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� J!A!S_ANTIGO DIABIO DE SANTA CATARINAJ

LONDRES, 28 (O. E.) - Foi inaugura
da esta manhã em Bruxélas uma reunião dos
Ministros dos Países integrantes do Mercado
Comum Europeu, com assistência de um oh
servaclor norte americano, O objetivo da reu
nião é o de decidir quanto a admissão da Grã�
Bretanha, no Mercado Comum, Adianta-se
que na reunião iniciada hoje será jogado o fu
turo das relações entre às Nações Ocidentais
já que existe I) obstáculo apresentado pela
França, sob a alegação de .que a Grã-Breta
nha não está apta a entrar para o Mercado

.

Comum. Circules bem informados admitem

que as nep-oci?('õcs hoje iniciadas em estado
de pessimismo, com seu desenvolvimento ve

nham abrir caminhos para uma mudança no

futuro rnr "arte do Govêno de Paris,

, <, 7" ii ;-

Ultimas'
notícias'

RIO - Comemora-se tio

jc o aníversúrtc da "ABER

TURA DOS PORTOS" du
Bm;,;il ao ocrnércto das Na

ções amlg-rs. determlnada

pela "'CARTA REGIA" do

príncipe regente Dom Joíío,
em 28 de janeiro de 1.808,
portanto a 155 anos.

-x-

LONDRES - Esta ma

nhã tiveram, inicio nesta

capital as nea-ctacões ên

glo-Htípínas, sôbre a segu

rança e estabilidade do
sudeste asíátíco.

Ao dor posse do cargo 'de

Secretrlrio da Saúde e As

sistência Social ao nôvo
titular, Dr. Femando Osval
do de Oliveira, o Gooerna

dor Celso Ramos, em belo

improviso, teve uml( expres

são que lhe define a eleva
da orientação de Chefe do

Govérno. Recomendando (l
máxima obj1Jtiviviade na

solução dos· problemas afe
tos â Pllsta, C07n a exclu
são total de atos que não
consultem o sentido técni
co daquele setor adminis

trativo, disse o Governa

dor: "Não é lícito que se

faça política a custo' da
sllúde do povo".
Tôda a. gestão govema

mental dêstes quase doi$
anos passados vem pando
em relêvo êsse critério al

tamente democratico e h.u

mano ([ue o sr. Celso R"I
mos imprime aos seus atos
administrativos. O interés
se do povo adquiriu preemi
nência 11as diretrizes ad
-miministrativas que o Go
vernlldor sempre féz ques
tão de que presidisse tam
bém aos atos de seus au

.'rilwres de Cõ1iJianc;a. Pea-

;\Ibino Silva
no Rio
RIO, 28 (OE) - O Gene

ral Albino Silva, Chefe da
Casa Militar da Presidên
cia da República, encon

tra-se no Rio. Vai super
visionar junto a COFAP e

outros orgãos Os melas pa
ra combater a inflação.

I

I O TEM P O IM......loS,lcol
(S'ntu" do Boletim Geometeoroldgico, d.
A, 8BIZA8 NETTO, válida até à3 23,18 lu, do

dia. 29 de janei.ro de 1963
FRENTE FRIA Em curso; PRESSAO ATMOSFÊRI-

J �:6!'1��ItM��x:,E m��Z:fi��RA��I�: M:8r:'l,��
� PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,!i mms:

, �e:����;;-�r����e�:�I�e:ir�s���\�r!��l��m lIgei-

MISSA DO MAESTRO MIGNONE. INTERPRETADA PEL \ ASSOC!A(.\i\C· CANTO CORAL DO RIO DE JANEIRO,

N\TMj\ Nel�E EM.. QUE A. MÚSl.CA ];o AS- \.�.,{O�W.AM J.?M MOMENTO UE POESIA E IiÊL�OI08.IOApg:
•

l:."'N� 0J�JS.lNT�_�·1Lel:tte.,,�o.na.8"l1.p:lgln:ll .
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t GB: 150 Salvamentos Num Só Dia
RIO.28 (OEI - Os ca- Tõdas as guarniçces d)s

nocas acorreram ontem serviços de salvamento te
em massa às' práías da ci- ram mobi!lzadas, sendo
dade, regtstrand-. um ín- retirados das aguns l!iO ba
díce de comparecimento. nhistas em perigo. Hcuve
sem pt ecentcs este uno. dois afogamentos fatais.

Aumento das Passagens Não Dim:nuiu
o Número de Passageiros

Tudo Pronlo Para aPosse de ,Adhemar
em Congõnhas, pois é mui- SAO PAULO, 28 (OE) _ te deserto. principalmente
t·· grande o numero de A apenas trê;,; dias da mu-

.

na parte matutina nã� ha
pessoas que deixam são dança' do Governo o Pala- vendo j)áutas ne� aU�iê��
Paulo apôs o fim de �e- elo dos Campos Elisios elas marcadas. O ccver-

apresenta-se compjetumen- . nador já provddencíou sua

mudança. Os Deputados e

outras autoridades que rre
quentemente estavam no

Palácio, ultimamente dei
xaram de ali comparecer
em virtude da prúprla mu

dança da administração.
De 'rutro lado, tudo está

pronto- para receber o novo

Governador. A operação,
limpeza jé terminou. O

serviço de pintura devera

estar c-nctutdc atê ama

nhã e os velhos tapetes
das várias dependências
serão trocndos por novos.

Dia 31, às 11 horas, o governador Celso Ramos Estará inaugurando o HospHallnlanlil Edith Gama Ramos, anexo à_Maternidade Carmela C\iltra.

Inaugl!rada em Bruxelas a reunião dos Peíses
do M.('E.: em Pauta -o ingresso da Inglaterra

Poesia e Religiosidade

Funcionários Fedtra;s
querem Salário Móvel

RIO, 28 (OE) - Uma,
caravana de funcionários
federais civis e militares

irá à Brasília para entre

gar ao Presidente João

')OÕ1ll-aft. o líIlCuwradum reí
vin� 7!J por certto de

aumento a partir do 'dia la

da janeiro. O documento

pleiteará tambem a insti

tuição do salário móvel, a

elevação no salário família

para 4 mH cruzeiros e o

RIO _ No auditório do restabele.cimento das nata-

Sindicato dos Bancários Ilnas. SAO PAULO, 28 (OE) - nas passagens de uviâ..
. O uurueuto de 25 por cento nas linhas domésticas até

��:j;:rl,�êl����.i��I:ar�spr�; o momento não afetou o

horas uma palestra sóbre movimento de passageiros

;;;,:;:,��;:dP" dR CO�CW�, ., Celso FurJado Falará Sobre
o Plano Trienal

BELO HORIZONTE, :':8

(OE) - E;,;tá sendo aguar
dudc nó prúxuno diJ. ai,
nesta capital, o Minlstrc

Celso Furtado quund-, cs

plicará às classes produto
ras os principais pontos

do plano trienal do oovêr
no. Um grupo de eccno
mistas está elaborando uma

série de perguntas, sõore
Os diversos pontos do o.ê
no elaborado pelo Minis

tro extraordinário.

Não se faça 'Política
com a saúde�do povo

económicos do Estado, é peração de nrccessos ad-
para o Homem, sobretudo, mfnistrativos que visem â
que as suas atenções se fiel interpretação

'

da von-

volvem, 110· anseio de dar- tade popular e das aspira-
lhe ümto as condições fi- ções coletiVllS.
sicas e espirituais para O setor da Saúde Públi-
uma atuação profícua e ca vinha exigi7ldo uma

compensadora, como o am- Teorga71i2ação. Tem·1Ia ago-
biente propício âs expan- Ta, de modo a melhor
sõe.s de tôdas as faculda- preencher Os seus objeli-
des de que é dútado. nas vos técnicos aI! Secretari4
cidades e nos campos, o e. como bem o definiu o

Homem Catarinense, o tra- Governador Celso Ramos,
balhador, o construtor da isenta de eivas que favo-
grandeza de sua terra. recessem as incursões de
Político de langa fólha tnterésses politicas nos di-

de serviços li formação de versos serviços destiwldos â
uma consciência civica assistência ao povo. Na
bem esclarecida em Santa verdade, a saúde pública é
Catarina, nem por isso C071dição fundamental pa
Quer o Governador Celso ra que se promova a valo�
Ramos que os mesmos 1Ji- rizaçüo do homem e o ren-

ctos que tanto infelicita- dimél1to de suas atividades.
ram o povo por muitos Já assim pensava o imor
anos de desatenção (lOS tal estadista Nerêu Ram s,
p;:õ'[jlemQs gerais venham (/ne foi (/uem, meriYóna
inquinar a sua geslr1o, de melJte, criou, no Estado, os

1j1H� [t(:aJt� {tlSulwl' pTecisa- serviços de saúde, indo (10

mente um.c, complet., rect:" e'1}contro qps me::is gdves
" -- ',é' ,�JI-_- }--

Em normalizacão
,

o movimento dos
Navios Mercantes

Sessões Extraordinárias da Câmara
Terminam Quinta Feira

BRASíLrA, 28 (OE) -

Prosseguindo no pen-do
de sessões extraordmãrtes
o Congresso Nacionul, Cft

mara e Senado vão se reu-

nlr hoje. O período de ses

sôes extraordtnártas de
terminará na pró x i m a

quinta feira. Hoje a mesa

di! Câmara traçará o pro
grama para o próximo pe
ríodo legislativo, inclusive
a posse d,s novos membros

das casas do Congresso,
nos primeiros dias de fe

vereiro. Passagens
'Aéreas: Aumento

problemas como o tU! pro

filaxia da lepra, o trata
mento das doenças men

tais, a. I!ssistência às popu

lações assoladas pelas en

dmeais, o tratamento das

molédtifls infecciosas" etc. -------

Ai estão, para glória de

seu nome inesquecível, a

Colônia de t.eprozos, a Co

lônia de Pscopatas, o Hoe-:

pital Neréu Ramos e o pró
prio Depllrtamento de Saú.
de Pública dominando uma

Farinha de
Trigo: Aumento

SAO PAULO, 28 (OE) -

RIO, 28 (OE) --, zntra
ram em vigõr hoje Os no

vos prêços das turlfas
aéreas com um aumen\,Q

geral de 25 por cento. A

majoração abrange ap�
nas, as linhas domésticas.

RIO, 28 (OE) - Marcna

paro. a completa normali

zação o nlovlmentc dos na

vios mercantes nadlnnals,
afetados pela greve dos

oficiais de náutica, de má

quinas e comissários; O

Ministro da Viação expediu
mstruçôes as c-mpanjuas
de navegação subordina

d3S ao seu Ministério, pa-

Krllel
Homenageildo
RIO, 28 (DEI _ Está-

sendo esperado h-je as
12 horas na Guanabara O

Ministro da Guerra, Gene

raj Amaury KrueJ. prece-

exte7lsa. rede de centros e Nova reunião será realizõj

postos de saúde no Estado. da esta tarde pelo Sindica

Servicos assim de impor-
. ta. da Indústria da Panifi

tân(Ji� capital para o povo cação de São Paulo para

sofrerem, no entanto, num debater os problemas do

período que já se vinha aument'J da farinha e do

düatando demais, a in- pão I! do mercado nêgrr>.
fluência nocivo da política, No Rio, o Presidente da

que subordinava a cónve- Cofap Major Nazlr Nasser.

nietlcias partidárias as fi- deverá fixar esta tarde os

nulidades humanlls e so-
novos prêç.os da farinha

ciais daquele setor assis- de trigo pura. A saca pas

tencial. I sarã a custar 4 mil ou 4

Eis por que o Govema- mil e !iDO cruzeiros. O qui
dor Cclso Ramos, no empe. l� do pão poderá II" a 200,00

71ho de restaurar I1S fina- cruzeiros.

lidades e a eficiéncia' dos
semiras de Saude Publica,

Greve Terminou
MIAMI, 28 (OEl _ Os

estivadores da costa dO'
Atlântico retornam hoje ao

trabalho pr-ndo fim a gri�·
ve que durou mais de um

mês. Com isso normal!z ,

se a vida portuária norte

americana, pois as demais

categorias que haviam de·
flagrado gréve tambem já
retornaram ao trabalho,

O Gabinete do Cerimonial do Palácio do Govêrn(j.

cnnfiou-os à supervisão comunica que Sua Excelência, o Senhor GcvernadOl'
têcnica e preservou-os, por Celso Ramos. estarâ; dia 31, das 16 as 17 horas no SJ.�

ra que encaminhem os

marítimos para os seus res

pectivos navios, sem maio

res protelações. Igualmente
nas emnresas pa: tícutares

estão s�nd(' cumpridas as

promessas renas nas gre
vtstas. com a sustação das

penalldades e de andamen

to dos ínquérltcs.

dente doi: Bl'<lsilla. Uma

grande homenagem ao G('

nerat foi programada de
vendo ter inicio n . seu de

semua roue no Aeraporto
Santos Dumont, culminan
do no PaJàcio da oueç-a.
Quando vári s generais US.l-

1',1.0 da palavra.

Venccdu tu C[nCUrSD «Semana
.�� Marin�a»'t ba�rirense

O reureeentarüc dã Pt:!/"obrás cumprimenta o tlencedu1"
do coucursc "Semana da JIlrtrinha", tom. J. J. Sllra Jr.,
venao-se. ainda, o comonaonte Helio staner li1z1ecchi,
titular da Delegacia da Capitanla dos Portos do RGS,
em P. Alegre, e o sr, Alberto André, presidente da As

sociação Riograndense de Imprensa. (Texto lIa 3.0 pag.)

Notá da Delegacia Regional de Polícia
Servimo-nos desse O'rgâo de Imprensa

para esclarecer o seguinte, com relação à re

cém-instalada nesta Capital GUARDA UR
BANA:

I - Como entidade que não possue ca

ráter público, não têm seus elementos função
policial;

II - A GUARDA URBANA, organiza
ção particular presta seus s�rviços, quando
remunerada por loja ou residência interessa ..

da na vigilância;
III - Inexplicàvelmente, os componen

tes da Guarda Urbana vem se arvorando cm

agentes da autoridade ou mesmo em autori�
dade policial, atribuições que não lhes são
.:onferidas;

IV - Nossa Capital já possue a decená
ria GUARDA DE VIGILANTES NOTUR
NOS, subvencionada pela Associação'Comer
tial, que, há anos, vem prestando sens servi ..

ços sem atrito com a autoridade Constituida.
,Florianópolis, 26 de Janeiro de 1963 ..

�4·1·'«·'J·-·(

Léo iVIayel" CoutinhO

li Capit�? Delegado ):'egiollal de Po,1fcla
��.�;. 0.··4��· ,�

.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ClUBE [l0Í� - DIA 1- "Saudades de Momo" MESAS NA SE�RETARIA

fnlpresa Edllôr ii "O tilAIJO LIIID.

i1
)
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O destino da aviação nas próximas
décadas é aniilis a�D' por perito

da��N�R!�p�SI�na:�e�c�s�: Br"ltanl'cf.. �e:rl:e!�::�=Oaar��:l::������
eeuvoivnneruo dos aviões U vttàvermente. numa eleva-
supersónicos de passageiros, ção sensível do custo das
apesar de seu :11;:0 cust-. dos debates e chegou-se á

roí asstnataca. nesta cida- conclusão que ête poderia

------:-

:ngenheiro Brasileiro Contralado Para
a Hidroelélrh:a de "VoUa River"

b,l& L.,I.I!I!IJ)CUU Mblta. J&I,

reletone 2C't22 t;al:x.ll Posta! n�
.l!:1'lhl!tr:', ]<;!IEê:L8.!I!;(! �'[ADO

/J'tdOr
aflli.,"" n, J'lJ[ull' RIUllta

Qllre:nlo
1.x,liIJI)"OI ,.·rn1l;nc:u ll. AOUlnQ

•
ê

ctômo j'eflland(lR�a.��:�aJ ,. auva - Osvaldo
MenG

Cntllboradore.
Prof. n'urf'lrns FBlw - Dr. osvercc Iw:1rlguea
f'.:.br',J· f Id (;("i7�ga _ Dr. Alcides Abrpu

_ ". "f I 'I I; lI' (l 1'\';1 __ to.,,, jor Il(ief011�o Ju
"I ,,'i I 11."'1 r.ette (Ia GOMa - Dr. Ru-

waru.e "aoge Zury Ma;.;u�·
rurtoromeu . TII11HI' "nrvalho

.1>:1'1 Vdn�1I1d() de .'\r;lll)<} t.auo -

,t'r!l1ir'.1 A, Seixas NI'�to - F'l'áv!n
Alt-.t',i . r!.. Am.,J'ITrl c: .. Inmunda. editor rte

r.I· ''I. !!.'Hk',l<t -

A naldn S. 'rnteco.
J...!ii'l/,"/ A,llF'NTO ESPORTIVO

1': ....1" j " .. .uo l'.tuln r..1odl:tdo
fi ,]"1,, 11'\olil�I'(';: M,llrry Borges, Rui T

i,., " I >]'j."rv,} ��lr"I.�
I ','I"I"I",d(,/�",: I '11'f'R;;()S

/((PI't'·'·f'/lf!l11Ies

,1::I'�<:�'I��,rl·:"'�'�.'n;.�;J;'-· [J����� L;�a';:'f1 andar
't,fl:''I

Sociais

-_ O CASAMENTO DE CARLOTA --
Sábado "Saudades de Morno"

tó de porobsns o Clube do COrnJ, pef

���;�o����o que proporcionou 005 ..,el!��
,1

8 - Moç,-:." do "Society" em recon \ 1
te rcuníôo d.nçcnte deram mesmo no

\

ta alta, com O�.SU::lS L'rmudos 01,,1 [

1 - Deu entrado no Copeto do Di
vino Escír to Santo no últim,) sábado
de janeiro o bollito Cérlotc Carpes
Cesto oc-o suo benção nuoctot L!0111 o

Dr. Cârlos Alberto Gonzo Fcmcndcz.
Após (J cerimônia que uniu 0<; [omil os
CorPe� Costc, Gonzo Fe rnondez 0<; noi
vos e tcmtltore- receocícnorco+os '::O�1-

v.dodos no" Salões do Oscor Poloce
!-l0tel.

