve'

n:.-c f".'; ,..,.",. ".� ) � '" },�1,:; .. ' .. _ f"1"'''''''Á'';_ "'1'.......�<:;" ''I:!. Socretátío:
1"','" r-I.,_·.�",c- OM !L,....;,..� ..-I" ..........n<:hnll t]al" Ur.'I1 nl)"..-{rn ,�lvan Almeida Coelho

fvI�,.r-íHo l?;�c: e Guar.ony, FI.a,m,!:!ngo, 1;,

.- '�;$:�JI Q.\',.'�"" .....,;'p., '";:..:;"'
,"

2. Tesoureiro:

Alfredo Machado
Conse'ho Fiscal:

Mário Guerra; Nery pj:a

th; Schirl!!y G. Rocha;
M03cyr Schmidt; Oddr

o

fmando .dPo (.ad'�iF.tl..� 1tfl ....,17 I?; fi
o " ;r,(t�1)fI)fi/'hÁ.

..,.----�.-.- ---:-_.-. - ... ". ..

No próximo mês de mar

ço serão realizadas as ele'
cões na Feder,çáo Atlétl�n
Carartnense entidade Dcs
ncrn-e que, de alguns (!

no!' para cá, ganhou nO�Q
rdedsde leve as: esportes a

macortetas do Estado e.n

evídêncta. teve a I,Qil.l':I')1,
cão da nQSSO Estaôo em

todos os certames naeto
nats graça.'! ao trabalho e

dedicação de toda: uma .. �

qulpe. que coesa, sob Q co

mando de Ody Va1'ella, f:1'
mou-so no conc!!lto pu"J!i
000

Todos 1".<1> sabemos o

que ,era a FAC há fl.lqul1.s
anos atrás. E nao, podemos
negar a. OtI.y Vnre11a 0'1 mí!:
ritd� dc toda l\ recup('ra
ção em pouco ,espnço de

tempo � noS9Q, entidade a

rnad!lrlsta.

Os erros, ou supostos "r

rOS que são comuns em 10

do um pertodo de di,�tl)� A oportunidade de uma visita ao Ginásio "Cher
na, são tão pequenos. coe les Edgar Moritz" que se crque na conhe-cida prece
mal chegam a ofuscar to do ctêrro. próximo 00 Hospital de Caridade, nõo de+
do. o trabalho daqueles dea

xei fugir, há dias, quando êSse excelsnte amigo e com

�7tist�lIi�u: ::1> ���v.�� pcnheiro de li(.·; )ornalísticas que é MO,ury B�r.g�s
oe �me despoi-t'vo � O.l

lembrou-me q1:le .t nhamo7 tempo. para la nOfl. �!ng,
Ca-t r[na 'ag,indo \Sempre mos, ,sendo recebidos amavelmente pelo odmlnlstro

dm�o do -.uãls alto k'�p;1'1 doI' L!�i� Fernando da Silvo, o qual. s'Jbedor do nosso

t'l de justice. traba'ho .,._ cbiet vo introdutiu�nus no colm�so coberlv levandu

gllnlzado p�,1'tldo de l.mHl nos o porcorrel tôda<, as depen�E.nCi�s.do mesmo e f'.)r

chefia .e'flclente. necendo-l1os os d�tnlhes por nos sol'c·tadc; e referen-

Não podemos nós da.lll tes o obra (lI' n SESC - SFNAC f�rá inOUOll�nr no')

pr.!!nsa. deixar de elogia,' próximos me"'es Suà Construcã,o CU!;tou aos c')fres des

um trabalho digno de :10 sa imoortante oraonizacão cêrca de ,cinauenta mi!

ta exercido pela dlretol'ÍrL .cruzeiros, estando, no momento, em faSe de condu- ,.

da FAC, pura nos delx.lr são. E' todo de cirrplnta ormL.do e sua capoc dade é d!'!'
leVllr por casos que nao d1 quatro mil expectadore,,; confortàvelmente instalado�.
z;m respeito à FAC. CO'110 POSsue quodra poro jogos, diversos, principalmente
dizem algu!1s d�spor'tlst,"s, basquetebol, voleibol � futebol de salão e polco bem
citando e-specialm�tte o fa espaçoso paro nêle serem efetuados fu'nçães teatrajs
tebo' de salâo e as oonh!lS e cinematogróficas, p�'ndo ter. o:ndo outros utili-

� aS�:s��tlfs�� en�:::�l�o� dades-. Arquibancadas' rodeiam o quadro, sendo de

aguns porque ôerendein
causa própr'a e ínteréaees

prôPG!os outros porque e:

mejam mudança de c ... -

mando para galgare� po,,1
ÇÕ!!S de mando,

Berreta há d� conv:r ('1m

quem estava a razão. p.)lS
sabemos que o futebol de
salâo não per�cerã ,?or ($
te m.otivo, muito ernoora

r:econheçamos que o as

sunLo náó diz respeito :'L

FAC. mas aos clubes ril\a
dos qug utl1!zam o est"l.1!0

para ttelnos e jogos dE
basquete e volei cum"'"

do um cal:mdâl'ío elab'J' no
do ccrn. bastante antec�c:l�':1
clã.

"t.1It.,!2;9íim.s '

(OIfI((;oIIHflJl';��I",
GilIUfI

Furtado

te� :�:caé�t�caAl!!:o eql�;;: Ci��:�� C;��:bo��a���:
�:�:�Ta:et�:n::�� �t::;; =s u::po:!:::s d:aoh:
da ca:;tital, apôs algum.:!s �� �=�:1I:eal:�:�::a Q;.le

te���::d��i convlda�o <'. reeleição, m·ã.:s por InU.m

d�fender' o Postal' Téleg'i'â :ên��"-e �': s�:es pe",,��!�:
!��vem��:nd�� a�:�:,nd:� que.o querem reconduzir

não o convite, ao posto máximo. Sa:;'�-
mos da e:K:stêncla de um

manifesto. assinado por

gt1l:nde maioria de c·U.Ij{'.3,
demonstrando a. vontade u

nAntme de quI). Od'y Ver"!l
Ia tique no comando c:a
PAC.
Nós da Impl·eJ;1.sa act)Vu

mados a criticar e a el .. -

(;lar. não nos furtaremos
.em acompanhar o pensa
mento dos � desejam a

,r-eele\Ção de Ody Vare;h,
porque temos acOmpal1.'la
do o ttnba.lho do mais J.t�"

�gente cm. FAC.
Naturalmente, nem todos

térâo _a m�sma opmláo,
mas serao apenas exceçot"s

Suplentes:
Mcd Sena; Odair· Siqllé'ira
Josó 0:enisk�'.
D�partamento Social.

Luiz Alves da Silva; 'Ziu!
deI' José da SilVll; Or{i'rJl1.
Furta do Fi!no; El'ida Gun
ç:>lves.
Departamento Esporte:

'Iivio Lopes; Wilson FIo)
res; Antônio Bastos; .JU�I
Nascimento.
Direto!' Publicidade:

Oscar Berendt'" Netto
Luiz Alv.es da. Silva

OutrosSim. comunico .lll.e
a nOva dlt'etorJa será err,

possada no prôximo sãba.
do. dia 26, àS 21 horat. c
na OpOrtunidade IW!rá r(18
llzada uma grancU08a 8Ot.
l'ee com 1n1c:b às 33 hOm&
abrilhantada pelo I!Onjun1o
J.7 d'i'!gldo por Nllo.
Sendo sô o que se ma

oferec!! pata o momIlQ'.,).
renovo no ensejo os metls

_prol,ego e �stJma_.e .11.'-
, 4-\;���ider�çfio.
'�tt�CioSamerite

iz Ca

Instituto de Educação e

Co!égio Estadual "C1as Velho'�
E D H A 1

De ordem do Sr, Diretor comunico aos jnter�so�
dos para. o edital abaixo relacionado, referente 00 a

no letivo de 1963:

EXAME DE ...DMISSÃO AO CURSO GINASIAL

Inscrição: 21 o 30 de janeiro
Início das provas: 6 de fevereiro (Português)

EX"'ME DE ADMISSÃO AO QJRSO NORMAL
Inscrição: 11 o 15 de fevereiro à� 14,00 horas.
Início das provas: 18 de fevereiro

IXAME DI 200 E'rocA

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

'

�Lo :sB�Ov���a1"Õ��li��C��AS��;,S���
às 18 30 hOras
TRANFEReNClAS: 16 a 18 c:l. fevereiro

f-lorilln6pelis, 17 de IOneiT'o de 1963.

Segundo apurou a nossa reporta
gem; a Confederação Brasileira de Des- 4
""rtos resolveu que a concentração dos
remadores, com vistas aos Jogos Paname

o ricanos, seia realizada a partir da segun
da nuinzena de marco, em São Paulo, lo
caI do certame,

A entidade recomenda a intensifica

ção dos treinamentos das i!1lprni,.íies na

r1onA"iI, pn ....p ...IoliI o "o;to" do M..1"f1n�lIi

que. segundo soubemos, unra A'õ al:'.l;.,q_

tóthls não sofrerá Qualquer mild1ficft�ão.

-------1 Moo", B.....

A di�f:;torio do Aldo Luz está trabalhando ativo,
me.1te no sentido de realizar com êxito, o II REGATAINTERNACIONAL. Convites a vár.as-· noções foram
€xp�didos como RÚSSia, Inglaterra. Argentina Ur�"

gUO>'A�l;"m�:h�C�Si��;'��'€Sentoção da, noçõ�s e'peo- A NOVA DIRETORIA DO FLUMINENSE
_ clf,cadas. deverõo comparecer representações do Gu.:J
nabora, Ria Grande do Sul e São Paulo numa testa
náut co in�, i o ('m todo o mundo. Pensõ ainda a dirl�.
!oria oldista enlizar I) regata à noite, contando' poro
�sso �cm a c b��çà da Capitania ci0s PortQSt. quedum:naro .. ,1, f ! ., o 6 .... D ü ;u:.

- PEDRO PAUL,,) MACHADJ -

destúcar-fle o Tribuno de Honro e o;; reservados poro
o imprenso fscrito e falada. Nado falta 00 Ginás!.o,
incJus ve vestiário, dormitó::-io paro as delegações visi

tantes, sala de aplicações de massagem, enfermaria.
chuvr:iros, telefones camarins· para Os altisto,; teotroi"
sala de projeções de filmes. inStalações elétricas e so

n'tórios e o inovação no -esporte do basquete: tobt!las
oe vidro, tudo de acordo com a que de mais moderno
ex(s�e, Si,Uperondo, � muito, em granDeza e belt:.za o
GI noslo do pacaemoú e iguolando-,;e ao ·famoso Marc�
conÕzmho. E' um empreendimento de que OJ;J florio
nopol tún09 se ufanam, nõo c(•. xondo de- proclamar
005 quatro ventos o arrôjo de tal emprêsa idealizado
por uma plêiade de senhores da industria e do comér
cío que não concebem o Capital ��m um Ginósio que
bem alto fale do seu progresso. Quem de lons" ou de
perto Per.co.rre com os olhos o G násio que levo c
nome dessa figuro querida e respeitado, dêsse impui
s;anodor do nOSSo pregresso. q1" é Charles Edgord
Moritz, fica logo deslumbrado com o imponência do
g'gontesco obra. Porém mais deslumbrado ainda fi_
ca!'á conhecendo o interior do majestoSo ginásio quo
serviró de palco para espetóculos ,-esportivos e artisti"
COS, revelando ao Estado e 00 pois o pujança de uma

mOC�dode valente e decid;da.
0 -.----- _

CALOTA PERDEU·SE
Pede-se a pessoa que encontrou uma CALOTA

de Ford 1959, entre"ar n" Cine Ritz Dr, Jorge
Doux. que sf!tá gratjfificado.

.

VENOE - SE
Vende Se uma propriedade sito a Ruo Leoberto

Leal Pantanal Com três co<:as tôda.� com égua luz (�

esgôto, trator no FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
Públi.co Municipal N.o 38 com o s.:-nhor Otóvio Au
gusto do Espírito Santo.

PADRE ROMA FUTEBOL CLUBE
Editai de Con,ocarão

1.) - De ordem do sr. presldente convoco to"
dos os associodos deSta agremiação para a reuniõo
que será ,·,..,Iizoda no dia 25 de Janeiro de 1963
em sua .sede soc.iol sita a ruo Cristóvão NUl"1e9 p;.:
res, 2. com o seguinte;

ORDEM DO DIA
Eleiçõo dó Nova diretoria para o ano de 1963.
20) - A reunião tem -'óeu inicio marcado por� o"

20 h9ras com qualq"ller número d!�, sodos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Castro autoriza a saida de mais mil parentes de ex-prisioneiros
tohctnctes cubanas hn.v\:'.n

garantido que, ·outorgfll'á"
xera nos porões, o que tr-r

na indecisa. a data da pa.r

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

oral da Universidade de Santa
atarina uma demonstracão .

.
.

.. '.