9 - A bonito e eleg.:.nte Si1çyde'
Mclfcsscni., crcutou ropldcmente !',y\�
nn!:.�·o c:d,)de. Fomos informad')$ c.e q, I�',
r ,!,.. In' rcad ... n�l(I fim d ..'� I; ano fi r_a f
sarnento de S:\eyclp, Cr)m um milion-'J-
. ir {'o c dade dé Ccçod ,r.

lia:] vuórm 6:'7 - ('om. :'2 -

I,,·, PI10F'AL Rn,\ do� Aw!r.lcL,
JL' I,ld .-:ohlrjda.
1\';' ", ... 1''';I�hllondcnles em tndos O� _lU
I" 'Iph' '11, lil1lllq CntlJl;na
",1.'IJ" , ... IJlr-!lIanle COlllr:\to dI! '.Icordo ('I m .1

,.1"',,"1:1 '!!"(I!"
I 1'."" ';"'1\'11, A"HAL Çr� 2.0[10,00

I \ '.11'\ A\,I·l..'O,' Cr!: 10.00

� I"

/

:,',::',;';,�"f;I/',;,,�P "r�ti��:��:��;!;�rl,p,elfl., r,-.,,, "I

;�_;!;:!..:::-_�n�-��

2 - Nn abertura da 1.0 ((Ince.,
t, ... ,.-õ·,.-I(' Coro',; Sul Brosj!('iros Ul1i'/e •

sitórios" o �enho�'o Lucy Bloch c"n·
�.�, ,,..,, ",; I r'r'l rL, G,JV(oI'tl'1 dn F<;tod?
cof suo L��se elegãnc'n t' sil'lllll.'('·dr':
de deu n?to :!Ito, deix':mc1o "m t1n�',(l
('·dod .. os melhO':r:\ imprf's!:&". ') ilt,o;
t • .; domo

m'l" 0'1"'<;10 pl'ó-carn'::lVol("''Co nos "'.1"

�6' PI')�n;l�!I��s[pr�:�;���;;'������';�;�'� ;:�,
, n ;il" f'(" erv(! de n1('sas, no Secr ....t'JriJ'
eh Clube'

OUTRA DAS MIL

nttP'(" 1 id ,HII.,'rn'.'
I': C',m "nh ti
{'<�tc-'i� ?l 'i!:iil J dr,J
p-nl('ip�nI:'; Iln "1 CnN

Cl;·i'I'P!\Ç':tr, DF ('on',�s
tijlIVF.D:::<-Y: fn'lfl DO !')f.'L
no BhAf>7_; !1,r':'}'f'I'H"rJ
do rOl Il',TO UlUlA', mn
ADEIRO e !:r.r:UJrA ;: nl

rlia 2'7, n:. '",rif.)ii0j'in, QUi'";
. um E.�TCA7':U) n no",?'
.JfSU, RC:':A'TiÚ. RN

F.1�rmo:=o _u:orion, 'nA! 1

D[IRO e- liPiG'-'-\'':'Al) Et.I
llO�.IE Lf:. r.i,'nfI 1\ ()�J"
'i€ pro!o;;ngfHibshw,. ,,(l II

.0::' dem01l$tr!Hi.rin quI' IJ

:,;ç"dêmkoa (1·' F.b.lln· ,.'

t'ondlçõês fx('d�!lf( J
/

ln ,

, reprCSfl]t:1:' 8;lnh P;, r;J'
tU cor"-:;;-if� .�:�t J !

�'a

fl· <.:';'t�lm"s rln .1',Cl�

,; II" (.ll1r1ifHt ql1e' VIS{'n1

n dl\'ir:�ilr;:i" (ln. nl'1r. I�' O

DI' 'ii, II:! �lln InPi, f:·'·1101.::l
!!JI:'lIl'''__ tbd� til! {- "-f"Illl',
n:l 11' '>I (IU""ü!:1 Florl!lJl:.

l·\lli· U'ilIHfllrmnrla em

ti 'I ·,i!Jr1{.�1.0 11JIIv�'
()lll!(' r"jJf)lI"'IHI

Hdjmn,� i''lp(']'an��s ela f'(n.q
rI"7H J):I'ri;\. A Prim.';�:l.
{ 't�I'n:',":;_ó ri" <'tlr:th ti"

• rio .�lIt d" O,,;, ii
." I '-'1 nl/'ll "po'l,

(l('m'1IHlr:\��IO
1',1I·{:1;,,!l., ('(}ln(J 1",,1
k(,lllido dr dl1!1I1-

f�0EETI'T'-U".' - P.")r'1
m'J t�r :1. "J. ('lm"l'nl,rn�.'') 1J('111

,,, "!�I" (1'1 ('ul! 11,'a :lr11<;t'r'
('O llll),li' se (·mn·"nlnm JS

t':�'.''-·r'l''· r "� p!'�-:JrUl1:Ul1 ..\�

(",I:'ct!.�t:'l". !IlHn m"n,<;"'lI!:"',l
QUI' aJll�u(lr a morin.', \
h1.�(,'·"vo. nilltl l o r:l'�,(I' .'

m(,lllf) d .. rpl'{ (,fll"l"'l' "

I, ldG nrlJ:-;' 'l� ,1 ... l1m)l(':l�
11.1 (� r-;;i�_ Ji)1nal� OI' dc-_,:
t�qüe lh mllllilo JOI'nl\lillt�-

'1'0 llraEi)"!ro ��'ãn rl,'�rl"
'

" pl!melrn dia. r:lan(]� 3'):

ph Cobi'�tur3' :lO F�"I'p'
:11' Inv!')}"
111')'1:, ()'

l.m!\'('l·.�il�ll': ...,.

MISSA DE UM ANO
A f:m,ii! '-(1 'I'mprl' lembrado

.(OAO CHRlSTAKIS

de. por um dos mais cisun
tos e COOlj)('(lntcs peritus
c.» avi:-j(;f,'J da orã-jsroua-
011'1.
Com efeito. a Sr. H. B.

Mnrgan cr.. Mtnlstértc fia

A':ia,�ao, que se dil'igi:\ ri.

cngcunetros noronáuucos
etc uma, vinte eomoanutcs
aérea esu nngeirus cur.mte
li Jl .silllf;fl"-i J 1'('llilr:ld'j p.
Real Sociedade Acronéutt
Colo di�Sl' que .i lnvesügar'ac
c dc�envo!vjmento militares
cstav.uu ajudando a reduzir

já que muilo do

l'cit'\ no setor :i:\

:,vial.':IJ! mlli tar p",d,-1 s-r

:t_pJj(,:ld" iJ. C"fCl':l civil
j\O lllCim;r 'tC!l\!YJ. df"\·tl

rOl! !) pcrito I)ri:[inlcO quc ,j
dbcnv'JlvinH'nlO dü:; :1,101,;·,

,up'!'.�(,,,it:lJi nã .�i�n!rÍl' \
\ ... I·lll u!).;oJuto (J fim da "�

'v;:ld11) 'lI,)'(Jni(':1, e qUi' a�

eomplll1hins nêrCct5 ninda

l'II'<llll Pj: ului',

tcnl})o a em))rl'g:i-Ios er.1

l<.I�" 1'.·.I'uJa.

.' Mor�.;lI1 dL'se que breve-
UH nle C'jrtal'Ja (s eóu!;, em

st.'u prime!ro vila, o H-12õ.

J.ll-,)jeto brilún\('o que vi.l
fUl,i.:a!' lesle.; da lll;,::)r 1m

p ',rUtnd:J nu {'nmpo da n'

I'Ldinámicu. �o!lrctud0 'lS fe

la('iOllado� ii. p�l'lf'ita ('si')

hilid',de ll"1 f'onl:'ólc do;; ln';

df't"nos nvl(ics.
O PI'U!)Ii'I,lfI eh rui do d ,�

gralldf'� avi-il'" fie, n s'a (-.

poca foi tnmbL':Tl a�.'I\lnt J

Embal'ctlu da Hldrnc.létrlca de rurrr.s

e na Barragem de '?',!s i'.'!a

rias e leva agora "- sua ('X�

portêncía pro. Q campo ;0-

ternnclcnnl.
oprojetc do "Volta HI

vOI'" tnctue num" prirt"."'··.\
etapa. a eenstruqâc &! u

mil barragem d.e llO mv

t'rofO,' de altura pare a ,H!)

�UçR.O d- 5.12,000 K'f' .. ,J00
KM de unhas (1" transu.Is
sao.

rAfr:caJ o técntcc brn etleí

1'0 cru COIlC'··:). or. Ect<'J11
P:ile:'lini, contratado pda·
xat-cr gngfneurs J1!J rn a c

qnlpc que esta tl'aballltt',
do 110 pro] ato do> "Volt' Ri

\'�r" u-na das maiores u ..!

nas n.d-oerétnces do muro

do.

o Engenheiro Pnl,":i:11
destacou-se na (','n::>� il!n�

Advogados de Todo o Mundo
. Disculírão a Questão da Solução
Pacífica de Litígios Internacionais
llLon.""i-i '.as" ...... J.' - Inform,Ju aos seus pal'i"S

Uma confercllcLl mterna- '-

que onze as.;:,ciacões cor;·
11". "" J.a.J�;rd(J.s . .:....:.;i gêneles em kdo' o mUnti(J

leal!zada eUl Atenus em ju� havJam sido convidadas ;.
nl10 ou JUlllil d') COl'relllC.õ;-
110.1. ae,;ullfl,-'qC a elflb:.l'�l!'
Ulll progr,lma !lI'útlco de ob

Lençno da p:lZ atravês dn'
'-'I) , •• ,(111."1 dos prlncipb;;
e:, ... ,.',.tJ. ot'guntio >te dlvuj
gou 1!J. C -nnnç;lü Juüt,;i •

Auslrali::;,aa, quc ora "e J'l',\

ll�<l nEsta cid"de.
O Dr. 8YIVC8lCI' Sm:l;�l.

Pre�jdenH' dl ASi-locLII:C.J·
A!l)('.ic:.l1a dc Advo'!.ad.::�,

cnvial' l·cp,·esentantes.
E acrescentou ele: "E!;p:o

ramos obler ne:>..,:1 confe
rência de ad \'o�"d:)� de �,)

do o mundo ideia" prâUc';!,
1:iobl'c um pr�gt;l_ma que p"r
mita a �ub�titujçiio do mo

da força na sOluç:i.) <lo.'; li
ti�los in�crnacÍ'Jnnis PO:]:1
np:icnçilO dos p_ln<'Ípios do

Dircit.:- c dos metodos ju
dicl.l!s.

Dê�me
, sua
mão ...

Eu"'e gOn:t:1to - • muftc t!ur'Q aprel�der a andor na ,;';,lha
IdClde ... Os múscc!'Cs não obedecem. Sê com muito esfõrço
conseguimos mover as pernas. Domos oiguns PQSSOS com oli.
mismv e. de repente, as fÕr'Çm nos faltam e n6s cailTlos. Mo ..

tl':'lS !Plfontomos depressa paro onda' e tornar o cair, 'Às v!z.
c gente chora ••• Assim difíceis são qUOSf' !odo$ os .,os�o� exer,

Cícios e estudOJ. MClSur.acriflcio (ompenso; .eu, por exelll;:r!o. jó
melhorei mutlo e estou certa de melhorar ainda mais. No fururo
espero ser como Voei. Parca prosseguir minha (ec;uperaçõo e d.
fanlas erianças como eu - para aIencIIr a milhares de e"utras
'lu. sofrem o que eu sofri - "...._ .._ -'lio. Ajud..
..os! O que.� para Voei'" evaalVdo fGI'II nó,.

);
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enc OI dO JOD�urso Jornali8iicc
mana �a Marin�a" é �atâl'inen8e

• 'ri 'qi..LiW:�
,

I/jfl(J;II, (afilll/(!. - (' II í
ação .'<(!9Itrff ao /·'/'r/llrll·

lo Stnl Pff';�Ollllflll". A'r·

l'''rililf'lIf''fl_/Ai((l{)f']jtifl,
il,- AIJ(U'fI.ri,- mi $t!J" IHa
/)//f·,._I�O! 4

Com Fermento eco FLEISCHM voe. faz

Bôlo Delícia de Abacaxi

Foi procedidu, em Pôrto

Alegre, em cerimônia rea.t
zada na Delegacia da capr
tania dcs PaI tos daquela
Capttal, a entrega do p-ô
mio a que fez jus o [orn. 1.
J. SlIva Jr. vencedor do CWl
curso Jornalístico -sema
'na da Marinha", com a re

pcrtagcm pubhcadn II')

"corre:o do Povo", em sua

ecneãc de !} de dezembro

de i962.

pelo capitáo-de-frngat,a Eh

lia Sidnei Mereeeht, utut-ir

da Delegacia da oapttenta
dos Portos dê P .. Alegre. que
representou O contra nfrnt

rnntc Jurandir Muller de

Campos, comandante do 5°

DN, contando, ainda, cem

a presença no dr. Fernando

A. Ramos Ribeiro, Superin
tendente da Pen-ourás ,10

Rio Grande dê) Sul e chefe

das Obras da .ccnetrncão dn

Refinaria "Alberto Pasqua
lini", do sr, Alberto Andt'é,
presidente da Asscctncâo
Rlogrnndense de Imprensa.
coeres de serviços da Petro

brás e de várias jo.neust..s
Como já foi n-ücíado. a

tendendo ao valor dos tr.i

barbos. embora não raaca

do jus a prêmio, r-rum dc.

tacadas o, trabalhos dos
jornalistas Antônio Fernan jr
do rto Amaral e Silva IFu:T-

çiU das Marinhas - ",miLat'

�e comercíen c Ildefonso

�Ua����la �� gt��:'�a)������'�� �
'PU�lIjCO���S/';. "�I,�t��o�a i�
Cta. .rornanstíca Cnldas Ji;-

Dizer mais do que já dissemos
sõbre a grande I� magnífica testo de vozes e ccntícos
maravilhosos que nos foi dado ouvir e mais ainda do
que registrou êste jornal no suo amplo cobertura o

respeite seno até fastidioso, porque todo" sobem, por
que todos ouv.rcm e souberem oploudír aquela grande
e Inesquecível promoção de supremo arte musico)

Agora o Alvoro de Carvalho está vazio,
Falemos, então do nosso Teatro.
Bonito, Inretrcmenre renovado.
Um Teotro porém condenado para abrir

pertos no verão
O que passaram as espectadores e p-ínctpclmen

te quontos tomaram porte nos corais é lcstírnovet, de
vido 00 tntensíssmo colar qL.y� tiveram de suporte
ante o lomentovel e até certo ponto Incornpteensivel
esquecimento de nôo se pensor ,r.=m dor óquero Caso de
diversões públ ices o necessário paro cferec-r melh,S
IpS condições quanto a ausência absoluta de, uma re

fnçercçõo.
Não há um exaustor no solõo.
Nõo existe um aparelhamento poro re+nçercçõo.
Nem mesmo, por mais precorio que fossem

providências, ventilador" s.
Tudo hermeticamente fechado,
Sem umo entrado de ar.

Um erro um lom�ntavel erro cometido J' que
continuou o �êr erro e quando C> deixará de ser?