HAVANA, 24 (OEI - E'.'

pera-se que partam. �. 'i:n

.semana, )':1:'0. OS Estar1, s

Unid<Js, entre 900 e LGOO

purentE'S do" I'X prisiono'>
rcs da tnvesão ti€' 1961 e

A embaixada da sutce in

rcrmou. ontem a noite. I'1U'
estava p"�panldQ o caru.,
nnc para qu- entre, '--'):1i
Bares dos p ri Si o nearos
"ShlrlcY Lykes', provev ,I
mente no praz':) de U!T'a

Exportações Americanas
Para o Brasil caem

\YASHI,,"OTON, 24 (DEI
_ o Depart.amentu de

comérct- dos Estados Uni

dos anunciou que as ex�

n.uhces e 100 mil dólares
no mê-mo mês do ane a11-

tenor. As exportações pn-
1':1 o Brasil, que tilll1a_11
;;�clo de 40 milhões e 500

pottaçõe� para Â. Amérh:a mil dólares em novembt'J

Latlf\,3. totnJiIf.1l�Jm 286 mi- de 61. som:lmlll 34 mllh,}cs
Jh�es e 200 mil dóiares CJl d:! dó'a!'cs em n:>ve:l:b:'o
n'l\'en',bro de 62, c�ntra 2!)2 de 62,

Forças Aéreas Britânicas· e
Americanas tomam a cargo a

Defesa da India
WASHINGTC:v�LONDRE.S,

24 I OE) - As fõrç:ts
aérea. narte�:tmericanas e

britãnicas te:ã,.. a seu ca,

go a ôefesa da índia, se,

ficar pr:::lvado que a Ch!ll:.l
Comunlst:l eslâ preparar,
do sellS bombardeiros pa
ra atacar êste país, S03-

gundo Ci!'culos bem nif:>r
mudos. britãnic:-s e, nort.>

american03, C0ncordar,l.:n
em cm'lar .:!squad:Hhas ,je

aviões d ecambates no ca

So de que se pnduzi.; .. e

algum at:t':jue aéreo d;);;

chineses cOlllunistas.

Ministros Esperados Na Guanabara
RIO, 24 tOE) - Estão

:"i'ndo c.perados hOje na

Guanabara. os Minist!'OS

Santlag') Dantas. da Fa

zrnda e Al;lllno Ahn30
d� Trabalho, O primeiro
parllclp.l.rá da reunião da

Superintt>nclencia da Moé
da e do Crédito, ma!'ca�a

para' às 15 h:Jras e o se

gund:::l manterá. enteridi
mentos com a comissão ::112'
lidel(�s maritlmos, visando
a solução da greve dos
oficiais de máquinas, ná,l
Uca (' C0mlssÁ.l'j--s da Mne:'

nha Mercante.

semana.

Um "orta voz da emt.r I

xada dvclerou que um p! u

p" d� até 205 norte am",1

canos também t am marca

da o parttdn. por via ",'

rca. na quarta e sexta :t!i

.'s. 'reate-se de cidadti.os
norte nmertcanos que '1:;:',0
rapatrtados e nâc tem vtn

curecõee eem os peren-es
dos ex prisioneiros, Dcís :,

víões foram autOrizados ua

ra O transporte de um '0

tCcni, da 1Ílt'. pág.)
dns e a idéia do ree.e r

uma reunião de Corais tT

ntversttártos do su do 'p,.iS
esta hoje cencreuaeca.'

em F:orlanópo�is,"
"Além da prograOla"ao

muslcal h.-:erá, para '�5

eoralístas, a r.:':al!z9çao (1:1

o-ulu!I e debates doS quars

participarão renomedos oro

rcssores esPec·alr.1l'nr� -cu

vld�dos."
HINO NACIONAL ABRrl'.::

A PROG-RAMAÇAO
Inle;'rcg�d" sorne a

gramacáo prf nc.pal etc

entro de C:4 ,;., ;�cld;,n.l
o Mug'níflc'o Rcit"r:

"No,.; õ:ns :!5 e
4

t,·\�! 1..'"

op"rtun d::::dc (ta asslsf ,,',
nJ TEU,.:> Alvar� de- C!t'

v:llhO, (l npre�Entacã.o "-).�

dlve! "5 corai� Que l;:lm ,

rio p,,�il' na ref"'r!da �,1,1-

crnt.rac",o.

"Dttfl.� d�"sas auras Jr':jJ

mInistradas (":n CanaSYlrl

r�s z Morto das Pe.jq\�.

b'o l'05S;bl!ita!·it ;" que .. �

v:s.tantc� tomem (:on(l<"'·

m nt� da' IJ':! f'za<s natur�jS

de nos!'a i!ha."

SETE C�íMIS

Abr,m'0 o p-.rhneiro e�f)('

l:.culo tO:lC3 os C:J'""'�,

reunido<;. csntal'ão o nil"lo

:�nl�!'.'1��1�p���1 ��l"mr��;�:��
se 'ii. rg:do p':!�o nosso c"n

tcr""ã.n:o maeStr::! �-. :.) I:{:'li!

In:lagado sobre !) númc'c

de -coraiS Que pn�l:c:n 'JaO
da C�ncent;:ação de COJ":!�S

do Sul elo Brasil, _l!>:'.�:J
lIuo;.tre catar'nense, "os

Cerals partlc!p8 nt�� ,jfl

C::neentraãço são em nÚffil'

ro de sete: CO:-II! Aca,·G-

g�r.
mico XI de Agosto d'!. F .•

culdade de Dlr�:t" d1 0'!II

vel'sidadc. de São P:n:;,J,
c(lm 120 fi!rU1"S.'>: ('ar"! .:1;1

Càn}ar� da Casa de A!:''''

do Anderpn, .10 Par \lh :

Cera' djL 'Un:'ver"idade d::l
Santa Ma.ria; Co""i dI! Cã,

marl da Faculdade '!('

Filosofia d:!. UaiVl'rs\l.t-:o
d:J RI,,- G:"!indê 'dó �u;;
C�ral da Univer�idade ,I·'

Santa Catarina. que \';1,

faZ('r sua e"tré!a "pr!!e'l!l
t::tlldo-�'-' C(,:n 55 figura',;
Assoclaçib Coral de l�)l"i3.
nópolis e, ain�p., II A�s)

cia�ão de Canto COI:... cj.l

Nos dias subsequentes �n_

rão !"�erca!ados num"'r s

de Cor:'!:s d:f:-rentes."