Com o colar poro nós anormal com 30 grous du-
. rante Ó no te, o platéia do Alvoro 4 Carvalho sentia
se metido num verdadeiro forno, suando, p(lSSando
mal, Ol� aboncndo-se com leques e até Com os próprios
prcgromas,

Que dizer então dos mCf.stros e maestrinas. re

gendo?
E que dizer do" corali:-;tos?
Nctova-se o inqu etação que o todo!> dominava,

suando, meio constrangidos, fazendo esforço::; pO,rJ
Se mant"rl."m ate:ntas 00 comando dos que os condu

zi.Jm dur""te suo apresentação no polco, tudo fazen
do poro não se deixarem vencer pelo cansaço. o qu:'!
conseguiram grúça'; á" suas' quaJidac"_s de roço e do

min'o obsoluto sôbl'(� si, poro manter integro, o ort"

que tão dignamente .souberam elevar.
Si pr-ovidênc:as não forem tom8dos em tempo,

o Alvoro c,. Carvalho ficará impedido de; reabrir sues

portos ;'10 verão, ci<
..

Esta é que é o verdade, .

Alió", uma dolorOSO e desconfortor:1oe verdade.

Conforme to, dívulgndn,
ccncorreruru ao reter ide

concurso, íomaustas do

Pmaná, Santa Catarina f'

Rio Grande do Sul rjurtsdt
cão do 5° Distrito Nev:lj'\,
tendo a comtssão julgadcl';:,
que se reuniu era Ff aría né

polis, apontado ri. ctt-ida rr

portagem cimo vencedora

par te!' sido cr-nslderndn ::I

que mais se enquadrou 11,-'

espírito do concurso. como

um trabalho c om ,

plcto c onde em mestrado

ar- público a valiosa coteuo

raçã� prestada ao país peta
Marinha Brasileira. I!{\O
apenas na guerra mas, es

pccínimentc. na P":';,
O ato de ontreaa do pre-.

mio, l10 valor de CrS
50,000.00, tnsututdo pe!n
Pet:clco Bl'a�ilell'J S,A,
(Petrobrãsl, foi pr:>sid:c1/)

, I cotner (efJ(jJ+ 1 -e rtr.

r"rllll'lIfo Séco n"j:;,dll/lrIlIlI

1 ('fI/ll. (.�oJl'1/ " I ':1 ('o,,,, Id"i)

Leiír- , " t .rit",1'II

Sal. • ". t. }12 ('(1111. (f'fllíl C'nl{lqlll' ('111 \'11"illw 1.1111,;1,1,1, �l1gr>I·!tl!r" truubem i'l

plll:(e Slltll,,""I', rubra. f]('i\p rre sr-or ('01 ln).!:II
(!ut.:t1Ie, livn- ,fI' f'(lJ'n'III<'t, .tu a!'. até dul.rar de

IUlIl!I\lhll (Hl'rlJ�. :! 1/')1'11"),
",

"11((' tu-m :! túrmas l'n"�If!I1" 1';lr:\ 1i61o dI' e-u-

1111111111,·.\ )\al-lo!·. mi':'llfl'(':a.._I!\i1JTlci,:n drl'l'Mida II

" :t�'('I\':il: 111'1","11-.', .\Iil;l":'t· fI i,ha('a�i c 1'",'Ilt'!'õl

In-m•• \I'I'I'�t'l·ntl· is mis)uJ,"ti do HÇÚCl\I', Espulhe III>

'i(tOJ'(/,ln/ • I :id,.;Tí"II/'/1

.lIlI/I'(I,ri ('11/ n/1IIfl t "'11/

0,,(/ (1II'In ImUdo).

FI/,I'illl/(/(/('fl'i{ln Ilf'lIdt'm/fI
.IrOI//I'Í{Jf1 (/f'I"Vfida,
_lçlí('(tr/l/(/se(II'(l,

., r ':�

,l':!.ríl'lll'll

runuo dll,; l'tiJ'mn�,
ni')r (Correio do PrVO, s'ô
lha da 'I'arde. Fõlhn. asno-.
ti"a e n;';.dio GuaíbaJ. é l1::1�

lural de Santa Cata:'ill'1,
tendo nascido em Lajcs.

11,:>1tr(! 11 mll"s:! d)1 vusilhu: levo rara umu

����:',I'f:���L':'1':;:�'t:�;::;;:(J�'n:�i,\"i(:!l;S:I':':'TI'�I:I ;l�n� IT��I:� .'

dl1" fúrlU;II'-, ('nlt"llw-lI'< sl',bre-" U1i�tt!J'1l d(' nçÚ(·fl.T·.
I'il\<'clc a parll' "'\1I)\,,'il>l' {'(Im' !lTnntciga dcnetidn.

Cnhõ';! l' rl'C'i\'r ,'r(',�\'l:'r i'JIl !umlr qUCI1Ii;>. lilTP. de
I"II'/'('nl('" Ih, III'. :{h' 11(1,hl:;\" fie, t:j�w,Hh.l {<lIll''''''.
t.-) Uiiliut"s), .\_��I· ("n-lorll'" fllt�Dtl" /inrintí' �>f) tI =l!)
)niUI1l'o,:, .\0 I'('ti";tr, l'i1'l' n r,u'ma �(lb!'(' um lH'ato
e ,Il'i ... (· PI)!' 1 Il\;Hll\". r;elirc a [ônllH, Si['\'a quente.

:\Il'çn 11 égtm 11\(11'1111 HUI\\a vnsilhu. .tunu- 1 ('('lh('I'

(('Im) d(' açlÍCIlI'. Pu]l'ilhe ,,'om I> TrI'Ulcllt\l. I)�'ix,'

(!eill'..'ln:</lI· tO minutos. depuis !TTe�H- h(,I11, EIl(PI:Hl
to istn, nquaçu () leite: mi,,!!!/\(! ('om n J'c-"tanlc <ln

H(.'(lClIJ', "lI!, �IJI'(htl'lI e J '\'ÍI'anl de "aida de

ahal'ilxi. Deixc n!1lnl'nal', ,\di!'lnne a IIlbtur1l ,h'

leite ao fermento j:i di":'fI!l'ido .. \("'cs/'cnl(' fi (II"

l,em hathln, .Junte a farinlw -: bala att'- obtl·r tI'a

[u SO . Antonieta úe Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetizo c pl7tPora para os exames de odmissco
aos g'násios,

DIREÇÃO, PROFESSÔRAS: Aurélia de Melh
Bottol'o e Maria Heleno Gevaerd

MATRI'CUlA: Todus os dia" úteis, d;)s 9 O" 12
horos, no lua Fernando Machado, 32,
-------

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

''Írios de unt�m - Jikr:rrr�1,�.,te de on

tem: Americano;::, lnj1,:-,,;·s, Frtl"(!e.;cl',

��rg��C�t�:_.ltal:�2r�. r4,',lodcses

. .

A oposição ,;;vocau o P\pf'l LJ ':_>x�r
cito olemõo no RCplJbT1CG 'J,' \\' _ "!,ar

lr��n�::��a��ri����c/�;Li���11,'����-
crgumentos � preocupoçõ�<; em porte
ju"tificodas e COrT'O!lo "l-'"iVCio;, clc- modJ
qGe O nnvo eX€1'cittl 'lJ<rcu cem pl..-:m'Js
e regulamentes destina(),;; c produl.'r
um novo tipo d(f s:)ldodl: "(I cidadõ:1
em uniforrne" e a el'F'cr ('\ qu ... I) mUr!

&, se accstumou (I chamar o ressurgi
mento d') "militO"ism" .:delY,';(]"
.

Conseguiu a "BUI��wchr" em €<;"

calo �resc('ntc, o re�-"nhe(:irncnt'o e os

louvo1�s do pl,OVO olt!,..,- 5c d.a "p:lsiçõo
parlamento r, que ap,:�';,' d"! profundo
desc�lnfiança resultando ClT! �evera vi

gilônc'a hoje está apohml,) :) r)!itlça
do (l;arn;orne.,t:J aJer.v'il,

BEDl1l 1If:\Ul!11l011l\\ \1:11 \l1'Eln(.�1)
NOVII IIIH \ \lH'!'U 1'\1. I.E\MI: II

111m I \(:�O I: \1.1\ II I IIOII!

núm�ro d�5t::. o�ci.,nt:s
('{,",ali,>", ,'� ,,�ID.; cr')lU('{'6

((UnS tlr 10' lo .nrn..

rudo ','Yl•. ;�'" ° usc> d� n.rCC>

,ic:'�. �.n�s'·�"·"'� 01\ .dstrin��m�'
,Ie ']11.1t. <I"' ,',,' nc, O '">7r.!r
�,r,i "lI"''' ,,,,,'a 'lIo,dnt:\. �".,

'fIZ"!\[" "�'tJr�t·t:Kt>-r c�m n,"'1

f� de,;c"b�" ,�" "m' ,nSf II"d.•

Je f'<"'lu$.l, \1llllldi.tment� ,"I\h'

'W, I.) t'RI' ;:i ·stJ ,cnd '"�.

" .. me "mDr�,:"d" con,,' c,c.,"

,.nt aos \<C,1I0' �11l OU:;'<1U<'

No.. York (E'pec,al) hna

mente a CI�nci. "",ontra" ,'ma

mbstinciJ (ICatr;nme C(ll\\' � ��

=1)râiniri.l'ro!,n�'I;<1t dr 1',,...
mitlr a ,'edu�io dJS h�l!wt\',,,d.s
. ° promo .bvio d� ,l,>r ,'"''

opet;<Ç�{J

Ern c:lso:.pósc'!O,to, cr",rrar,d,
eC(Jn\orou.d.ul1l. melh"r" '1\'

pre�ndell[" ,.., dor '(\' ah\'t.d" ,I,

prOnoo, urrif:c.llc"-,<.,, nWSIlI"

ren'po ou[J"d� r� ,'e,hwiu OI' rt

colhimento das hemorrodo.

o mal! surpreendente. porem, �

que= melhor' SI' m.ntCw �Ol

=emq"<�,ohs,r"a\-c.",, .'

dicas se prQ,OIl�,r�m "''' nltl\t.,·

A"o"" esu flc>va <ubsúnc" ":ICa

\r'Z<ln.� , �"r"""{,,I. �Ol.I>OnI'·
.j,. """"'''·'''''','00'' ."m'-.!
""",I<Ufl! /I

Im f."l�, ., ra'01.'C'.· ,>e,'II

",,,,,,, .. ,,,,,, /I /, ",,,tI,, m

uf'o'. c .. .,, >"t.r�<l... s,'ena .�()
De hto. os r�ulrado. '"""m r�,

mafc:lnrC' o'J� ,,. OJCefl'(' t\v<

ta", eXr>f""�"�-.:"m" �I'�' ',\. "I"P'''''' 'I" /I .. """,,11';"""
hemolT<'I,t!., ,.i n�,' <.i" n,�' pr" I 'n' .,n" h" ,:,.m ,- ,,,,,dade

blrm."· ""," ",,l ;,J"'ttn n"

----_._--'
-

fOM[: POSSlVcl c�pantal�G
�O a�o �.OOO

ROMA (ENS) � A prú- melas adequados e l'aclO

dução de, alimentos deve ser nals de sustentação própria
dobrada para 1980 e trlp!i- enquunto que per'to da me,

cada nos fins do século, �c tad!' da população atual d0

registrar uma "moderada globc, estimada em 3 bi

melhoria" nos nivels de:1U Ihôes de almas sofria de

tl'ição dcs Pê)VOS do mundo, fome ou mâ-nutrição.
segundo informa a prgan!- Eespera-se que para o

zação Para li Alimentat;Jão e imo 2000 o número de ha�

Agricultura das Nações U- bitantes da Terra deva ce

nidas (FAO) em um folhêto der a cifra de 6 bilhões, C9-
publicado, hâ ,alguns dias, mo se _pode inferir das ta

nesta cidade, belas de crescimentc demo-

O relatôrlo acrescenta qne gráfico feitas por tócnic')s
se pode calcular entre 300 altamente esperializ:ldos
e 500 milhões o númNo de das Nações Unid�s,

pE'SSras que carecem de
--------------�-

Dcp:>!s _tO I s vó.rio� est ,

dos curopcu� tel'em Instal_::.
do sistemas d!fl:.J'�l1t('S ck

t�lcvlsào a p:eto ,e bram';'

(andau
Noyamente
na O.M.S.
RIO, 26 (OE) - O Ita-

VENDE-SEmaraty informou que o

Conselho Executivo da Or

ganização de Saúde reco

mcndou a rcelclr,ão d:> de�

legado brasileiro Marco�

REI-MARCAS r PATENTES
lllente Olicial da ProlJriedade Industrial
'lcofqtrn df' 11'ar('a.�. 1Jare'lte,� dp Im'el1cão. 1W1lIP,S C(>

.....,'r('1(lis. títulos rie ,e�tabe'(>I"i1nenln. jn,�fpnia,�. frl1,Qp,q d6
nrf)'\f1(Jalldfl (' m"r('I1,� dp PT7J'lrlf/('lin

UM GRAVADOR MAGNETOPHON 75 TELEFUNKEN
;;. V��locidades

2 Frequências
Olho Mágico
4 Horas de dUl'a�ã()

IIno Candau para o car'l:O

de dl"ctrol' gcral do orgn-
nism�, E�t:l Ó a terceiro

T rote" com BARCELOS - Font' 2994
Dos 7,30 as 1 �.h()(O�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I.�··· �.�Q�O:':·Á�R�T�A:.:":.:PA�G::.I�fII�)\;_- """'_'_'·')_r_(i'_"I_· O_ES_"_A_D_O_--:_!·'_'�.;. An.;•. , mod, d; s,n1c:',n,'no
f Duas Pecas em UmAto, Aos Ajunos da Escola Industrial C O n 5 e I k o SNum Sã "Espetáculo -...

d fI iané I'Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 ';0 Teatro e Orl opo IS
Alvaro de Carvalho: "Antes do Café" e A V I S O
"O Banquete".
Intérpretes:
Geny Borges, Fernando Pereira e

Marli Bregeron-

CASAS
CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sole

ta Sola Jantar Copc, 2 Quartos Banheiro Cozinhe
Q: Empregado, "_ Terreno de 13 x 18.

.

Preç., c-s 2.500.000,00

AGRONoMICA - Ruo Defmindo Silveira n.o

250 - Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28x40.
Prêço CrS 1.1 00.000 .�O

o Diretor do Escola Indli.,trial (�� Florianópolis
comunica aos ínteresecdos:

Estará aberta, o pcrfir do dia 15 de Janeiro pró
ximo crê o dia 28 de fevereiro a matricula para o 2.0
3.0 e 40 Séries do G,nósio Industrial e 2.0 Série do
Curso Técnico bem como para os nperentes da 1.0
Série do GinóSi'o Industrial e da 1.0 Série do Curso
Técnico.

EM HIPóTESE ALGUMA SERÃO ACEITOS RE·
QUERIMENTOS DE MATRICULA APóS 28 DE FE
VEREIRO. , ''1Il10

Moaci,r Benvenutti
DIRETOR

20/2/63

REMEDIOS QUE AUMEN·

·.I.;1M J\ P1Ll);:iIDJ\DI!: FE.

MINh'liA

Dr. Pires

A questão da pilosidade
das mulheres sempre ccns

tHU,U um assunto grave,

pelas perturbaçóes mentais

que multas vezes esse fato

ocasiona.
1'1o� braços, nas pernas e

no vetre ainda é passivei es

ounder a desar.ictosídede
p..ol' n.eto de p�Çrl s do ves

Luál'l. IlIU:; �t. a occrrenc.a

se VC.l"C" n.r 1'o.)';"U o p.,,

I.)ICI1>a, então, se agrava.
esse .!.UhH.nt:l de cabelos

no ventre ainda é passivei es
mente pe,o uume ue n.rsu

usuio, enquanw .e.l. SI! [,,

dCI vudo a pu.avra n.partri
cose pnra designar os que

se IULUlIZfUII, !!"pec.ü,I,,'.u
rc, n . rosto. Snu pol.l .•vras
...n.mimas e que slgnitlcam
U1l1 aumento de pesos em

uur.t. na p,·a�ic.l, h.rja a JI

ICl'l'll�laç:,w que acao.imoa

de CIt'fU.
Para explicar a razão pe

Ia {IIIJ; u h:,Mld:'I11U:.lC m�,

llife�":1 apareceram diver

sus (,cul'i;I;,. a muí r PJ., .c

ucras [ug.mdo a culpa nas

�Iamium� de soe. e ....tu .n

'te.na. 1\ verdade, cnuotan-

:�rll ���s�,ill��ge�:�;�:c�\���
constt�ue, ainda, U.l1 emg-

Vende se uma propriedade sito a Ruo Leobe-to
leal Pcntonc! Com três casas tôdos com ógua luz ')

esgôta, trotar no FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
BARREIROS _ Casa de Madeira _ R. Fran- Público Mun�c.ipal N.o 38 com o senhor Otóvío Au

.mo L Pires n. 32 - 3 quartos e demaiS aepenu ..�,- ·gu.sto do E�pmto Santo.
cios CrS 400.000,00 - Financiada.

SÃO JOSE"- Na Pr-eço n.o 191 - De. Alvena
ria todo conforto terreno amplo com 50 metros de
'undos - Preço c-s 650.000.00.