ESTRE'IA MUNDIAL

"A:-; 19 h:Jas do dia "2'i,
naS escads.rias· ds. C'!te(k�l

M.:-to):':llitalla. Sl'râ c::!lcbr;l.
da mis�a !'8ene. opmun:da
d'" em Que (). r:::,'i1l do -a"

d':! Janeiro e3.ntara, .:olU

"s:rê;a mundial, a :nl.il�

cçomp:nta 1'''10 m�e�"r:)

Franei,co M'gncne_ con.'!,i�

tuinde-�e e�ta apr"sen�3.[.�a',
llum esp�tacu!o extroot',ji
narlo, n lmc:!. pr�cens!,OijO

'j FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS ;OBRES
.

_CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

i��RECEITA rRIBUT�RI. ARRECA7JAOA
eM 196 O·'!

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERai

c ITiRA
BEi... ..
FORTA ·ZA
VITORIA
MAGEIO·
ARAGAJÚ
NATAL
JOA-
GQ NIA

o LUIZ
ANAUS
i.ORJANOPOLJ5.

o

7529044000,00
,I 146 276 000.00
926699000.00

�m78ggggg
431.300000.00
339870000,00
271950000.00
.245 F,··,O 000,00
141 044000.00
I 36.249.000.00
I I 1479000.00
102716000,00
7 I 185000.00
63740000.00
62649000.00
56 300 000,00
51.698.00000
40607000.00
16330.000.00

l?

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇtr
,FLORlANOPOLlS:TERESINA E CUIAS

/l;lUNICIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SfM MAIOR RECEITA N�O TERÁS MELHORES SERViÇOS••

tal de 179 pessoas para os tlvos »ecessãrícs". - rl"":" ,

Estados uníõos. ,2'11 rou um parla V07. sulco. A

maioria norte emer-ícerr-s. n'pl'C'fzntação díplcmáttea.,
no começo de jan.,jro. ",,\ do praS europeu �e encs r

Cruz vermenia cubana e regou de todos os assuntos

a dos Estad�s Unidos r:l'o amertcancs em Cuba.

Rio de Janeiro.

Acrescentou que "as -iu

permresõee de salda pa"; tida de regresso, Mas.o i" r

um número que o-ena- \. Ia vOZ da .embaJxada. ..1;'_-

...ntre 900 a 1.000 ctdere.cs ca acha que o-navio zarpa

cubanos diretamente ll""- rã esta semens. Embora o

rentados cem os ex prt;;l'J governo de Fidel Castro

nuctrcs da Invasão d ..
" pra! tivesse anunciado de')Ols

a de Gircn". A Comissuo ela partida do "Arrícan ;-'i

(:2 Mães do�· Prts oncr...�<; lct" que não sarta pel""li
agara inexistente entreg.:u tido a partida da cutres

ao poverno cubano IU":\" parentes do!> ex prtstonet
lista de 1080 'ramüíares. s� ros. a -dccísüc de eutonxar

gundo declarou um ,_JoJs que o "ShlrJ�y Lvkes" 1 rnr

seus membros. -ccnn-ce- outro grupo não consut.rt

mos praticamente os .l,'Li surprêsa. Antecipando-se a

de todos os Invnscres e se- isso, a Cruz Vermelha 1":0=

us parentes proxmins'' a te emertcena êrandou "'1";\

o "Shlrll'y Lrk-s" mil sal

crescentou. amretentc.: '::�Il :a;tv:�i��' q�:mpO�:l1á O'l::�
����mdpa p:��nlrS:�e:i��S ,�� ut'naeco pelos refugta 1-6

c', 10,. cuoauos oue enc-
a bordo do nsvto. possível
mente chegerêo pelos .vt
ÕES que vêem cá para tl��
car O� ridadãos ncrte

;O-'.t1

o CORAL DA UNIV��.f..',
SIDADE DE �ANT_\

CATA1UNA
.

,

C ,

m rm �2i" !larentes 'dos �X

prisícneíroa 1"1 drzem'p'),
foram !{l(í�f"rido�, cue.i.;o
o barco n- 'E

t:;", :�_, ,<�;::
�_.�" .

,. CAtICCnS.A.I'dúSt'IaM'cânica
Uh"QI__!a.;;:;@.OANCO�,R__

LldIH:I:.t

K1llichwShi _ Rua 15 ri

Novembro, 592 _ l� and ti'

__ Caixa postal. 407
Blmnenau _;_._ S, C,

R sspcneenco
sobre a crtacão do Co .. "

da Universidade de SJ 'H!

oetar n« etsse o ,:m!jlt'r:�
P !:',,'Qr: ·ll. Irl-'!'l 'l
Cf :lÇ�O do C '1"1 à' \:� ,

ve"sld<pdr: de S:t!lta Ca1 ,I

no< 0c8:,(õu quando da vi"

ta a Rdtor;a 1'5 r��en"
f! r",�r��('nt,n'f� do� ;::,

r�is Q1!e ap,tic·!}a�::>.,
I.· Concentraçi, dr:- co .. ,\.�

do Sul do Bras:!."

"O excdentp 11l���' "n

!\[H.rio Gn).'au da Ul1i"�'·,..>
dade da P31:ana. lcml-:"',):l,
na .oc:l:"lão, que a no l'ia

Uni-{er,�daciD deveria
zrr-�: f<>pre3entar nn ,'ln

c€nt.'aç�o CC"!.l um

f:::'rnndo p�Jo;; seu;;: .... n:·.'O"

s:tários,

"A Idêia foi aprovart,'!,
!lr:ncipa'mente porque u

de�taca�:l r:�ente, dan,_·,o
uma d�m:)llstração do .�''J

3L1l::lf a arte, se. props ,;1"

fi Santa Catarina e ""1'"11

,uas auxi'jure3 ,\rg'\ll·�" o

coral da nossa Unlver,il
dadl',
lÍOl;"' após os inge'1"'S

e�forço" dQ mae'!tro Oarql.l,
p05SO:> �fiunç3.r ao público
rJorianopolit9no que os

compoll€ntes do Coral (Ia
nossa Un:v€r�idado cSII\-:) a

altuar ti: d:monstritr d ..

que e capaz ,i Irrco de von

fade e o entusia;m6 cio!:
moço" de Santa Catarina",
Ante;; de �nceJ"ra!' sua

entrevista o M31Z'Ilíflco Rd·
tor João O::.vid' Fe,.(21ra

�;::�r!��o ��fe:r;ln�s::.,..,I'�
sidade le?T' rer!'biclo -j')
Oovern� do Est::tdo COR'!:
lho Nacion2\ dO! 'Cultura.
do Mlnist:r'f' da EttuMão
e (lutras ..n�:-ctaJ.":;' que tu
õo tem feito para o mn!cl'
brilhantismo �da promoção,

resgate,

o "Si Lvkes

Assem�léia
aprova..

(Cont. da l.a pág.)
dos srs. Estivalet Pires e
Walmor de Oliveira. o :1_
der do Govêmo. deputado
Ivo Silveira, lider do Go
vêmo. deputado Ivo S1I
velrs, teceu c'Jmenlârios a

respeito da oportUllid:!de
da regulamentaçã::! da Se
cretaria da Saúde. afir
mando ser o 'PrOjeto mais
uma slstematiz lÇão de ser

viçcs do que um plano de
saúde, e que, como tal,
atenderia perfeitamento os

Imperativos de uma admi
nistração baseada em mol
des modernos, objetivos e

isentr-s de burocracia, O
sr, Antonio Almeida t:unR

::�ç::�O: �br�i:�tér:�
Governador Celso Ramos,
na reunião presidencial de
março de 1961, quando
pleiteou para Santa Ca
t"rina verbas federaJs e
nosocõmios, O sr, Ivo Sil
veira apresentru emenda.
ao projeto, que baixou li.
comissão competente. pa
ra retornar, após, ao plc-
no.rio.

CC:U. III
a C� r van' ""lU ou:a

carg3 �:_f;<_t';r'<:::a' d··

me.ntos <> :ned ':!; �o, ,:1

parter du 1'�3gale. A �h,,
v retardou a descarga .','

7 m'l '-:J:lr:ad.1S (!u" ,1')'-

._------

Coopere com a a.S.t.M.
Dê�me

sua
mão ....

"i
=\:1

,� �
eu lhe goro:lto =-. mufto dure ctpI'fJr.det a ,,"dar na Il"Iiil�a

Iidade ••• Os mllscu!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernoL Damos alguns passos com ali·
mismo � da repente, as f6rços nos faltam e nôs cefmos. Ma.
nos levantamos depreHa para andor e tomar a cair. Às v!z.
a gente choro ••. Assim difíceis sao quase todos os nossos exer--

Cfcios e. e�dO'l. Masosacriffcio compensa: eu, por exemplo, jó ,
melhorei muNo e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espera ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantas crianças como eu - para atender Q milhares de c,utras

� sofrem O que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude.
...0.1 O quo. pouco para Voei W<I quase lUdo para nó,1

.

.

OU,am as Irradiações da I.a (one nlr -o de (or isUniyersitários do Sul do Brasil, DireI men' dI) Teittro Allf!r
�, HORAS PELAS RA'DIOS GUARUJA:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,', .'�' ,'\;r·�,iji:>'W'1,V;('t�,i".;�)�!fflI:iM�"'V:''M#(:�4i:''i'B)ij!ij�""'l�".,,',.' 1;�'�1.'!i.,
IICoral da Universidade de' Santa Catarina �}tn,�" Demonstracão

1

do que Pode:o Entusiasmo e a Força de Vontade dosMoçosl'
Fala a "O ESTADO" o magnifico Reitor Ferreira' li ma - Mais de sete Corais participarão da concen tração que hoje se inicia - Estréia mundial da mis
cem a parttcípaçãc de cedeu, na manhã de on-

t I t F
.

'Mo despesas de uma prcm-eao
.�

corais do

RIO, de,
Janeírc, tem, entrevista coletiva a sa campos a pe o maes ro ranosco Ignone. desse envergadura." OUTRA DAS MilSão Paulo, Paraná. Santa Imprensa foca!!za,ndo o im-

COMO SURGIU aíreíros", nossa Universidade co-a "Essa:! minhas pond� ''1-

catann� c

..
�o Gr,Lnde )�'O • portante aconteclme�to cul "SUgeri, Que .ac invee recursos ainda a�ocad.(os, çôea foram logo reconheci

���Ó�e:l�·s.l(�·_�:��il�n�e:i�� tU�:L iniciar a sua entre- dn"�o;��;��ra��o l�:Ji���:�s �!�s�íàOr�:li:::;;�� sui�� não poderia fa�r fa�e as (Cont. na 7.a pág.)

�� °S�; E�;O���:'�ii,e CI��l:'� ���t;es�v.�;:���l1�egr����;·�t:� ��g���odose�;:!�eSU;:iU�:':� ����li�,m�n�eoz :ea �:��'�� Funcionários Postos à disposição�I'O�OÇãO da\aUnivel'sldl:de ���:��l'HJ:Os��:a',aC::�;�I�� �:��:zaç::o'do!��OO ;�:nt.r: p�qu.ena, não t.eria cuncli- o Governador Celso Ra- ta Catarina S.A., subsldlá-n� d�ntaE�: �.)r:i�aco��;c�� tem recebldc da �mpr?;;s.l i�:e::;ea comportar nn- mos pôs à disposição da Tia da CELESC, o sr. Vlc-
Nacional de (.U{tUIJ. f crlanupalíta na. após o 'T1c �:al����u:s g�ri�:�a��� coralist::.,; e a Bmprésa Fôrça e Luz San- ter FeFmllndo Sasse, As-

�,���oLi�a,c�r:l�dedei�:L�� ��;����s�:: apr��:;;;��o dolo Uníverstdude (ío Paraná e --- �::�:O�I�n�cêo�ni��ta:: P��
uvadcr da premo ,�,�, ct,n

sob os ausnícíos do Mlnis- .,
•

técrc do Govêrno.

:,��;:l:�?����p"e;:���; D, -. E"STAD'o dl:;'�����o ��'�;�����dad:.
t, D .

"Carmela Dutra", desta

Il.ssUm!U I"OVO :relor do dos jornalistas e prcseeguru
.... D IU.I.S ANHCD alUlO DE SUTA canaorA 6 Capital, o sr. Miguel cnr's-

Uena,!am5Hto, de SiMde PúbficQ �l���a��s��do�p;;�ni: �loriallOJ.. ,�exta-"'elra), 25 de Janeiro de 1963 �:��ro b�:�lod�s�asta:o�
� balxadcr Paschoal Carl"! lotado no Departamentn

ve�:��:��n;:�a�2�e��, ��: Arruda tem uma oaeeeem Magno. ni-�or do ';ferido Noticias iíc.� Secretaria da Agricultura de Saúde Pública.