ESTREITO - Vila Florido rua no. 1 fundo do
F. Neves, com 3 quartOS - sala - cozmha - ba
nheiro - ógua e luz.

Cosa ue madeiro de 43 m2 e terreno 10 )( 19,30
Prêço Ó'S 350.000.00.

Terreno d� 10 x 19,30 - R 14 de iulho. 953
.

_ Casa Alvenaria - terreno com duas frentes -

-

782 m2 ),,,ço - C,$ 850.000,00.
\

, TliRRENOS
AGRONóMICA - DoIs lotes no Rua Joaquim

Costa. Terreno. plano.

SÃO LUIZ -'Início do Frei Caneca. Mognific'ls
lotes co.m v'ist$ Baia Norte, Para residências de fino

gosto.
. .

BARREIROS - Vórios lotes, pagamento o com

binar.

ESTREITO _ Alto 'da Visão Vórios IateS,

CH"ÁCARÁ _ It��;ubí c�� água '�o;;'��te ar

vor�s frutífero,! pequcn� proprIedade poro plantações.

Dr. NEI GONZIGA
F:.<. Ac.sistente do Clinica Urológico do Santt.

":'u",a <de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof, MO'
t'-leus Sontamario).

Ex Assistente do Prof. Moocyr Tovalara (Chete
dt Urologia do HO!lpitol São Camilo de São Paulo)

Cirurgia e ClíniCO Urológica.
Rin.; - U:·�ter -- Bexigo - Uretra - Próstata

Endoscopia Urinano. '

Atende pc!a1 manhõ No Hospital de CorieaJe
Residência: Tel: 2984

TERRENOS A VENDA
Ruo l'ludenl�s 53 - I-lononóPlJli!>

VENDE'SE

40 Intes na Vilo P<'llmiro - B" ..re·ros.
1 --=- lote 28x22 - Jardim Atlõntico - Bar.

reiros. (Bem p'n'lx;mc o Estrado T'edera1).
1) - Terrent) com 64 mts.x810 mts frente pa

ra a Estlodil Federal. Barreiros.
I lote 12x30 no zona bolneório de Comburiú

próxü""o à sede do lote Clube.
I - lote 1 0)(30 rIO 'lona bolneório de Combo

riú próx'mo a sede rnorHima do lote Clube.
1 lote 15x 15 no zona balneário de Combunú

próx'mo o zona Comercial.
I lote 15x30 no Vilo Pompeio - Cu'rtit....
1 lote :::0'11 a Nre,., de 700 mts2. junto ao H".i'

pltal Protestante em Blumenuu
1 fote 14x30 junto õ Fundição Tupy, Joinville.
1 lot(> 2?)(31 Nr> Pilnr:rinho. Curitiba

_ -------

ATENUO,..

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

\

GlNA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Faça o

suo in�crirn", à Rua Dr Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

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

íÚ';";.rilI� 1'II�cl.ódo.G'. :"'.nd;"'."""';e 2�·13
� ", •. '!··:·:'";";;UlRtÀNÓPOl.t.i�"· � �

,

OEU� LHE PAOUE
A Socieoude de Amparo aos Tüberculosos C(./I'I

sede à Rua DeC'doro, números 7 � 28 ::;r rr u"ico aS
pessôas afeitas 00 bem que a ....".'t( qL.cisquer tipc�
de OIIXt!los, ClT' �"! ..",,,�r"1'-: d! �us doentes fichadGs.

(\.)) .:lJ�,"'., q,J� os telefones n.jmeros 2287
2; 40 311\6 e 2288 estão à disposição dos pêssoas lllue
deseial'em' au)c!ilió.la, bostando di.scor; dizendo o I�
cal onde devI" <;P r onnnherlO' (l dnnot iV(l

��RA'DIO pATR�oJQ.(QWW",.
POLICIAL ln UR6Et!UA JtL. mt

UlMI'A lAMlA (AIAilNA
Climca ueral

I)o�nças Nervosd.� e Menldls
Angu�tla - Complexo:. - Ataques - Mon;o�

t-'roblef"'lotlco Afetiva e sexual.
Tratamento pelo EJetrJChoque (..ElIn onestt:5ll1

InsulinoterapJa - (.ordioJ.otafoplo - 5ClnotelOplQ
Psicoterapia.

Direção dos Pt:iquJátraf -

DR PcRCY J �AO DE BORB"
DR' JOSt. TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRAD<

HOdAhlO - 9 as 12 hs. Ur. P;m:y
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço. Avenida Mauro Ramos 2.SJ8
(Praça EtelvIna Luz) - Forie 37 - 5:;

Dr. �·fM,jo'··41�erto de Amorim
, . � ".

�

�

,A DVOGAQQ' '. -

Quartos
corA 0\1 ·sem pensão
Rua Esteves Junior. 34.

P O L I F Á C I L

te aumenta de espessura,
como também c:;,meça a a

parecer em aieas cutaneas

que antes do uso daquehs
drogas, eram absolutamen

te glabras.

Uma vez constatado o

auu\ento da pilvsldade re$

ta},
qucstão do tmtamc�

to. No rosto o prrblema nao

é ficll e a eletrrcoagulação
na. mãos de um especialis
ta "ábll, resolvera lacilmen

te a questão. Ja em outras

partes dn corpo o que se

deve fazer é a descoloração
dali pelos o que se consegue
com o auxilio da agua oxi

genada. O empregC' de depi
l;ltorlos é absolutamente
condenaveJ. Os remédios ln

ternos não fazem cair os

pelos existentes.
NOTA: Os nossos leitores

poderão sol�.!ltar qualquer
conselho sobre o tratamen

to da pele e cabelos a .... mé

dico especialista Dr. Pires. à.

rua México, 31 - Rio de

Janeiro, bastando enviar o

pre�ente artigo deste

jornal e (' endereço comple-
1,0 para u resposLa.

Dr. Walmor Zomer

Garcia

DiplolllUdo pela Faculdatie
Nacional de Med:cllla clã
Universidade do Bras!;

Ex lUte�no par concurgo d!l

Maternidade Escola (SCi"

viço do Prof. Otã... io RO

drigues Lima). Ex-interno

do Serviço de CIrurgia cio

Hospital LA.P.T.C. do R!o

de Jar.elro. Médico do Hot

pital de Caridade e uD
Maternidade Dr. Car;(I;;

COrrea.

Limpa móveis, geladeiras. artigo" de couro etc.

Representantes e Distribuidores'
Repre�(!ntcçõell I rmãos Nunes ltda. Pronta

cntre'1a
R. dr. Fúlvio Aducci, 1040 -. Estreito - Fpalls

-- - _._ .. _--

Dra�--IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTInA

Atende (o\r01; e Crinncos
Mélo:-lo psicológico moderno - especializado
poro criilnços - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópico do flú'.'r
Atende do.� 10 Oll 12 e dos 15 às 18 horas

Ruo São Jora.. n.O 30

FLAMULAS

de
Florianóp"lis, 29/1/1963

umversnu.nos do su, c. O CLL"::E
da Colina, ofereceu aos

associados o Grito de :::J.:

naval 63, com "JAMELAO".

Amanhã Jantar das 13lndústrias do Ano no

Ouerência --_ A missa cosposta por
Mígnoni Muito Aplaudida

EM VIAGEM

dr. Ncrnéstc Gemes da cu- de coreis tjnívcrsttártes de
COM' "CHAVE DE OURO" nua. Hospedes do H. .roac Sul do Brasil.

no cceréncte paij'ce - 'J

dr. Nelson Teix.elra Nun·�,
accmpanhado do dr. SaL no

onvetee do C. N. de CUlt... -

ontem, K:; runçôes (."! O MUSICAL
ra. dr. Telmo Faria e fifi

Capituo dos Portes de' San. j
Bar. no sábado e õomm-

Silva, funcionária d ... Ga-
Catarina. " Capitúo de ?."... 7,:/, aconteceu superota 10

btnetc do Ministro de Edu-
g;l!a Paula AntuniO!'!."i:) d� turl�t"s reunl1os. c.n

cação .

c-beudu ciD C,,!}�L.!.o de co-
I noites dallt)anlcs. amerv e

VcL;t Arot-to Nic'Jlu,u Pa�"I- :1osc Marte Rupn, 'rerca
TRANSCURSO

nhos Pederneu-ng. AI�.l.s vtarta Mcdeiros.e Letsa dO- aervíco tnrcrmactvc
auroudaces civis, m:lltl\r�s sive'rn que deu nota �lt::..

do Departamento de RI'lI.\-
e .eclcsiasticas compar-e ,.�_ num bonito. modêlo pí-etu,

cões Pútilíeas ca runctcec
rll mà eev'mõnía presn i;ta Ela é poasuldora de .Im.=! 'I'upv S. A.
paln Cmandante 'do 5.0 JI;- bonita voz e faz parte co,

.rctn.me 16 de íene.rc
trtto Nava!. A mirante .;.1- Co"a1 Unl'versit�rlo do Pa-

de 1963
'

G 1. Congresso de GO'UI< mcantar.; {la (.. ... , •. _.

Brasil, encerrou-se no (I:)

mingo com missa que mn.>

cou a estré.a mUlld.a: coru

rll�la peru maestro MI�II"
Il-:!, que foi muito aplaud.do
pe:o publico. Voltare; par)
comentar ..

de "Lua de raet''. PaS.H
r-am por esta Capllal o

c"�al Nd!õon (An3 Mar'" )

sarvesanr. precedentes de

São PaULO, com desttn» a

Jouçaba.

I; .........H�d'i ... .: t: a LU.C",lI';-
no Qu.el"ência P((lace i 1_

.:.0",,,, ..te que ul;"llnJ.men�e tel. ã$ v'p,te horas, llcollte
v� u.",ri.,,�s e��l>.o vuo>cli .... -

cera o J;lntar de Conf: l-
uu 1.. ... " .... , ... l'�O (),. .ádd.1..o ternizar,ão das Treze In'l'l'i
(li! .lo"""':; <.I"" n' . .:.UL,:,•.•ü. r�-

trias do Ano d,e S",nta '�t
... _ "L)�en..tçues que fizeram .�al:na. Altas autorjda·re/i
chcr,;.:I1 II. ...... lIdu .. ll.u qUI< 1,,- civis militares e edes:ã-;·i�
�\ ue ue. t d. ";2r,,os medicd.-

oCas estarão' presentes. "'a
n.entvs Intr"duzidos l'!.:J 01'-

oportun:dade hav,era entre
�,.lllb"IO com deletmll1"d�s

ga de Dipl.amas e M.pda·II("
"n" �el'apeutlcOs mas que Honrll ao Mérito. Em hn-
produz�.u, como cfeUc cola

men3f:'em às industrjas i:l
Lel'al, um aumen.,e exces- Iara o dr .Rubens. -de Arl'IJ-
",ivo dqs pelos e que pode da Ramos, ,enquanto (":'�
levar, como E'3tá acontece;.1-

.e mnome das mesmas') d,·.
do, ao hü·sutlsmo. Nilson Bender. que fret.uu
Entre Os remédios causa-

um táxi aéreo d,e Cud�i� \ PRO'XIMO
dores desse estado de coisa

para vir a esta. Capital e... dia nove de fevere".n,

'���:a� �=;:a: ��:5�Pa"r1rclPârTo-6ãri"quete..Jo ����ã��I��e��a;i::�;U�:
"n'._Oo ,�e�epsllos7d:d��a:��!�� HERA'CLITO 1963

.. numa promqção do
Lobato, foi o primp11'0 COlull!sta, no Hotel Balnef,-

jornalista profls.!:!on:J1 a ;.,1)0 rIo Cabeçudas.
sentar-se em Santa Cara."1
na, com ma!s. de 33 an 's
de serviços. Atua�me'1:e
Redat.or Che,� de "A NotJ-

ASSUMIU

randir Muller de Campo,s. I·aná.

JANTANDO

As 13 Industrias "MAf3"
Repercutiu em Jolnv:::e

com simpatia a Iniciativa
do j.ornalsta Lázaro Ba�·t;)
lomeu. de "O Estado" 1f1
F'oranópolls, nll prOrnrcao
da .escolh adas 13 Indust··!a$
do Estado Que mais se des-
tacarEm em 1962
Entre as !ndustrhis �::;CJ

Ih'das einco se encontral'l
.em J()invi!le: Fundição 'ru
I'Y, S. A. - IndutrJa ce
Refrigerações Consul S. A.
- Moinhos Rlogranden:e
- Drogaria e Farmne:á
Catarlnens,e S. A. _ Com
panhia Antâ,rticlI Pauli'>n,
Filial CQtarlnenSe.

NOTAS

Car·QS,.�.oQooaa:sa..
Cadete do' Ar, filho d.. ('a"",
dr. Adernar Guilhon Gon
zaga, está circulando !Orol
Jolnville • Qulnhentol e
oitenta mil litros de' gazo
Una. desapareceram em
POucas horas - escond�
ram parll vender por- "t.1 ál
das bombas".

O DE HOJE
E'eja um do Que COnL!I:

rem para o melhOramllnto
da humanidade - Zor"Il.-;_
troo

lv'tUS1CAL BÃRANA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ RF,O ..aOR BOClAIb
Dr.11c.;ANTEf\ COQUlTEJS - FERTAS DE· ANlVERSI ilma _ OBA

DANÇANTES _ ETC,

CINEMÂ� gartazes �o �ia
Cille Ui! JI)Sf.

Centro Fone:3036
às 3 !� 8 hOJ'QS
Elizabeth Taylor
Víttorio Gossmon Estreito

C'Jrso r1reparalório Conli�lenle
ClIlSOS ESPECt\IS

.�ARA PItOFIiS,SORES
"E D.6 ')ILOGRAI'.A

'ULAS PARA CONCURS':'S
A (fIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PJ{E_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O " ..

'

DJ rtlOGRAfl ....
- Bo ...eodo no. moi. mode ..nos p'o�esso. pe '6.

góg1co,.
- �qu;pouO com máquina. no,••
- Oiri9ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscrição. Ruo O,. Fulvio Adu(;ci on. ATENDE D1�RIAMENTE. DAS 8 'AS 11 30

figo 24 de 1"-0,0.748 - 1° ",.Idol. RUA ESTEVES JU'NIOR, No 34
ESTREITO FLORIANljPOLl�

_

AMANHA O GOVERNADOR
G:':�o Ramos, que no pr:'

xlmo 'd!a tl':nta ê um,

com-�ple1ará o seu aniversá.ri.o pp
governo, das 16 as 17 nOr.1-

l'eccherã aQueJ.es que ae�,'·

jarem cumprlmentll_ IJ p,,:'c
aconteclm.ento. Podemos a

diantar que náo havl'ra f:os

tejos.

-BAIJBOS·-

t:IDe GLOSa

Fone: 821i'.!

- Tecnicolor -

à" 8 horas
Rol'y Calhoun
Lea Massari em:

.

O COLOSSO DE RODES
CitwlllaScop" - TecniColor

- Censura até 14 ano:il _

Fone: G2D:.i

às 7 e 9 horas
John Soxon
-em

OBSESSÃO DE MATAR
- Censura: até 14 anos _

(lNE RAJI:
PARTOS - OPERAÇÕES
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS SEM DOR Pt: o

método p:;lco-profllatj';o. à_ 8 horas
consultório, Rua Joã.o P�lI ó� 8 horas Richard Burtan
to n. 10 - das 16,00 as P-eter Seller" Barbara Rvsh
1800 llorns. Acende c·)m Je<ln Seberg _ em -c'

fl1�l'aS ,t\larea�a_s. �eleror.·�
,

O .RATO QUE �UGf �\'-(HOS. D�\ CARN�. ..1. � ._"�055 "Ti. R.esld�ncl.a, n�a. ' ..
, 7.,)::ostrnon,Cp!e,L� ". ,. _�: .. '.

_.
'

...>��Te�m�plo/.:a=J&. .' ", '.

,��qene're',,:���Veiit6tif��.'>1.�9(una. até��Ce:nsl:Ji;a:;:r ate 18 010S -

BABADO
1.01 realizado Q CaS..m"'!.:1lO

de Carlota Carpes Co�t'l
100m o engenhel�o dr. Ca,lo�
Alberto Ga,nzo Fernand�i<.
�anhã comentllr.el..

eia" de Joinville.

A PRAIA
da Jurerê, no cf.omlP.g'l,

flc<>nteceu muito movlmo:p_
ta da com Inum'êFos verirds
tas. Broto� deram "shaw".

CIRCULANDO

na "F'orJacap" o M.l'·C'
chal OUmpio Falconieri o! ::>

NO 12 DE AGOSTO
aconteceu uma SOirée, :)_

ferecida ao l.0 Congres!:'o
i::""

-em-

RAPSO'OIA

- .Censu!"o ale 14 onus _

CiD' &ITI

Centro FJne: 3o{35

às 5 e 8 horas
Oi ff Robertson

Esther Willoims

Estreito

-em-

.. E O CIRCO CHEGOU
- CinemaScope - Cal" d� Luxo _

- Cen!õuro até 5 anos -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BONN, - No quadro da
"Década do Desenvolvímen
to", prcmovrco pelas Nações
Unidas, reenzer-ae-a, de 4
220 de revereir-. em Gene

bra, uma comerênc.a inter

nactcnaj sôbre a apttcaçâo
de conhecimentos técnicos
e cíenüncos em países em

desenvolvimento.

Um totai de 110 govêrn s

foram convidados a parti
cipar do conclave. Igual
mente serão representadas
as organizações regionais e

r'pn{'l'lail'i da'; xecões Uni

das, da mesmo forma como

as organtaações não- go
vernamentais junto ao ccn

sêlho Econôrr:lco e Soeíal
da ONU.

Na acenda 1" nstam, até

agora, cerca de 2000 estu

dos pr-irtsstonats. dos quais
24 da Repúbllca Federal

que servirão como material

e base de debates para os

AGRADEÇO UMA GRA

ÇA ALCANÇADA.

,I
\

• BANCOR S.I.lndIiStliaMIClnica
•

C•. �.... , �otO .E�•. 0.1... DANCO.·Rto

Representante: Ladísrau

,.Kuschwshi - Rua 15 de

Novembro, 592 - 1" andar
- Caixa postai, 407
Blumenau - S. C.

;�''!' ,;v':,�'��;i�?�'';��',:-:'',;" ':'i/,,:,;·::,i�'I"��'<'>:"·�;'_;:.Ii\"1\1;::,'\t-f:;':t;-r,�;"':' ,/"i
O [STADO --: O Mail Antigo Dj,i:r1o de 5.0 C.f�l'll'!_a

.

--------------------------------------�------�--�----------------�-------------------------

trabalhos. O material foi tra

zid: para as quatro línguas
oficiais de trabalho, isto é,
inglês, f:ancês, espanhol e

O programa prevê reuni
ões de cerca de 80 grupos de

especialistas, com os seguin
"

tes temas céstcos: riquezas
do sub-sole, mão de obra,

agricultura, Indústria, trans
portes, saúde e aUmentação,
problemas sociais, planifi
cação econômica, planifica
ção cientifica, cooperação
tntemaci-nar, formação pro

!isslonal, comunicações.
A delegação alemã para a

Conferência será composta
de 25 membros, prlnclpal-

mente de pertt-s para os

diversos setores do auxilio
ao desenvolvimento. conter
me as díspostcôes do Se

cretartado da o-nrerênctu
a delegação romece.á u-n

Presidente da Sessão Espe
cializada, nove encarrega

d-é� de debates e um rela

tor ..

onferência sÔbre problemas
de desenvolvimento �a ONU

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

Tratado de
Imprensa

"Um acôrdo francês para
BONN - A assinatura do um balanço da situação 91)

Tratado Franco-Germânico derla, teoricamente, prepa
em Paris e as declarações rar a situação para a con

do chanceler êdenauer a tlnuação das negociações.
respeito estão sendo comen Isso em si, todavia, não dei

tados pela imprensa alemã.
O "Stuttgurter Nachr íuh-
ten'' escreve a respeito:

, Aten fL a-o"O chanceler federal tem N ...
roda a ruzao quando udver- Mudanças locais OU pa-
te contra as tencattvas .de 1'U outras cidades: Servi-
condicionar a ranncecao ços de mudanças.
cesse '1 ratado a uma con

cordância de Guune a Cc·
niumoade Eccnonuca Eurv

pela. A aproximação fran

co-germânica se [ustuiua
por Si só e o pt eseme 'rre
Lado serve a esse propósttc
de um modo que n ...u ...reta

Os demais membros da A

'trança Pretextos seriam cão
pouco justificáveis como 1,J

ma manobra de pressão aa

bida.

na

C. L. Além casso é de notar que
a pohdca rrancesa e a cri

entaçào de Gaulle poderá
ser debatida multo ruerhcr
nu quadro do '1 ra.udo ClJ

que de outro me do. E' de

esperar, justamente, que os

compromissos formais en

tre a República Federal e

a França reduzam eventual
resrsténctu de Paris contra
uma absorção da Grã-Bre
tanha pela Eurípa. Nós só

psdemos constatar que a

República Federal não po
de evitar de aceitar a ofer

ta de amizade francesa.
Sem a unidade dos dois pai
ses não haverá Europa U

nida."

O "Frankfurter Runda -

• chau", por sua vez, escre-

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

Dr MI"llon F da Cunha·;t1 ��ac���������;��t:�����tt:������:�:��i Hot#I·('íes• � .!� dades norte-cmeríccncs e do Canadá. O fomoSo dnn-
CIRURGIÃO DENTISTA çarino indiano havia 'feito a ccreoqrc+ic ,('_ novos O'"

CLI'NICA DIURNA E NOTURNA br-as- poro essa viagem e epres-ntou-se em oito espo-
Ho�ário: das 9 às 11 30 e das 18,30 às 21,3'0 ho táculos. Um dos programas,foi dedicado inteiramente

•

â "Scmenyc Kshati". uma ob.ra baseado num pcernc
Consultório: Rua Arcipreste Paiva 13 térreo de Robindranath Tagore e foi criada paro comemorar

Residência: Av. Mouro Ramos 71 - térreo. o 100'0 aniversário de n�s7im�nto do poeta. O. denso- HOSPITAL SAO CARLOS

rino de 62 anos que tombem e coreogr-afo. CUJo com- 'Inaugul'ado em Dezembro
ponhia consiste de 22 bailarinos r- seis músicos ex!- p. findo, o Hospital e Ma- me do Sr. João Cargnin, ci
biu-se também no Feiro Mundial de Seattle. ternidade São Camilo entra dadão de indiscutível prea

tígiono muntcipto.Lamin�ão f-�OO - 1959-ôO
Vende 'Se um com pintura. pneus, motor, estepes.

encerados e ferramentas tudo novo, pronto paro via

jar. A trotar néstc Redação. Com Divino.
·29-1-63

Paris Repercuta
Alemã

xarta de representar um

ganho de tempo, embora

não alteraria as posições. E'
Improvável que uma Inter

venção alemã já tenha mu

dad-. as posições de ouune.

Somente um ajuste radíeat

das condições britânicas e

outras concessões pode pre

parar o terreno para

solução."

Não é' necessário o en

gradnmento dos móveis.

Informações à rua Fran
cisco 'rotennnc. rrc 34 _

r-ne - 3805.

i Gm� Df m�? I'
, f,NTAO PECA l�FE zn,' I

.,.,.,,: ''-''''���'�.:'�,
QUINTA PAGINA

U�erLOüS OS �IHJS �a r.ame
verde tm io�o o Fai3
o Sr. Roberto Oliveira Presidente do COAP de

Santa Catarina recebeu' nestQ dato do Sr. Presidén

., 00 COFAP o segu nte telegrama:
.

.

"NR 191 COMUNICO VOSSORIA LIBERAÇÃO
:PRtÇOS CARNE TODO JTERRITO'RIO NACIONAL
ATRAVE'S PORTARIA)'IR 14 DE)7 DO CORRENTE
VG PUBLICADA DIA/{IO OFICIAL DE.21 1 63 PT

. 'SDS NASIR NASSER - PRESIDENTE COFAP"

Florianópolis, 28 d,_ janeiro de 1963.

1.\0 mundo
das Altes

BALLET DA INDIA EXIBIU-SE
NDS ESTADOS UNIDOS

BALLET NOVAIORQUINO
VIAJA PELA EUROPA

o Bcuet da Cidadede Novo York fez uma via
gem de três mêses na Eur-opa t�ndo dado espetáculos
na Alemanha, Suíço, Austria'e Uniõo Soviética.

O MELHOR DA ARTE NORTE
AMERICANA REUNIDA EM EXPOSICÁO

"Arte: Estadas Unidos: Atualmente" é uma co
leção de 102 quadros norte-amê(�-cano escolhidos po
ro uma exoosíçõo. Após 18 m,êsf:s de exibição na Eu
ropa, a mostro v.oitará aOS Estados Unidos e iniciará
umÇl tow'né' que durará indefinidamente. Já há pedi
d08 d� 132 museus americanos paro a exposição, que
con»t!tue um estudo compreensivo do que há de me"

lhor na atual arte norte-americana Muitos dos artis·
tas representados sóo "velhos mestreS" da arte moder
na - Willem de Kooning, Stu;?mpefig Aafman Gra�
ves. Mclver. Davis, Burchfield, Hoppe'r, Levinê, O'
Keefe. Tobey. Shahn, Sheeler - mais gr.and,= núme
ro de jovens ou menos conheçidm. pintores também fo
ram escolhidos. Somente 9 dos 102 quadres foram

. pintados anl,ls de 1959. Todos menos um dos artistas

" representados ainda vivem. Dois t�rços dos quadros
são representativO':i - variando do abstrato com o li
geira sugestão de imageR1, através do surreclismo a

té o realismo absoluto.

MOSTRA RETROSPECTIVA. DE KLlNE

A novo Galeria c:� Arte Moderno em Washing":
t-on, D. c., foi inaugurado com o primeira grande
mostro retro�pectiva de Franz Kline, falecido lide r do
expressionismo apstrato. Cêrca de 70 quadros e des�'
nhos de Kline entre 1938 e 1961 foram empresta

a fibra polyester exclusiva da SUDAMTEX

·de linbituba
lf1anuel Martins

c./'no sentido de encontrarem

candidates para a sucessão
do Sr. Nelson Sousa.
Pelo PSD, fala-se no no-

Pelo PTB, caso não haja
acórdo com o PSD, deverá
concorrer o Sr. Moacyr 0-
rlge, oeietor Federal.
Pela UDN, tem-se como

certa a candidatura do Sr.

mais votado no ultimo plei
to. r;
Ccgita-se ainda, em cir

culas bem informados, no

lançamento da candidatura
do industrial Dr. João Rím-

rá em funcionamento em

principias de Fevereiro do

cerrente ano. O nossocômío

SEMINARIOS PARA LIDE�ESdeverá receber ainda- êste

mês, as Irmãs de caridade

Que procede.n da Itália.

ESTUDANTIS NA SUECIA

Mauro Vieira, o vereador

NOTA SOCIAL

A fim de gozar férias nas

belas pratas de Imbituba,
encontram-se hospedadas na

luxuosa mansão de seus

tios Dr. João Rlmsa e espó
sa, as eiegantes senhoritas
Margarida e Alicia, da aita
sociedade da capital uru

guaia. ,Alice se faz acrmpl:l
nhar de seu noivo, também
de Montevidéo.

ESTOCOLMO - Será or- lários para tôdas as uniões
nacionais de estudantes dos

países latino-americanos.
pOdendo ser solicitadas In
formações também ao ave
riges Forenade Studantlto
rer, Estocçlmo K, Suécia.

Serão oferecidas 15 bôt-

NAVIOS DA CSN CONTI
NUAM OPERANDO NOR
MALMENTE

ganizado na Suécia pela. sas de estudos a líderes es

SFS (União Nacional Sueca tudantís-americanos, que
dcs Estudantes), um seun- cobrtrêo todos OS gastos,
nárto para líderes estudan- ínclusíve tpnsporte, aloja
tís latino-americanos, a ser menta, alimentação, despe
realizado de 1° de feverel- sas pessoais, etc.
ro

:\
31 de maio de 1963, s\1bJ Foram enviados formu-

���y!:�����'��;:;��l ��� CARLO'S--HOfrpl/[ �.-II.
-

O Penro fundamental do bl\L d J.I
�::g��7t�c=:'::;:,:���d��- � � rr,lme'rCI'O e,�c In�u'sf. tll"a·pelas organizações estud'a:n� � IJli já �tís suecas e o impdrtante .:.. iZ
t.rabalho realizado pelas ASSEM8LE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
mesmas, prinCipalmente nos

camp:ls sociais e educativos.

Os navios d,1 eia. Sideru
gica Nacional. apesar da

greve dos oficiais de máqui
nas e náutica, continuam o

2.0 CONVOC/•.çÃO
A SFS é a federação naclr

nai dos 21 órgãos locais de
estudantes universitárüJs

!óuecos. Será estudado e'Tl

detalhe o trabalho destas

organizações em escala na

cional e nos centres Univél'

sitárlcs tocais.

rFro presente ed:tal são convidados os senhoreS
acionistas de Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús.
t:-ia pot'o se reunirem em aSSembléia geral extraordi
nário, a realizo-se na séde social, à rua Con!l:lheiro
Mafra n.o 10. nesta Capital. no dia 8 de fevereiro de
1963, às 16 horas, a fim de deliberarem sobre a se

guinte ORDEM DO DIA:

perando normalmente no

i pôrto de Imbituba, no traas

porte do carvão sulino para
Volta Redonda. Oficiais da

Marinha de Guerra perma
necem no comando da fr('-
ta da CSN.

.

SUCESSAO MUNICIPAL 1.0 - Aumento do capital social;
2.0 - olteraçpo do estatuto -.social;
Outros pssuntos de interesse da sociedade.
FIo;'ionópolis, 28 de jO'1e-ro de 1963

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'IORO �A"LO _CHAPO

UOA rORD-AUXIUA••,

.....URl 10RG/I5. RUI LOM •

CiILIF,TO NANAS
COLABORADORFl DIVERSOS

Esteve. na cidade de Itajaí um

e.,
--

.

missário co Loca Júnior, da Argentinb

i •.que assisuu o cotejo Barroso e Atlétiro

nOr.Ú�io, oecrtunidade e� QU�. ,o,
time [i14 r; r . ''2�

barrosista colheu expressiva vitória, Ia
_ !I. .__....!_.zend ... pm� "�ibÍ4"ão ext:ele�te" O atacante Nilson, que

Ten �o ficado bastante ImpressIOna- brilhou no futeb!=ll da carn O tr.einador Alípio P""jl'!

( do com o time praiano o emissário do tal. asslrlou contrato cqm gues que' deu grandes vító
\ "

o Hercílio Luz por 'Il'ln ri.'l.s ao M?rcilio Di'}s, tI'gi
r ....n-�lf � fi ""o.. t,"'nho p'",fereNl'l convite au temporada. gtu o Carlos Renaux na

:R"Tr .:o ... ,.." ...� 1"1""'1 1neTO em RlIpnos Aires. Ultimamente. o jognc:ol' 'tarde ee domingo ultimo
def.endla a O€, .... "'f)e do Sa- justamente contra seu ex

,...._J_ ... ,.. 'O ........... T,'."'; ..... l'ca*-h....,.:In nflr �ua dla de Concórdia. clube, colhendO' espetacHlh,
triunfo por 3xO, A bo� 2·'1

tre'a está acompànhanrro
I) competente. treinador All
pio R<Jdrígues.

('"ih;";:':r t':"qO rJúlRres livres de desnesas.
,

---_..._----_;_--

LAURI I�O G'JARANY

o jogador Laurt que se

enccntreva nu equip:o dn

Palll'a Ramos vem de -c

trflmferir p a ra o Clube !\

néacc Guar 11 <"'r�mh�.i.o
que .õerenc á roa pr6xim:..
tempor�da,

REfORÇOS

A diret�ria do Silo Pa\IlQ
Futebol C'uÕ?� atruvés d�

seu Departamento de FU't·

boi Clube, através de ,;3t\

Denarto:lm"uto d Futí'hcl

vem realizandO Ct)lli,al�

çõcs --i�ando O� ;'J3ús do

çam��nato a. .. e )nlciflr
em murço. Guará. 'fatv,
Gó!a O�n! c D9n(;:>. l ',�

mentos conhecl:ios do pt:.
blico deverão ve,tlr a r:8m:
sa do tricolor caçula na

próxima temllorl1dn. Além
dêssea jogadores .outros' jr,
Vl'ns . valoreH es�"rão ,l·'feu

R�MO
� O "ssunto no mome:'to
é a realização da II ae,;-u
ta. Internacional, m9rca

da parn o próximo mê!'l de

maio em nossa capital. A

regata poderó. !er rea lza

da, à noite, constltuindo'M
portanto em 'nedltlsmn .em

todo o Brasii.

VELA

_ Terminado o XV :nm

peonat-o Nacional de V"I:1.

Classe Sh�rpie • .os velejJ.do
res caturln�nses vão abO�·?

prossegu:r nos trE'lnos ':om

vistas à próximas dlspllt�"S
programadas pelo clube da

capital: Veleirl}� dn I;Lt e

Iate Clubf' de 'Florianópo·
1is.

ATLESTIMO -

- A cidade de Blumennu

ja. �e movimenta \lO :Lf:l.
da treinar com o pe;I�.1·
menta voltado para aó dl<

p�tas do, certam� catati

neme de atletimlo a �or e

fetoodo na c1\pi!1I1 dn E,.. 3.

do.