sumiu, ante-ontem, o car- �� sel�vi�:�e�;en�a�redc��� pD::a:::�z::�:;n�.�p, �,n"FlPOr� O senhor doutor Luiz trabalho, as seguintes pea-
------

go de Diretor do Departn- ., v Gabriel, Jlu �r,' Secretário soas: Ueputado Augustomente de Saúde PÚblic:(, a5êl't,� :IS importantes fun- rtanópclts a reunião GOs d.a Agrtcultu-a, recebeu no areaeota. que tratou dos H' lnldo da Concentraca-do astacto. o dr. JcaqUlIn coes. Corais Universitários B:u- dia 24, em seu .nbínete de rncerêsses do desenvolví-, oJeI'lnt·,) ti: ._l'fuLlü. que sutis- mento agropecuário do oe-, ,

r���,� ;�::�:i::::�:n::�;,�E J,�tDil�U dll D r�t1' D�imeir� TIU'm!ll d-e1- �g�����;p,n:!n��;�i��i;:,' de Corais· Programa�:CI�� Saúde e Assístencta iJ 11 J I � «s I � Ü ;1. I g I, ri , � U U Q li S���iç��to�r.d�z�:��t�a�e DIA 25 tropolltana __ II coral de câmcru d
A ínvesucura do n vo [li h" C·

1\ •

C
as 12,00 - atmóco de às 2100 - apresentação faculdade de ruoscna

��I��ll��� �'I����S�e���� ��� Uac arelS em le�c�ªs �nta'hais e �::��o�:��:!;!:�i:et!�; ��:�at:�����;�t�r� ..estau-, ��Sc�������;- teatro-álvaro ��i:��sidade do rio grande

s pie
U Dili às 14,00 - ensAio, - _ I associação coral de _ III coral da unlver�1rrr, s. 'Há- 25 anos paranínfa

A
viço, e no dia 24, recebeu

O d J I P' t J
'. , -

t
. fOI trta daquela cidade. teatro Alvaro de carvalho flcrlanóPOlls

•
f. oaqu m ,11 o 'e d:l. pelo saudoso � ilustre U.)fl:;aIS

as seguintes pessoas: Se-

U U
Os outros. rodes ju'lllo- nhor Fldells Back,'de orí-

às 21,00 - ato inaugural
--- .. -_.-- .... �.- -- .- ----- -__ com �':a::s��a�h�m�I�;� ciuma, do Pôsto de Monta ;;l:oatro álvaro de car-

I Ingressos Pai'i J ln i. COntentração �\::,ri�e:si�Ln�r. d�e�:�g:� r�a .RiOgu:e�se, n� Estreüo :u FO��U����nht�' q�: se;:�= - recepção das autor-i-

de Corais U' '". fr I sacãc da "Escola de 00-·,
sao: Dr. V1Ct{.� SilveIra, ao? co: Deputado Walter Miil-

dades

I nl,erSa arlos mércío do Estado de Santa
Souza, Dr. AriOsto Josê de ler; Senhor Mârlo Sllvelra, ce�r�çr�olamação da con-

.

A C;;ordt',uç",o Geral d3. "I Concentração de Co- Cat.ar[na", colou gráu a
Carvalho C?sta, Dr. Elias Prefeito de Agrolândla, que

ra1s Universitúrios d� SUl do Brasil" comunica aos primeira' turma de Pe�1tos ::ans�r :�Ias, Dr. El'nanl tratou de assunl;o agrope- _ chamada des coraisinteressada:; q..:.e os ing.es;,os para aHistiJ a êste Fes- Contad?res, e que hoje, pe Sl�rnl
a olva. Dr. Osvaldo) cuario do seu município;

_ hino naclonill inter-tivill dt?- Arte, esLiio à VEnda nO-1EATRO ÂLVARQ DE lo Decret.Q-I.;el federal r....o .vera, Dr. _�dolfo Sil- Dr. Alvaro Müller da Sil� pretado p:)r todos os co-CARVilLHO, R partir àe hoje, das 9 as 12 e das 14 às 7.988, d.e 22 de setembro de ;��Dr. Jorge Bdg''l.r1 velra Junior, Engenhelro- rals sob a regência do18 h�ras, ao çreçLl de Cr$ lOD,.GO. A rEnda reverterá 1945, tomou a deSignação do 1
nn, �r. Josê Le:llH:r Agrónomo, que tratou

.

de maestr<o aldo krieger �
em bEnefiri'l da ASSOCIAÇAO SANTA CATARINA titular de Bachal"els em Ci- I

C asen, e Dr. Carlos Do assunto especial; Dr. Ca-
_ palaVlas do governa-

�
,

DE REABILITAÇAO. i .ltIf.!Ol,t:JlII ências Contáb>!ls e AtuD.-
m nonl.

vall<lzzi, do PreJeto de Pro- dor celso ramos reitur

.

------ .. 0 rillis.·
a ��:��,1�a�i��;e���d�a !;!�o�ed�aad�u;:tel�:. �:� João david ferreÜ'll lima "0 \\
Universtdade Santa C"lt�- tarquia leiteira; Dr. Ruy A. :.:��ador paschoal carlos

����/�'\
rina não revigor-e nesta. Ca Rizzotto, da Companhia APRESENTAÇAO DOS ..;..J
pltal a existência do cut',,;O Rio Grandense de Adubos, CORAIS
superior de Contabi!idfl.dc, de Porto Alegre, que tr:J-

DIA 26

R ::rl/?,'
-

-

com uma Faculdade d..-. tou de assunto referente
as 8,00 _ aula na praia

Ciências Contábeis é Atul.- suas atividades; Dr. Wa-
de canasvlelras mlnistra- ,

riais. dyh de Albuquerque Arau-
das pelos professõres jo�

Na data d-e�sa comem;J- jo, Veterinário Regional vieira brandão e abelarcio
ração, saudamos tão ilu.;; de Tubarão que tratou de

magalhães
tre turma, compOsta. c'Jmo assunto de serviço e Gui-

as 12,00 _ almôço _ res-

se observou, de pessoas evi lherme Carvella, PrefeU-o
taurante universitário

dentes no comêrclo. na in- de Plnhalzlnho, que t,':ltou
as 15,00 _ ensaios e de.

dustria, e nas fulWôes fe da Sltuaçã" agropecuária bates '--- teatro alvaro ;.ie
derais e e�aduaL do seu município.

.

As emp�Jsas d!:! transporte. da. Capital, em decisiiofeliz, reconsIderaram a su�pemão de suas diverSlls lilIhc.s, que alld:lr •.7,/ para1isaf!as durante um di"

ESS�, pa f,_j; ,. '":0, que não fcrt! i/l'posta p'ela falfa.cu raCIf,;name;,;o c.; gasclina, m..:s peta eterna questãode preços ae p',!;-�age1!s, embora não tenha sido dura
doura, ecoeu mUIto mal entre a população.