CICLISMO

- O campeonato catar!!'.en
se de c1c'j�mo tambem de
vera. ser ef�tuado em 110"

!<a cidade !lois como ae re

corda, a c'd3,de de Ja.r;)..

gu lido Sul. desistiu de ;.;a
lrocinac o certame, ai!'Jja
referente ao :\00 de 1082.

REMO -

- Caso C/ Martlnelll deS-:lN
repres,entar o Brasil nO:l

,TaBas Pa.u Amer:cano�, ir·
rá. que real";&&.r UIWIo 8��

dendo as côres samPQ1I1i-

ELMO NO
"FOGO"

A dtratorte- do

que também Prepara-se 1'.

tlvamente para o campec

nato f(�:(Inal está Intel'ec

Buda em contratar o ati;)

ta Elmo atua 'mente radi

cado ao Avaí_ FC. Todavia
os dlrlgent<Js do clube aZur

ra negaram aO Bugre I)

transferencia do atleta..

mente cariocas. Esta a de�1
b.el'a'ção que tomou a Cun

federação Brasil<;lira ti e

Despor\:'J5.

FUTEBOL DE Sa:âo -

- A Federação Catarinen
se d� Futebol de Salão om

da não· marCOU a data pa
ra. a efetuação de uma A.$
lembléia Geral Extraordi-
nária que decidiu O prQgra
ma a ser s�guido pela én
tid:1de.

VOLEIBOL -

reiro a realização do cam

peonatO e�tadual de Nolc!
boI relativo a. temporada
de 1961 ,a ter par s�de a

cidade de Jo}nville.
O representante da ,:!upi

tal do Estado aerá o Vnra
Cruz de PalhQ9a.

Protesto do

Marcílio na

F. C. F.'
o protesto que O Mar.;i'io

Dias havia dado ,mtr'lda

já. na liga de Itajal, che

gou à. F.ederação Cata.rlnen
.se de Futebol.
O ,..,testo znUcil:stn

contra o Carlos Renaux se

ra enoaminhado pela entI
dad4!l ao Tribun';\l de JU',içn
Desportiva. O processo fflll

referencia 18ft julgado !cx:
ta feira, próxima.

'ILO 'IOIiUSSO Df .

"NTA CA'tAaIN"

NO Sim•

i!SPOIiTIVÇ

f!rr�f U: �(� rÓlm� IIVf��!...
.-----------------------------------------

Vu--'LEIBOL C�m)eonalo Brasileiro
de Futebol

A Federa,ção Cntaf.incnsl\
'de Futebol do Ratão, ccntt

nu" Inatl:va pois vai deter

minar uma Assemj;)lêl� 00

ral. vara decidir o que fa.
zer para reeüaer ou nâ-r o

campeonato regional' de

1963.

A ncvn diretoria do ChI
be Atlêtlco Guarani ainci:\

nêo remeteu a j'cderacào
Oatertnense do FUtebol, a

eetacãc dOR nomes de -eu

novos dirigentes.
. .

Anlel e Oládlo. a dupia
que durllnte algum te'ilplJ
tOl"\l10U o 'mdo de cl\mj.lC'

.

dn Figneil'em,e Futebol C!u

be, deverá dlsput!:l' o car,l

peonato da cidade de 10r,3

atuando pe'o São Paulo Fil

tebol Clube.

A marinha de Guerra

do Brasil de tantas glodo
sas batalhas, e ,,;ue tem si

do uma da nosllas maiort:"

forças, colaborando sem'l:.e

na dlstrlbulQão dos vál".os

produtos nacionais e e.l

trangelros., notad'1.mente
no que concerne a pal'�e
dos' genel'os de primeira
neressidade, pr.esta. age:"l,
inestlmavei serviço ao d>!:;

porto nacional, ou mais
prec·sam.enta ao futebt)l

dos Estados aceItando em

suas fIIelrlLs e, tl'ansportan
dQ para outro centrns mfl1s
desenvolv!dos aqueles qu>:!
se Inic'am nas diverstls

modalidades esportivas.

O atacante Teixelri:th::.
com 39 anos, continua- dali
do 'show" de futebol.

Atualmente, o veterano [c
sador. que foi dispensado
da última seleção. que dis
putou o brasileiro, atr�Yi':; __

sa urna de suas ·ntel'h'l)'es
fases.

A dtretcrra do
�
Palrnct

ras, de Blumenau, atenden
do a um pedido de �21l

tl'eitl<1dor Expedito de O!I
velra, r�sol"cu atend2-lc
d'spens'J;ndr., das fun(!'J(,�
de trcinad,or, Para o Cll-�O
foi -Xlnvidado o sr. Am,\;l�
1')' Pacheco qU(! aceltotl.

.

cem dispostos a aprovei·a�·
a oportunidade que Ihc"

estão sendo oferecidas pe

la briosa Marinha ti o

Guerra 'do Brasil, ou sej:!.
de m'lstrar qu� pOdem. dar
inúmeras alegrias não �ó
a seus familiares como ii.

pl'op"!a torc'da ratarincme
que em outras epocas es

aplaudiu.
P,aru tanto, Issac. e Anta

"lia contaram com o aoolo
não sô da Armada como

tambêm dos preparadoreS
do São Cristóvão e 1õ'lumi
n e use, ll'e�!lectiv9.","Ite,
que aprOVaram com satis
fação o ingresso de ambos
os atlelas em suas agremia
ções..

Is�ac Iulmer surgiu e se

p�ojet:JU nas hostes dl 1(1

ternaclon,al. do Bulnea.rio,
tendo integrado depois os

juvenis do F.guelrense FC.
e Bocaiuva. local.
Quanto ao golelrD Anto

nio Carlos, mais conheci
dn nos melas espo-rtivos de

nosso Estado dor "Tato"

sltrg�u jogando futebol 'UElH
agremiações va.rzeana, tel�
do !ntegrado .

.entre outras

as esquadras dt) Internl;lci
anal, continente, G. E.
Santos Dllmont e a equipe
principal do Bocaiuva EC.
de nossa capital.
Ingress�uo na Esccl:l

de Aprendizes de San'b. Ca
tarina ambos os ,atletas ti
veram' de deixa.r forçnj;a
mente nossa metropo'e p::.
ra cumprir ordens. Embo
ru lamentando ter de dei
xar o Estado.

NA reunião realizada na

Federação Atlética catan
nenee, o Cnr.'Io!lho 1�;1) eo
de Voleibol resolveu ünal
mente marcar as d a tas de

2 e 3 de fevereiro pare :.

r,ea'ização do campeonato
estadual .ruvenü rerenrente

ac ano de 1961, sendo que

o mesmo terá como pa1c')
a Manchester cetarmense.

tewtca da S.E. cruzeiro, to

dos para o C. 12 de A

gosto, o qual está se pre
parando para as disput<ls
vcléíbo tst.cas a serem re:,\1i
zadas este ano na FAC.

Em IMo Horir:onte,· si, 'Marco Antonio e Ar!.

Para t�nto a Armada Na
cional possue, no Estadn G3-

���n,a�araapal��a::�:::to:
-O Cnosetrl.ó '!écn!'co da de Esportes onde são dc

FAC resolveu det"rm;:t.ar s-envolvldas e apf"rfeiçadas
Para os dias 2 oe 3 de levc as ma.s diversas modaJifb

de! esportivas que se dlsp.l
tam no Brasil. A camp.l

nha da her,olca Al'ma�a
Brasileira em prol do ;ll'O
gr,esso do desporto do 9J.l�,
tem sido apreciada. 108

mais diversOs prismas do
admiração e simpatia 90r
todos aquLes que se dizem
vordadelr09 deaportlstas.
E DÓs, que Semtlre fomc�

!batalhadores Incansà'lels
. pela causa esportlvn Uo
Br.asll voltamos a nn�sa a

dmiração e satIsfação â
Mnrlnhn de Guel'ra do 3\'1l.
811 por haver aberto S;s '9()r
tas do futuro e da glória
a. doIs extraordinários 1.�s
port:atas catarinenses �ll I:l

que e'es, assim' coino J.>e
Luiz e outros procurain
alCançar dentro do nals
ma.1� breve .espsço de . em

po possivel o caminho rI.'�,
fama no desporto.

MINAS GERAIS 1 x

GUAN.4..BARA O
GUANABARA

Castilho; Jair Marlnh

zõarme, Luiz Carlos,
tair Carl1nhós, Gerso
Henrique (Nehon) Fogue
e Nilo.

Local:

ESlád:o Indeperidenet.r
Juiz:

'

A'rInando Ma.l'Que:<;·
Renda. -

o-s 9.900.000,00

Com a transferencl'l tio

atleta João Carlos Danlele
wrcs. para o clube 12 de

agosto perde assim a. S.l<:,
Cruzeiro do aeco dos LI·

mões,' um dos seu met'io

rea valores.

'1.0 tempo:
1 x O Minas - ATI
Final:
1 a O.

Próximo Jõgo:
Dia 30: 4.a leil'O no Mp.c
cenê.

Deu entrada na FAC o

pedido de 'rransrerêacía
dos atletas Clãudio secosu
ã,n Ferrari. IvO de Oascro
Fnrlas. Carlos Pessi do Clu
be Universitário Catar!Uf,:'l.
se e Adilson Pa-es Nunes
e João Carlos Maciel D2�le

MINAS GERAIS
Marcial; vntan. Proc(jpio,
Geraldtno. Mnslnha; r'tcn.
Amauri: Luiz, cunos. RosA equ'pe que participará

no campeonato ju-enü I'"

ferente ao ano de 1963. se

rá o valoroso seetetc I!' S
E, Vera. Cruz de palhoça,
cempeêo do Ultimo certa
me naquela moda'idade
Podemos antecipar qUI! Mercílio Dias 5 x Guarani 1

os dirigentes daquela En- Metropal 3 x Hercilio Luz O
tidade já. vem se movlmen América 4'x Flamengo 2
tendo. com relação aq'le1e Carlos Rencux 3 x Atlético Operário 3
certame, afim dr repr.�S{_ll Caxias 3 x Barroso I
tar condignamante a. ;'Hpl ••
tal.

Colaboração de Air.",)ry
L"u"l

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

PLA�ARD ESPORTIVO O ESTAD
C"MPEON"TO ESTADU..L

Liga Tangara
ense Quer Fi!ia
ção à F.C.F.
Deu ontrada nn Fedc"a

ção Cata1'incnse de f'ut ,

bOI de Up1. lH.'dldo. (ta �if�"
Tangaraense

:
de .Des�oit\s.

��\��lt:�t��I:;�::ao a ('n\t
A caçu:a an�xou, ri�lr.-\.

os dev!dos fins. todos tis
documento� 'n:;!::essárlos, ,j�

vendo rece-l:>er de�acho -f<l
vOlavd.

VENDE-SE
Um lote de terreno, medindo 17,50 x 12,00 metro-.,

slt(' no "'C�.lU"U v.e.tra defronte o 'Abrlgo de Menore,
Preço de Ocasião.

Uma casa sitn à rua F'ranclsco Tolenttno, esqu1l\
com a Bento' Gonçalves, nO 1. I

Um terreno, medindo 32 x 189 r.:etros, com um:1 ca.o

�a de material nO 77 em C('queiros na rue geral. Tratfl\
com o Major Antônio Nunes Pires, à rua COIlflelheirG
Mafra, 147.

��Em 51tU'l'rlI�
J (M(f,WMJf{::OIB �

·IoI:frtIdIt........·iI

Agora

DUNIIOP
oAáIopneu de classe
para. o seu carro!

o moderno e revolucionório desenho do
banda de rodagem do novo DUNlOP proporciono
maior aderência 00 sala, seia nos curvas mais
fechodos ou nas freiodos mais róp dos,
em 'Iuolquer tipo de e,trodo, sob solou lhuva.
MÓloma quilometrogem, garantida pelo
composto especial de borrachos selecionados
com que é conslturda suo bondo de

rodagem. Sua flexibilidade oferece maior confOrlo,
através de um rodar macio e silencioso.

.... com faixa branca
- ma_ior dl"inção para seu carro,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o a a em

sôbre a
RIO. 23 (o ESTADO)

o rtamerau distribuiu no

[e comunicado -ontendc a

integra drr nota divul�a.d.1
peta embaixada brnsn-tra

em Washington, a res-er

to da. ajuda flnl\nc�:ra do'

Estados Unidos "0 Brn!. L

NOTA

E' o seguinte �a jnt;)�,·r:.
o comunicado:
"Em vista de várias de

claraqóes :tt'�l'(l a ajuda. e>.

terna ao Braqil, qua 'pAr"
cem conter uma ínteru: c
racõc errónea. no manca!).
h dessa assr-têncía d·. c

nus real sôbre 0$ l:ecur:;os
nctiis americanos e a en

cecta da utilização da aju
da concedida, .t cmbatxa
dn do Brasil em Washin'.t"
ton -oücttou distribuir iL
Jmprensa caqueío captte l

uma nota com os esCla.l'"".'i
mentes eegutntee:
"O montante dos recur

sos realmente postos ... diJ
posição da cconomte 'J1:;'5i
Ieira ti muito intel'lor ao

que �cralm€ntf) se l�ll\�j-

U�8rr, '2!, fl'equo:>ntemf :1-

te, na .mpr�nsn nort� 1,1\C

rira na. ciftas l'('lall as a

.compromis�os OU nuto�j�:\
dos; contudo, t�nto o ')Ih:,

.1' ���r:o�� ��Z:�'�s���o�a::o'��:�
mj('o� no Pai; r('::eb"d:l� "O

p�dem ser m�,�'dos poi.n
de'zmbolsos efé'Uv<>s. ·Aiml.0
mais o fluxo do l'ctorn .. �

têm sido exegerndo.
O� dados acima indicam

que:
a) cerca de metade da

contr'ourcões foi f"·�a sub
a fOrma �,e empréstimo ti')

E;tlmbllnk, cujos Iund-r ,

provêm da venda de 1",11'<1."
do Tesouro aos tnvasttoo

.
rea. O Exlmbank tem r-on

sistentemcnta auferido te
eras em suas cperaco-s:
b) trinta e cinco por cen

to do� pagnmantos rcpre
sentam rcrnecímento de ex

cecentes agrícolas da a

cordo com o PL 480. O c
nus fiscal dastftuí par-c
do pr:::grama de manuteu
çã de preços agricoins.· A a

juda externa não foi a ca.i

sn pr.nctpal da �obrecatga
fisc,,!. mas apenas um lIW

toda coustrunvo e eng�'·
nhcsc de utilizar Vár'l fi

prcmocãe do desenvolvr.,
rqento eccnomrcc n:J ex-c
,101' mercador-as que, do'
outra maneIra, ficadam a

ciO�DS. !<uiei�as, a altos -us
tos de armnzenaasm e

rtscc de deleriol:�-Ção
BENEFICIOS

"O! cr.n"umiàores e I' '!,_

trlbllintes americanos t::;n�
se bcnl>ficla<l., ho,; Ú:lt:p.!o�
anos (1955-1961\ de Iml).

qU-';a wbsbnci"j dos H"

ço,.; pag03 pOr p�Qdutos brQ.
slleirc< d" !'llporta<:ão. pn

(iuanto OS P1'�os Q( Rt"C,'

do das expcrtaf'ôes dOi F�<>
tados Unidos

titui:) de amortizgções -' j;,
-em cerere d2 I(VL·O ef':tJ

ros de"" ser n'duzldu.\:1 d<:><!::a queria ,4", "'''p''''� ".

c:rr"S bruta da aiuda a ú).t1mos anos _tem sid'o mai
em de. m:,d'r-, e n trau"', OI' do que I) tetal 'da ajl'tl'l
rencla IíquiC,a dc recti1'.;'Js

de todo o priodo de :lp{lS
da pconomia an�erican'l ')1\

l'a a brnsU"I!·a. 0< d'lrl�'s
revistos sã:> então os .'2-

guintes:
DEStmbolsos liquidos de

ajuda dos ES�adl)� ünJOo:s
ao Brasil "ntre 1940 e S"

.tembro Oulubro 1962, em

milh"l'CS- de d�!n t'��;

EXIMBANK pnj!;aUH!1l
tos brutos 1 233.841. I'IZ

lllJs amortização e PJ""

de 644.836, num dl!scmbJl
50 liquido de 524.674, cc!'

respondente a 49.3', d')

toial:
PL b80 - %:i.:!OO ,3':,1

" do lntal:

Agencia Interuaclonai 1>:1
ra o r;-ti�cnv!llvim('nto ,in

cluindo onern4ões do lC;,�
e DLF anter!:>r�s a 1!J6J 1
128.500 - 12'; rio lot:tl:

'

Te50ttlO dos E�tldos Uni
dos. 39.160 _ 3.7' i totul;
Banco Intcl'nacion9.l (,'3(1

ciaI Trust Fnnd) 2.0'71
0.2'; de> t",tal. "O' tot.'<J l:SS
.064.203.00{) 00
O cnmpo�ente tribuL:' ri,)

a nos

financeira
TJSS '1",890 nllJ!1ões;
c) perda em soder (qui

sitivO da<; exportações ura
süetras durante o pe.-loc!o
- lTS$ 1.486 milhóes;

c!, c-oncmía po..-..vel oe

recursos Para a eccnom la

ame-rcen«, censíderan.:o

que em media 45C/' das vx

portacões brastleírns !;�

desunem aos Estac� U!�;
dos' US$ 669 r.tm.ec.�.
Praucemente toda a n!u

ca dada no Bra.�lI foi cc-i

díctcnada á compra :k
bens -e ecrvtcos nmertcan-s
contt!buindo »as.m p�ta a

utilização (h clIPitcldi\de
ociosa em ind:Jl'trta de "'.

poi-taeãc.
tese resulta ias segufn

tss fato�:
fi) a metorparte da II i u

da tem stdc dnda na f,?r

ma de empréeumos d' E

xirnbank, que são estare
tar.amente IIglldo� à C'1m

pra de be�.'I e servíccc ::

martcanos: b1 a a,lt1(�iI
através do PL-<l80 é d.lc.u
sob a forma d, exceoeures
aferlljcs. pdncl ....Jment- de
trigo: cl todo dmhero

. da AID tem !>�do dado "e

lo pl'oersso de "conta úi�,
criminadu·'. conrlic!onan,'lo
-e os p'lgam"nt"!4 à 1)<,1),').
de im[")I·tar.ào de bem; �

l"ervÍ('O� nmerican:N...
O d'nhr;ro de aju":a t�n;

s:do b(''ll utlllz:3.do, ,'ta

p'lra o� pret.ieto;<; espec:�:
c�dos do dev:'!nv6lvim"n:')
seia pflra impo!·ja(:'ões r.<�
sencial�.

Isso se c'leduz d<' d"as

consldel'açc�s;
a ( a t�xu de '!rf'�r'Il1"!l: o

da economia brasileira pa
ra a decada 145r.19Bi ',r:l;

gu�rra.
ii) valol' cumulativo cor

I"'nte d" total dtl.3 exp 'na
r-------__,

�Õ2" bl'asileiras em 19ôCI S 11111 R O S O �

�lssa 9.���c�il��;:;ntes - S O C I' r E Z I Ta'
Dl poder aquisitivo ('U'

m"fati o dlS mesmas ex-

portações considerando a"

reh.çôes d� t�a: d:J lt=':i ;'1
no períOdo 145C"--S3

�putliCid.d.i
1ruo ferno"do moch";G

I lU ...."dor- tone 24·1

: IIERffJ�ÀO - RAPIDÊ2

PARTlDAC 'OE
fLORIANOPOlll: EM

�9hÕ�âs!�.

sido. em tej-moa reais e fl.

luz dos dados díspcmveia,
uma das mais altaS da A

mértce Latina, mdtcanco
um razoável grau de SUC··}S

so na mobi:iZaçâo de l�

cursos. Na verdade, MO 116.

melhor índice de utntee

cão adequ� da ajlld3 ,:{

terna do que a obtel:çi'lo
de uma. alta taxa é., �cS

cimento;
b) na pauta braflilp'ir�

de importaÇões. mais d·) so I

l',!, é repre!enta(lo por ma

tértae prlmr_.s e)\sench:.,;
produtos alimentíclos pAst·
cOs eoulllam,.-ntos e' peça •.

A pequena porcentag<'nl
restante de importaçõ�s
não

.

e��enclaill, provêm. na

sue m-.cr Pflrt;e, de arcas

Oe moedas não converst
vete".

CRESCIMENTO

K nl't" eontêm atnd-, U'T'!

quadrn e�tatí�tico sõbre O

crescimento econcrrncc e

populaeional de vários pai
ses da América t.atme. t'l"
(lll'" se dern-mstrn qu� :1"

P�Tiódo de 195��-7 o cr.�,,'"
mento '!pe� ('apitll' do BI'J, ,

sil de 2.5% menor do qu"
o Peru, o M'ixico. a \f�\l

zue1a e o Chi'e,
"Já.no periodo d� 1971;-

61. (mbora�c,'m uma t:n"

do:! cr�!tc'mento !'oJ)ulpc;')
nal d"!." mais e]e·a"g:,>. 3'1

ao 811-'). ú ci��("mehtn '''�e;'
(''!pita'' do produto ilJi U�

3,9';- a mais el('vada, cr:

quanto caí" a ttl:,:a de CI'""

cimfnto �e todos os o'ti:t'r.

países baixando a Arg":� i

na por exempb a aOP!lê1S
0,1%. NQ bienio 60-61. ri.

taxa de crp,,:c''ll€''ltO "'lC'

c"plt'!" do Bra�!i n�V3\ll'n

te elevpu-�r ti 45'
qlwnto vários paises. '::,)!l�G
a Venezuela, �) Peru o F,
quedor oe a Cn'ombia, rIO'

gL�traram texuco; negat!"lJ'"

HOTI'CIAS
Oslo - J�nelro

Apr01mdo o Orcamento da
Noruegl.: para i963 Mais -te
9 BIlh.Ões de Coroas

Foi aprovado pelo Stm
tlng (Parlamento Nome-.

guês em 15 de dezembro p.
p" isto é. du.:ls Selr!:l.DaS an

tes de entrar em 'Vigor, o

orçamento oficial para· 1963
(quecoinclde Crm o ano rio
calendário). Minge o total
de 9 bilhões e 46 milhões de
corôas cêrca de 450 blihões
de cruzeiros. ou Cr�

125.000,00 per cap:ta), o que
:>UJ:era a))<:nas em 25 ml

lhoes a proposta original do
Govémo. Os debates deL,I

lhados sêbre seus vários i

Lens :Jcup.J.ra<ll C0n"luera

v<:. paLe da sessão outonal

do PJ.rlamcntQ,

Oslo - J"nell'o

Antectpl.da a Reproduç:to
das Tarifas Entre a Nomé

ga e cs Paises da E. F. T. A.

Entrou em vigor a partir
de 1 de janeiro e não 30
de abril de 1963 com') esta·
va previsto - a ntwa redu

ção, que somada as anterIo
res perfaz 50�; nas tarifas
entre a Noruega e os 6 pai
ses a ela assccJádos lia

EFTA. E�ses paise,8 haviam
concordado em acelerar a

redução gradativa, a partir
de 31 de outubro 1962, pata
atingir 50<;<. das tarifas an

teriores à criação aa.

EFTA; ã. Noruega porém,
fôra concedido o prazo até

fim de abrU do ano seguin
te, para. acompanhá-los nes

sa redução_ O Ministro do
Comércio, senhor O. C. Cun

, dersen lnf("rmou ao Storttng
(Parlamento), ao qual cou·

bera a decisão, que deve·

rã:> 'ser esperados nl:) tutu

1'0, pedld?s de novas redu

çõ�s de tarifa;;

� -",..,..._,.'
O Parlamento Norueguês

aprovou uma verba de 25

milhões de coroas _de3tina
das à co:npra de mais a

ções da AIS N('rsk Jern
verk, Indústria· siderúrglt:a
de propriedade estatal. A

concessão da verba !:li op�·s
ta por 37 conservad('res e

parlamentares do centro;
segundo opinião por eles

defendida, o Estado em vez

de comprar mais acõe�, de
via aSsegurar um emprésti-
1110 de Igual quantill.

O trabalhista H"rold Lo�
bak observDu que toda a

comissão industrial esta.a
de acôrdo quanto à necessi
dade de se obter 25 milhões
de comas, para ajudar a

AIS Norsk Jel'llverk, ven ..

cer suas. dificuldades atuais

causadas por I!reços mais
baixos de seus produtos e

custo mais elevado dos fa
ton�;$ de produção, As cpi
niócs divergiam apenas qU.lU
to ao mei'J de se conseguir
os recursos,

AlIrmou o Ministro da
Industria Kjell H'Jller, que,
a Companhia provavehnen
te apresentana contas e

qulllbradas ou até saldo fa

vorãvel, se pudesse ter co..

brado os preços que preva
lecem dentro do Mercado
Comum Europeu. A partici
pação da Noruega. na COmu

nidade Econômica Européia
viria cem. certeza soluc1onad
o problema. disse ele.
O conservador oKristI:m

Asdahl, lider da mlnona,
era de optntão que estâ em

tempo de Investigar se ln
te.rê8ses priva40a noruegue
ses estariam dlspostos a as

sumir a posse e direção da

AIS Norsk Jemverk.

Oslo - Janeiro /

A quoto de Moedas Estran

gefras a Turistas Estrangei
ros que vão da Noruega ao

Exterior
'

12 anos são concedidas ..

1:87.10.0,

Oslo - Janeiro
Animadoras aE P€rspectiv(i.S
P"ra a Produção de Ener

gia Na Norueg(l

As rcpl'csas uns IIsin:1s

hldro-elé�rlcas da 1-': ·rucga
l'ecebermn duunte o ano

flndo. quantid:,des excep
cionais de Água.. estando a

tU:lll1tnt(! 'o ch�1 l� n \e

tornam :nulto ::.n:m?d:,ras

as p,,:�pe(:L':.I" P :;l õ. pro

duçã; de ;merg.ll nos pró
ximos meses de inverno.

Num rellltório apresentado
à Associação Leste Norue..

guesa de Energia Elétrica, o
Diretor C. G, Blydt reve

lou que a produçãc total de
eletricidade na região 110

períodO de 1961/62 superou
em. 9,5% a do aDo anterior,
tendo havidr um aumento

de cêrea de lOC� no cons'l

gerál de energia,

Expôs o senhor Blydt ao�

50 diretores de centrais elé

tricas presentes à reunFi.o

geral da Associação. que a

�ê::te�ed:rõ.t�a��ãriis��rt�a�á
Rana, na NOJ'uega Setentrif

nal; com seus novos esta

belecimentos Industriais, e

que o intercâmbio regular
de eletricidade Crm a Su�
cia será então uma reali

dade.

No último ano de funcio

namento couberam as u,,;

nas geradoras pertencentc;s
à Rcde da Noruega Orien

tal 72,5'" da produção to

tal de eletricidade da regI
ão e às usinas e proprie·
dade da grande indústria

27,5%. A produção nacional
de enel'gla atingiu o b.,taJ
de 35,0% bilhÕes de KWhs,
o que representa um au·

m€nta de 12.5%. A parte da

Associaçã� foi de 51,8"/0 da

produção totn I. Pelo fim dr

196a- 1-&. usina p;eradot'�

Oslo - Janeiro trabalho para rS sócios e:n

Novos l.cÔrdos Salarilds pa- funções nEi!} continuas e

ra 1963 Na Noruega pagamento intc;m,ll pelos
feriados nacionais móveis.
Nas negociaeões. sallentQu o

Ç�n ('Ih'), -O� sJ.ndlcat.-s d2-

provação do Govêl'no.

Explicou') Diretor Presi

df'nre R(M Lindseth, que o

local de 500.000m2 fei es

c�,n.ldo ap6s analisados 7

eutros lugares, Os trabalh:>s
O Conselho Geral de:> Fe

deração Norueguesa de Sin

dicat-os' aprovou us I'PCrm"n

dações para o leajustamen
to dos próximos ae6rdos co

letivos de salários. Insku

junto aos sindicatos filiart.Js

pa:a que discutam o mals

vla.m sna,i:Óu, c avaliar cui . t)l'elimin;lres de construçã')
dadosamcnle a situação dévcrão começar no prG
eCOnutUlca da Noruega, que ximo verão, A fábrica, cuja
:r:!0 momento é ambivalente, capacidade de prodúção se

dedicando atenção especial rã de 100.000 toneladas, de
lOS gI'UP'1; de t:'aball1ad')'- ve entra!' eTl funcionamen
res de ,sal.i�ios m.li.> oaix:ls. to em �096/67. Em plena

atividade, d,ll'ã trabalho a

Oslo - Janeiro 3CO pessoas, além de muitos
homens que serão emprega

Escolhido o Local para NO"3 dos no corte e transport(\
Fábrica de Papel na Ncrue· df' madeira das florestas vi

ga "jnhas.

eed'J possivel a revisão d3S

Larifas de sa!ãrios cem

seus re�peetjvos empreg:,
dores: Como nã", existe base

para um ajuste coleti·w,
cada sindicato foi solicita

dr a realizar suas própr�3.�
negociações, \

A fabrica de f;apel de im� Oslo _ Janeiro
Lembrou o Conselho que prensa, orçada e.n :!r·O mi-

o objetivo deve ser a obten- lhões de c ·roas. a ser C'Jn5- A F-ederação das [lIdústrj":l

ção de acôrdos para um ,1- trulda p:-, Nord�n;ij('lct<;:� K:J: ,1lesas decidiu estabe·

.
n". Sob o convênio do sal;Í.- Treforedh1� A S. fundaciJ. Ic" ("C ,'tólio permanen

rio igual para homens e no ano l-'r��do pela A.,so- te em Bruxelas, para pru�

mulheres. os ajustes inici- ciacão NefUl '1lf' a de Pn- p�t;cicn�!" melhor conta�

ais deverão ser efetuados prletirlas de F:_'l(" a fI- to C'-!]1 ó!'�ãos internacio-

durante 1963. Devem os cará situada pf'rto oi l" j� e�t:JbeJecidos na capi-
�Indicato continuar exigln- vanger, norte de T"C)"'" LI d') /l'Prf'udo Comum Eu-

do semana de 43 hor_'l.s de lag. A decisão depende dl:t r(_;p.u.

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientlficomenle dosados, fornecidos em fór·
mula::> especiois paro d;ferentes culturos, de
acOrdo com o natureza dos soles. Diversos
IlpOS de adl!DOS poro o"toto, cono, mondi.
oca, fumo. nilho, arroz, feijão, trigo, pomo,
res, jurdins, etc

BUSCHl� & LEPPER SIA,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1a. Concentração de Corai� do Sul do Brasil: êxito espetacular,

clamação, sendo que em Direito da Unlver-sldade de Pau'o. O primeiro apra

seguida sob a regência do s ãc Paulo e Coral da :11!- sEntJJU ZUt.-tI-ZUM. BA

maestro Aldo Kríeger- fl,l v€rsldade de Sant.. Ca' otn LAIa, NÇ)lT� GAUCH-\;:3,
Interpratadn PT:- tc-u'ls 03 na, regidos. rcepecuveme i-e VA PENSIERO, CORO DOS

corais o Hino Naclcnal BI-a pelas maestros e maes' -i- , PEREGRINOS c BRINDI

síetro. Findo i-to usar.un nas, Aido Krfger. Luiz' N SI .Este Coral foi reg-do
da palavra o i:'.n'ba'xaa"'r mnão coemo, Ligia tco- pela 'mestrtna Lígia ao.na

Paschoal Cario Magno, o mar:.o, Ms.'i!:.:e-;ne Rufr-t-r. no c pelo maestro Irmao 0

professor .roê. David Ff'l" Robertó zetcter e Mario lindo. ° 2.0 sob a regênc;e
retra Lima. :H:.<;;ni!;co !"t�i Garuu. Todo nesta primeira do maestro ....Luíz Ferna-ntc

ter da Universidade de audição do Festival tnter- Coelho brindou O publ.ca
Santa Catarina e governa- pj-ataram três númerua, com ri EST BEL ET B··'

dor Celso Ramos. Dep-us salvo o de Fllosofla e.� AVE MARIA, ET INCAl-t.:fA

para a set.srecão do oub'r- URGS que apresentou se- TUS EST, MARINGA', NA

co, apresentnram-sa a A,�o ment- um, 'BAHIA TEM. O tercet-o

dação Coral de mcnn "�ro DIA 26: - Três Cor'l.ls ofereceu a Pltéla PANTS

iis, o Cornl de Câmera l'.l partlclparum da norte de ANGELICUS, VOLTA A

Casa de Alfredo Ander-sen, 26 "de janeiro: o da Uni- SORRENTO, NOITES l\E
o Coral da Umvereídade de versldade de Santa Ma�h, MOSCOU, ALE
santa Maria, o Coral

. de o da Câmera da Casa de NA LOJA DO MESTRE

Câmera da Faculdad.e de Alfredo Andersen e do (?'1- ANDRE', CASCATA DE

Filosofia da URGS, O Coral trc Acadêmico XI da Ad�.s RISOS, FIZ A CAMA NA

do Centro Acadêmico XI de to da Faculdade de Dlr,,)1.o VARANDA, MO JOAO .·A

Agôsto õa Facuidade de d"a Universidade de Sii.o ARA0 ANDORINHA PR�

TA, BOI-BUMBA' ENGE

NHO NOVO e ALELUIA DO

ORATORIO "O MESSI!'.!:'. '.