Se é verdade que as nossas· atuai8' .empreSafi:. tem
p�ccurado !1"1/1' I/;elmente senil' o povo, não deix� �aI)l�bem dc Wl' ", ri ,dc filie o p .vu tem correspondido e colabomdo c:1It as L'?ltl)f�3fU, receQcndci com 1Jacienc!u e

:l��;�r:;��I���nlli�� r'���;::,V��i ::b::::: �ed;�·;�rilas.: tias
Se são rúpeltáveis, sem dúvida, os interesses dl/.s

empre�'a::I
.

e suas /)retellsõe� se fundamentuTll {}.m razõ"s
jllstc.s e

_

me!utávels para elas, como a vertiginosa alia
do gaw�ma - nem por isso pode merecer aplauso a

:;u.spe11wo: cx�abmpto, dos trdnsporte_s coletivos, porque
eles se vmcu/am ao mteresse publico, que não pode ser
dssprezado 01. inconsidert/do.

Os solrimcntos impostos por essa p2ralisacão os

p�e1ui:�s caus"dos, muitas vezes irreversiveis, as sÚlla
çoes cnad.c.;s para p�ssoas e fatos, que por elas e eles
respcndem sem culpa, espralando':'se em consequencüls
nociva.$, incc'modas c às vezes graves _ indicam que a
medIda e:I> rema dos e1rprêsas não pode servir 1)or 110r
ma acci.t�vel, mas ape7IUs como imposição de força, em
que a vztl1T!II act:.;ba scndo o prÓ1Jrio povo.

Pror;iae'wias .oul.nn, medidas de outro caráter, de
venam ter as przmeIras.

Em consideração a comunidade.
Cnmo. afin'/I, reconheceram as emprêsas, retifican

do uma posiçüo antipática ...

A. i. IRia

,IDemre Os componentes
da turma Queremos prc"_ carvalho

���aur:� �;����!'�:r:�:= ------------------ as 18,00 - jantar'_: I'C�-

tenegro de �
Oliveira, que Aumenta o �indice de confõrfo./· ta:;a��ciu�ve:�����i�t<lÇãOpr,estou I'elev:fntes serviços '

àieconolfll,8 ca�arinensF Vl'l \, .', i E �I' 'I'
.

,
dos, cora\s: '-:- teaLro ,�IV,l- I

dr ,',a ,rnr�c"'J"eirn' J"I't;a." / '!�:!i": i;l; rq r on,an,opQ, J&';I, ') "�I '!lrl .ii' ,IIo Jl·,,·,�F··!ho I": ,:",' r
Id

! ,

com ahvl!:laGe�r 'hu lDd6's-' t ;'Fio'I�I�noJ�{i�' tse- muuel'- rl'� de" casas �eússlma.��J.á
-

de..:J.d:I sc:��!' �al��lvers J.-

nJZa. Quer no seu cent:o ha.biLadas e <ouLras em CU!'S
_ II cor1l1 de câmera da

mais· populoso quer nas 2'0 trução. O Jardim At!ãntl-
casa de alfredo andersen

nus perifericas a clda'le co, sem dúvidu, tem um
_ III coral acadêmico

cre�ce. Cresce em númerO gTande fULUrO.
XI de agosto da faculda,le

popul>acional e cresce c-m

beleza e <l'tupsidade.
Os pa:o.ciog. pala�8:�S,

gangalôs e ca$US de es'.i!'J
modernlÍssima, se mu:tipli
cam qu.ar na zona central
qller' pelos a!,�abald�s qUO!
se multiplicam.

Era diretor do estabel-ec!
menta o nos�o multo digno
profcHsor Mário Rol:lerlo
Butt; � os mestres -.éram cs

Sr.. Professores Fe4",ando
Machado Vle1ra. ElpldJo
Barbosa, Mál'jo RO!1erto
Bott, D3nlel Agoetinho Fa
raco, H.er<ohdino Sllveila
d'Avlla. Orltl.ndo Brasil, e
Eduardo Domingos da SI1
va,

"Transito
Normal
Nas
Rodovias

A Chefia do 16°! hto
E dovlário Ff dera 1 'en��

beu comunicações 1-0 In
terior do Estado, infor-.
mando ser ncrm'
siLo llas estrada
jurisdição, HPÔS
chuvas caídas I, Santa
Catarina.

,ua

, timas

A;nda out
mos de au,

l)úm traç?
.ruidas (

1.;<;.0 feitao

expensas ...

Mas não �Ó em constn:;

çôes que se percebe <O gl'an
de desenvolylmento de FI"

rlanópolls. Tambem o �n

t..-.riol' das residência" lo:

presenta o mais Indice d�

bom gôsto e confôrto.
Bom gôsto c con!ôrto pa

ra o qual multo tem COJ

perado Os Estabe1ecimt>!l.
tos A Modelar. QUCr pela
conLinua mOdernização e

atuallzução dos seus 'lsto

ques, quer p.,3la facilidade
üa� SlUS condições de f)ago.
mentos,

restaurante universitário
as 15,00 - ensalos- e de

bates - teatro alvaro de
carvalho
as 18,00' - jantar - res

taurante universi!,ario
às 19,00 - missa - es

cadaria da catedral ml;;-

de direito da universidade
de são paulo
DIA 27

as 8,00 - aula no mcrro
das pedras ministrada P2-
Ia professôra cleote persan
de mattos
às 12,00 - almôço -

,em cons

,i,m Athi.n
'ln mente, as

prop"ie-
tários. Ali v�m{Jl:i uma >3é-

A loja do "/leu" Paulo,
era, I!,aqu.ele tempo, o ba
rômetro econômico e .Ii�
nanceirc da Lagunll. E o

e;.perto libanez, com Sc7!

So prático. l'elldo no lul:t
ro do negóoio o "pé de
mela" da fami!ic., quis �n

caminhá�la para o baicão.
Ao Sf;U lilho m'lÍs 7lGt·o,
que no dizer dos ,J;z},n.t'Js
era a "cara" do p:_,', pr,')
curcu incutir, desde os

cinco anos, a vocação pelo
o01llerci.o. Ensinou-o a S(l

mar e a. ntul�j�licar ("di
vidir e diminuir mio pre
dsa") e levllt:á-I) à laia, 'la
lenra idade, ]Jara lro,milia
'izar-se ccm ° balcão. M:I-

1'ÔtO e lad:no, c)tqU(t'll�O
"'S>:lU" Pr:")'o se I1lul!daur.
numa babel de fazendas e

freguPses, fl'(((1 para o

t .."l"( ,I'" � Q"" '('''fl-·'e

i..adL, já, que fazia ele o futuro ndo era raç(J,/r chi
,s.::u sermão acs 7Jeixes. Mns ta.�.
êst€.s não "parecmm. Nascêra para "ras"gar"
O pai, sim.,. sédas.