A nota alta foi a hcmen.c

gem prest3da pelo Cen .rc

Acadêmico XI DE AGOS'rO

No cliché sé-se o Governador Celso Ramos, acompan
do pelo acadêmico Pêricles Prade, do Gabmete da R

toria e responsável p310 Comitê de Relações Públicas

I Concentração de Corais Universitãrios do SUL do

sI! momento em que o ccnduzia ao Camarote Central
,

Teatro Alvaro de Carvalho

NO FLAGRANTE O EMBAIXADOR PASCHOAL CARLOS MAGXO, DOM FELtCIO
LA CUNHA VASCONCELOS, GOVERNADO rl CELSO RAMOS, REITOR FERREIRA

LiMA; ASSISTEM A MISSA.

C�l�;:I�O Te�:;p�:���:
íctedo. a Coordenação- ds
"1. Concentração de Corais
Universitários do Sul do
Brasil" prOporcionou do

mingO,' data do encerra

menta do F-estival. um es
petáculn dos mais exce'en
tes e muravlihusog. Em seu

último dia. o Teatro �f.!'/�

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

D�ESTAn
,�

.. O MAlS AKTIGO DIUlO DE SAK1A CAtA..Bll1A �

Florianópolis, t'rerçe-s'emü. 29 ue Janeiro de 1963

Desenvolvimento
da Capital

o Govêrno do Estado e promover o seu bem es

volta as suas acencõea, ou lar;
melhor concretiza !s seus II - formular diretrizes
propósitos, para <t capital da p:lítlca de desenvulvt
do Estado. O acôrdo entre menta do município da Ca

o Govêruo do Estndc., atra- pital, em consonância com

vés do Gubínete de Pla- os planos 'estaduais e em

nejamento, e a' Prefeitura coordenação com os orga
de Florianópolis, crfando '.'I msmos de planejamento
Comissão de peaenvorvr- do Estado e da União.
mento da cepttai (CO- III - coordenar as mr

DEC1, propicia aprec!uvt-'J dativas do capital público
recursos para aplicação e privado, que visem a

imediata, no município de instalação, ampliação ou

Florianópolis, reaparelhamento de em-

. Retificação e pavimcn- prêsas lnduatr.ials, prornn-.'
tação de rodovias, pa: .. o vendo os metes de atração
acesso às praias. i'.!,.p,,�- da íuvent.uentos.

ção da rêde de energia ele- IV - proceder estudos

trtca, com vistas a') tnte- gerais destlnadcs à crga
rlor do munlcípla, de for- nização de prcgrumas de

ma a incentivar o progres- talhados de serviços neces+

So em import.mtes núde'Js sários ao desenvolvimento

popui:Jclon-als. eccnômlco e social e ao

ll: I����;�t!��:gra:: G�� bC�. �t:�r:� P����:���'en-
vêrno do Estado, tos que objetivem ii explo

presentante da PrefcitUf;t r.lção da indústria do t\·

de Florianópolis, um reprc-
rismo .1a Capital.

sentante' da Secretaria de .Evidencia-se,
-

portanto.

Viação, um representante que o novo organismo tr:l

da Secretaria do PLAMEG, balhará à. base do plane
um representantc do D�. jamento, via do qual Os re·

partame!lto Autõn:Jmo de cursos financeiros serão

Engenh,lria Sanital'io, um aplicados dentro de nor

representante da CELESC. mas rígidas, onde o que

um rep�esentallte da CtI- fôr vital e imp'Jrtante terá

mara de Vereadore:;, uro pr;orid'lcI�,

representante da Federa- É c:--zcncial o planejo
ção do Comérclo e um re- menta e um cl'itêrio sel�

presenLante da Federação tivo. a fim de que ·os pro-
das Indústrias, cabe: btemas . mais pi·én�en�es,
I - efetuar o leval/t·, {(US gritam p�r s'lluç5es

:����i;I�Ci��ec�:���f.0
,.

�� ... t iT�;�·�J��·�i�U�?é�emS��i��S�
tudar os IJt'oblemilS, equ.").w ria e de energiJ. elétrica
cionar c prcIJÓr SOJuçõ('s, não cedam hwar a outros,
de forma e elevar o pa- eml)onl. dc

drão de vida da população execuçãc

da Faculdade de D1rei�o

da Univers;dad� de soe

Paulo. ao professor João

David Ferreira Lima, ",,�
níncc Reitor da trnívcvst

dade de Santa Oatertna e

(Cont. na 2.a pág.)

Ma;s de 400 M.orlos Em, (onsequênc
do Frio na Europa

LONDRES, 28 (OE) - a 105 o número de viU

Mais de 400 pessõas já

NO MO.
GOY. Fiumillep.se
Anula Nomeações

NITERÓI, 28 (OE) - O

Governador InterIno do Es
-tado do Rio, Sr, Luis Pinõ,
assinou decreto anulando
côdas as nomeações publi
cadas no Diário Oficial a

partir de 18 deste mês, da
ta em que tomóu posse. O

Governador fluminense a

nunciou medidas para im

pedir a publicação de no

meações Cem data atrasa

da

como programação a apre-
_'"

eentacãc do Coral da UNI- ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANqPOLIS,
VERSIDADE DE SANTA MENTa EM QUE SE APRESENTAVA
CATARINA, Coral de Oâ
mera da Faculdade de Filo
sofia da URGS e aeeeciacao
COl'8.f de Florianópolis. con
vêm Ilustrar Que sartlcí JiJU
desta noite artística, a fim
de abrilhantar a conceu

tração, a Assoclaçã,u Canto

�:���n�: �IO ��S5aJ:�e�.�í
bemol" do r.snomadu FIt��.,
CISCO MIGNqNE. obtendo
êxito espetacular. Este n111-
sico conceituado ínterncc c

nalmente, foi homenag,evto
pelos organJzadores -da "I

Concentração de CoraiS", \

recebendo pro'ongad.os 1'

pJ.ausos do público de 1'''0

rianópolls, numa dem'm,,
tração de reconhecimentJ e FLAGRANTE FOCALIZANDO UM oaupo DE CühA.
aàm:7a'çào, Foi r.ealmente LISTAS NUM DE SEUS ENSAIOS

fatais cm consequéncta
frio. Inúmeras rodovtats
renov.as estão blcquea
pela ceve, sendo vult

os danos materiais. Em

rios paises Os teatros e

col1l.s fcram fechados,

morreram em eonsequêneía
do Invérno que cal sôbre a

Europa, u:n cios mais du

ros dos últimcs anos, Na

Grã-Bretanha já se eleva

Situação na Márinha Mercante
Praticamente Normalizada

RIC-, 28 (OE) - Está ae

normalizando rapidamente
a sttuacão na Marfnna

Mercante, cujos serviços
estiveram parcialmente pa

rallzados, mais de um mcs
em consequência da greve

Recursos
Para o EnSinO

Muito sábia e aC8utelact1-

ra foi a preocupaça.o ·jos

Constituintes Catllrinen"cs,
ao redigirem o art. 127 da

Const,itulção do Esado,

Manda êsse disposiivo qtõe

os Municípios reservem, n')�

seus orçamentos, uma por

cent.agem nunCa inferl')r a
ta Cio. SUl do pais e com a

20%, anua'mente, para a

�i:����I�;á� ��("g�:a �!�� manutençdo e desen'lolv:

ao ar, para deleite de mi- m�:tola,�: e:!;�, preocupa
�h�a��. de ouvintes de tocto

çâo, o lEgislador catarineme

O animador do prQgrj1- '�[:�:i\i�o�l é.��t;():a�:�;��;�
:�lu:��o ��ssa���: .�:��ti� tados, nos Quais'os mun,'i

nental. Serta.neio e da Rá- ��i'?;i'9\'-Atro d.� r�fa,rjda )lO�'
dia Guarujâ ê 'cr:r�:âóto.. do

- c�ntãgem, I" (,b!'lg�m-s9wl\\0
popular prog�ama "NO :::��7:S��lar·�ra��I�s ;i��GALPAO DO PIRITIBA;', tência ia limentar.

Nas leis c<JtarinCIlS<:S e

na prcocupa(Jã.o dos ho

mens públiCus que dil'lg"'J·n
o nosso Estado, o cnslno' e

Quase uma obssessão, é u. fl

ponto alto que há de re� ,

mendar o atual governa;"!.�e
catarinense à permanente

gratidão do nosso povo,
Dia por dia. quem ob.'e�

.

var a adm-':astraçã:ú públi
ca, nâo se surpreenderá, a�
ler o Diário Oficiai e 'lêle
encontror as mais concrebs

providências, em benen�I·)
do ensino:

Assim, os munlcipios cu'

tarlnenses a Que têm diJ'c:
to a percentagem do art, 40
da Constituição do Estado
palia recebê-ru, no Tesour�
do Estado, não de oferecrr
prova de que a SUa lei orça
mentária. no respectivo ano

consignou e aplicou '..lma

parcela mínima .de 20% da
receita, para a manute:r.
ção e -desenvolvfmênt.o do
Ensrno. ._�

E uma prática da qual o

govêrno de Santa Catarina.
jamais se afasta, essa- ...
carrear, sempre e sem!lrc',
maiores recursos e melhor
assistência ao setor do en

sino,
Para tanto, o Estado ::0:1

ta, na Secretaria de E.:l.u
cação c Cultura, com um

�onwlO cswdual d.e- p,du
cação, organismo coml)osl�
de educador.es do mais alto
gabarito moral e intelilr
tual,
Diziam por ai, j·epet.ltl((o

uma surrada ,,:Itação II�o

soflca, "e,er fácil falar e d!-
fíc11re:lli�aJ"". .•

A admlri.istre<?�o'á0 gu':!!r

68: Quarta Feira: Pão (om Noyo Prum sucosso dOa mais R:-n

pios, êsle da UnlveraidQoe
de Santa Cutarina, C()n�{,
lho Nacional de Cu1tur:) e

.

Secrltaria de Educação e

Cultura � l:>anla Cotari.1a,

RIO; 28 (OEl - Tõdas as

padadaS estão trabalhando

normalmente esta manhã,
não se concretizando o no

cáute anunciildo na se

mana passada. A manhã o

Presidente da COFAP ma-

Programa na Rádio· Guarujá
Alcança Grande Sucesso

RetrospecH:. 1 da
A rádio Gu á de Fio·

"I. CQNCENTP �AO: rianópolis esk 'sentan-
do desde o d r do cor-

rente um 10 ,Jngrama,
trata-se (., �,STA NA
ILHA. Que in .lcu.nçado o

mal(;t suec...

FAP deverá assinar o

jor Naz.!r Nasser Ccmpare- justamento do prêço
cerá à ilsscmblêia geral dos arrõ;,:. sendo .,c;_erlo que

paniflct.dtlt'cs, sendo pos- pr9duto não s.;t'â libera

OOU:DIFI(4�ORá lU1IRENE
Â{tenas Crf:990,OO Mensais

Numa das suas sempre oferta de A Modela!' é

oportunas promoções de

vendas, os Estnbelecimen
tos A Modelar, es�ão apre
scntando rs IIquidlficado�
res 'Lustrene, a repudís
slma marca, de Insuperá
vel qualidade, numa ofer

ta de grande facilidade 'ie

pagamentls,
Para as donas de casa

que conhecem os Inúmeros

proveitos que se pode ti
rar de um liquidificador, a

Para melhor info- r ...('s
leitores do jorns\ 'O ES
TADO" aPrçsen� I ma. re-

��.���:ct�ea g�r�:'. '������
t:�;ÀO���éjIS���9d;�,�\Ç
j g4raj. <no'-ITfP'.�}�., Alyaro de
Carvlllho, foi f.eH'.l a l"ecep�
Ç'ifl :"ts aulOridacj<,s. a ena
m.tUa dos corais c'a Pia' --._--

Encerradas as Inscrições
Ens inO e Oesenvo Ivimento ���:€�� ;:�::��:I:�:;:on;: ::�i::���:':d�::::�, '�:�

vel pas�o em qualquer. for-' ::�:::r�� ·p������Oaçã:l: �:�I:�te ese�::ÇO'PU�I�:��;ma de prog:resso: agncola.• Cultura, atravês da Direto- as relações de vagas exís.

m�:on::����am;:rt�e��' ria dos Serviços de Exten- tentes.

do campo analIabeta e que �

T.o.d�,-D' tr.rças e quintas
feiras no ]uráriO das 8 as

8;.30 dirigido por tedrinho
rPlrltuba J1.mior-l O 'mais

novp animador l"cgicnalis-

A atual administração
pÚblica de Santa Catarina

dicam que as despesas ..

com a educação operam

grandes aumentos da pro

dUçãO.
Carlyle chamou os eco

nomistas de eruditos pro
fessores da ciência do de-

entende o ensino como

uma meta - talvez a mais

importante - do desenvol-
vimento.
Ê, passivei que alguê'Tl

duvide da influência 'do
ensino como fator de de
senvolvimento.

seja, ao mesmo tempo,
progressista.

, O Gabinete do Cerimonial d" Palácio do Govêrno,
convida às autoridades civis, militares e eclesiástIcas
e ao povo em geral, pura assIstirem a Missa em Açã'J
de Graças a ser celebrada pela passagem do 2Q ainl_
vel'sário do Govêrno do Senhor Celso Ramos, dia 31,
às 9 'horas, na Catedral Metropolitana.

sespero.
Em nenhuma parte há
campónios alIabetizados
que não o sejam desenvol
vimentistas. A educação,
assim considerada, torna·
se forma altamente pro-'------.------,---
dutiva de investimento.

Aplicando-se o tipo de

cálculo que a Carlyle tan

to repugnara, poder-se_-ia
dIzer que um cru�eiro in

vestido no desenvolvimen
to intelectual, produz, fre

quentemente, maior au

mento da 'renda pública
que o cruzeiro empregado
em outra qualquer ativi

dade.
Libertar agricultores c

operáriOS do analfabetismo
pode ser, por certo, um

Mas, ê ct:rto que pouc,:,s
Investimentos propiciarão
a uma comunidade. social,
na atualid;lde, tão alt.os
dividendos quanto o que é

feito com o ensino.
Oradores especialmente

convidados dizem às dife
rentes platéias, às escàn

caras, que nem só de pão
vive o homem.

O cultivo da mente é tão

Busta recorrer à Lei de
Melas - c Orçamento. pa
ra 1963 -, onde o Gover
nador Celso Ramos destI
nou c'erea de 2 bilhões e

meio para o custeio e o

desenvrlvlmento da Instru
ção pública.

Passou uma motocicleta super-explosiva
bruuuum _ pruque - pruqe - brum --;; pru

-

- brum!!l
Depois uma bicicleta motorizada e poquep

pcquepoQue! ! I

Em seguida um onibus pediu passagem: fali

fon _ foon - f'Jooooun!! 1

POUCcs instantes mais, surgiu um t:aml
com o glorioso "Senta-o·pé Futebol Clube"" vi

so numa pelada varzeana aos berros: ip - ip - Ip
urraaa!!!

Viva! Viva! Conosco ninguem podemos!!!,
Depois voltaram buzinas estrídulas, escapa

tcs abertos, motores ronquejantes,.
Tudo isso anteontem, aU nas esquinas do P

I
cio com o pr�dio das Secretarias e a Catedral. qll

do no adro desta o Coral do Rio de Janeiro canta

u estréia da missa do Maestro Francisco Migo
se' Florianópolis não fôsse a terra dos casos

ros, a IVTP teria. tido.a lem)jrança de fechar

transito,
Mas é! Que é que. se vai �azer?

import:mte como o cul- fim em si �esmo.

tlvo do corpo. Estudos rea- Mas constitue também

lizados, recentemente, in- um primeiro e indispensá-

Ao longo do Diário Ofi

cial, colhêwse uma atua

ção louvável, em pról do
ensino, nestes ,últimos 2

aneS.

Quase não se passa um

dia, na administração esta

dual, em que o. ensino não
seja fortaleeido por algu
ma providência.
São cursos de treina

mento, reuniões de pr('fes
sõres e Bôlsas Escolares
que suscitam at'JS do ad
(ministradores catarlnenses,

O ensino ê uma meta

que não se afasta das preo

cupaS§es do Governante
CJ((u·;nr.n<:::�. E de rende-

fortf8!i If!dl/zitfa�
FLO((IANÓPOUfi. ITAJA/ JOINVILE,
CUfllTle/l, Piif!!lA//1illJA: !.!AntTtX:. RIO

A nota politica dI! sellu,ma passada foi CI deci.�ão 20
deputado Scbastifio Neves de abandonar, como abatido·

nau, a UDN.
.

Nesf.e lJc:.rtitil), C0/1W se sr/be, o depntado Sebastião
Neves ocupou vários 11nstos do 11U�ior destaque, dentre
os quais os de ltder da bancada na Assembléia, durante
os 1/110" de mG';')r a'lifllcáo pclitica

;!,..,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