B D
Aos Eeis ancs, era alu1!o Em segltida, ingressou na

do gru.po escolar "Jeroni- Faculd"de de Direito da

:�:�l:��:��E��e�U:e Is:::,i�;:� ffL=E�-"1"\1OOtramform'lram-no desde nlogo, no lider da TABOADA �... ;X;; ;XS
e das leituras coletivas. As Universidade do Parand,
vêzes, inventava palavras e para viver bltensamenle o

frases que ndo constavam periodo universitário. Co
do tex�o. Erl( aplaudido. mo moço idealista, fez-se
Com a palmatória .. � politico. E como politico,

C fêz da tribuna popular o

Quando terminou' o cur,\<) veiculo das su/(s mt;7II:a
primú1'Ío, "seu" Paulo con- gell.� de patrio�ismo e /i
venceu-se de que o fiillo berdade ao povo. Isto'. lhe
não seria comercian:e e valeu varias prisões e as
mandou.-o 1wm São Pau!o vésperas do 10 de Novem
"fa.�'3r" o ginásio, AIU'1O bro de 1.937, quando dis

exempl(lr, estudioso ,e SD- Cursal'a na capU/(l paulis
b"ehdo inteligent3, coo,_ ta, foi ferido à bala na co

("uiu o curso: foi escolhi- xa

1'r��+r !ira "ll"""1)rt1neil1>" fim ,,:1

A

dade de santa catartna

loteria do 'Estado de Santa Catarina

HOJE:

- Cr$ 1.000.000,00-

O racionamento da gasolina - felizmente já
terminado - serviu-me para conhecer um enorm
rol de amigos intimas.

Aprochegando-se risonhos, tapeavam�me as co��
tas ou a barriga, abraçavam-me com afetos de ta

manduã, tute,a.v1lm-me em recordaçôes da mal
antiga e sóllda camaradagem, com alguns exemplu
de assinalados favores que me haviam prestado, in

... mo tempore, e metiam a saliva: �"i'
- "Escute velhinho, vais me que6rar pm galho

;ai) Um Isqm,p.r.omi&so assuçnl,:lo, -sabas! Sâo somente
"ühs ��ngQenl[�,lliOrjn»os dr,k�lina!ir!I'N_ã;9 te cus!,a
;nnda me' urtarijdte.s isso, 'rlJe� ch'apa!I�I!�ossa vclha
amizade de tempo do Josê.. Te lembras do Zé?
Como não?"

Para não faltar a tão preciosos e desintel'es�
sados amigos, apliquei sempre a mesma f.ol'ma:

- };: claro que eu vcu. fazer tudo para atende·
lo, em segundo lugar, porque em orimeiro (:'::iWU e'I,
com <O meu carro parado, na ga;agem. Você sabe

cnde eu moro. Se não acredita vã la e veja.
- Mas ê assim, ê? Atê o teu carro parado, na

garagem? Então não dã mesmo.,.

E enquanto meus velhos e fraternais amigos
abalavam, eu lamentava que eles ignorassem que
meu carro nâo poderia estar na garagem pelo sl!ll�
pies motivo de eu nunca ter tido um carro n,1 vi�
da ...

te1lt1Jo. E das frases que
cun�truia com a8\ 11J,lgura�
ções do/eu talento, arran
cava, a altos preços, as

justos reivindicaçóes
.

àa
sua terra. Nestas oportu
nicic.odes, perecia seguir a

carreira paterna,
E cuidava ti� balcão cí

vico da Laguna.
I

Contmúa na Assembleia

Legislc.tiva, agora, como

chele da Assessoria Têc7li
ca. Muitos projetos que
hoje são leis, nasceram da
SUfl experiênoia e do seu

saber. Polemista invetera

do, quando assiste a um

Nus eleições de 1.947, loi debate para o qual ipul
eleito deputado estadual, gt11a magnificas intervell

participando ativa1i�ente . ções, fica nervoso e indo

dos trllbalhos constitum- cil. E ao ouvir gestos e pa
tes. Orador primoroso, sua lavras naquêle emuranha

voz ecoava no plenáno, do de vozes que vem do

pl/ra se lazer ouvir em to
da Santa Catarina. "Qua�l
ão o assun'rj em ãTXussap
di';!jr' re,';p�ito no SE'O 111)-

dente do CClIlro _'lcudemi- Ideio do Catete, em nome Nen3u Ramos, cujo talento

co da Ff:c'H�d�de de Dil'l.li- dO/l congressistas, e o-uviu o e cultura muito admiraúlI,
lo e da Uni(ia dos Es!;tdan- Chefe da Noção mant./es- foi varias vêzes contesta

tes do Partiná, teve a SIta tar, diante dos presen.es, o do e acusado de incoerén

tése "Orientat;io Univeni- deseio de transferi-lo da cia ideológica. Sem fugir
tária" classificado em 10 Faculdadc de Direito do ao debate, respondia C011-

lugm' e t,)! representar Paraná para o Rio de Jft- victo;

PELA IVlINHA CAHTILHA�
os: :::: s:s:.,s:::m_<>m2>�

;;:s:� :��C::�a��o� ::�:�= �l:j;�Si��:.e�:� ere:C:��,7;, _ '''Neréu está nn Dita-
dantes. Fundou, então, o 7I3m' devia e nem podia
orgão máximo da classe: a aceitar o c01wite .. Respon-
União Nacional dos Estu- deu pela coxa.

dantes. E disse não, oapengan-
_

Era o primeiro tiro 71a do.
ditadura.

dura, para servir à Demo�
cracia!" Na época, muitos

negaram o seu vatidnio.
Hoje, quem ha;de?

E
G

F Em 1.940, diplomado, ou

tra vez orador O ltemi da
Turma voltou para o Es
tado natal. Aqui, exerceu

importantes cargos publi
cas, sem abal1don"r as lt

d8S pOliticas, já agor-a
:l.;·ulles ao------Tõrl1ar "511(, do

No ano seguinte, presi
diu a Ia. Conferencia Pal:

Americana dos Estudant.es

no seu hi]Jolttico serm(Í.o
aos peIxes. Allell(t.�, nu.o

desejava ser o menino.
Mas o pai.

Como a muitos dll sua

geração de polldcos proe�
minente�: varias vézes ace

naram-lhe com Secretarias
de Estado e Deputação Fe�
deral. Tendo iniciado SUB
vida publica no Portid
comandado por Nereu Ra
mos, a êle, faz vi.nte e dois
anos, se mantém fiel. "Seu"
Paulo ensinara-o
der.

Vender-se, não! I I'
K

De véz em qU(lndo, seu
nome aparece nas 7nan ..

chetes para ocupar altos
cargos. Inquirido e per
guntado, desculpa-se e d�s
conversa l1a mais humfldB

demonstração de mod�s�
tia. t que ARMANDO CA"
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