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R�nn��y ��t�rmina'� r�ini[io �Bllmv
F RO NDIZ I sena-O Governador e os�JDrnalistas

de Prisão

WASHINGTON, 1 (O ESTADO)
- O Secretário' de Estado Dean Rusk

revelou hoje que o Presidente Kennedy,
determinou que se prepare o reinício das

provas nucleares, subterrâneas no rle

sedo de Nevada, - em consequência da

interrupção das negociações Que se rea

lizavam com a União Soviética, a res-

peito da proscrição dos ensaios atômicos.

transferi�o
BUENOS AIRES, 1 (OE)

. VIOLENTAS CHUVAS EM LA PAZ _ o Ex-Presidente Ar thc-
ro Frondlzi deverá ser

aoaôas ficaram feridasLA PAZ, 1 (OS) - Vio

lentas chuvas estão caln ..

do em diversas panes da

transrerido a qualquer mo

mento para uma residên
cia vigiada nos arredores
de Buenos Aires, segundo
notícias correntes na cee»

Rosada. O Presidente de

pôsto, encontra-se, neste

momento, na Ilha de Mar

tin Garcia, no centro do

Rio Prata, para onde foi

levado cesce o gólpe de
estado no ano passado.
Afirma-se que tal decisão
foi adotada pelo Preslden-

desmoronarem 7 casas mi
nadas peias infiltrações.
Em Cochabamba vários
bairros estão Inundados e o

tráfego rodoviário com a

cidade interrompido.

Dificil a 'Reeleicão de Moura Â.l1drade
Para a Pre�idencia do Senado

SãO PAULO. 1 (OE) - vencer muitas dí rínulda

oes.

Bolívia, provocando ínun

daçQes. Em Ln Paz um me

nino pereceu e várias pes-

Ministro D.iz Ter Carta Branca A movimentação de parla
.

mentures hoje em Congú
nhas foi intensa. Vários

Deputados seguiram para

Brasilla, todos manifestan

do a opinião de Que a re

condução do Sr. Rarner!

Mazzlli, a presidêncta da

Câmara Federal. não en

contrará maiores dificul
dades. contuc-, manifesta

ram a Impressão de que o

mêsrnc já não acontece
com o Senador Moura .an

drnde. Pela opinião geral
deverá ser C' Presidente do

Senado. mas, depois oe

BRASiLIA, 1 (OE) - O

Ministro da Saúde Sr. Pau

lo Pinheiro Chágas infor

mou que recebeu do Presi

dente da República, verda
deira carta branca pa ca

adotar medidas destinadas
a atender a população do

país em questões de saúde.

O titular da pásta ccnfe-

Postes de
Gasolina:
MULTAS

renciou ontem longamente te Guldo, com a nprovaçuo
com o Chefe da Nação. do Ex-Presidente. ncre».e o banqltet� que relwiu as 13 IND USTRIAS DO ANO o Govemador Celso R,!

mos posou ao taao dos homens de impre1t�a de S"nta Catari1�a que compareceram ao

âgape. No flagrante vemos, da esquerda para a direita os jorl1ulist"s: AntonIo Fer

l�alldo do AmG:/"al e Silva, Domingos rerna naas de Aquino eRubens de .4rrudu Ramos

_ de "O ESTADO"; Governador Celso Ra mos: llmar Carvalho, de FATOS E FOTO�;
Srta. Maria Iná V.az, de "A GAZETA"; Mauricio X,/vier, dos Diários Associados;
Waldir de Oliveira Santos e Celso Pamplo na, de "A GAZETA"; Mello Prates, da Ri

dia Santa Catarina,:. J,'yme Mendes, de "0 MUNIC!PIO"; Olavo Rigon;. e Lâzaro

Bartolomeu, de "O ESTADO"

BanqueteJeun�u Industriªs�do Ano
RIO. 1 to ESTADO) -

Multas de atê 200 mi! cru

zetros serão aplicadas aos

postos de gasolina. caso se

[am conetantadas lrãudc.�,
de bct r-bes cíviadas, qoer
sôbre a venda de PI'OOU�(;s
adulterados.

Choque de aviões: 60 mortes
ESTAMBUL, 1 (OE) - guns incêndios, 60 cadáve- escômbros.• Hâ 68 fe'ides

. Pelo menos 60 oessõas mor- foram l'etlr<ldos dos nospttaneaoos.
rei-am em consequêncja do

=:�:::�p�
Turquin. Os destroços dos
dois aparelhos espalharam
se num rato de 2 kilôme

tros, no: centro cr-mercial
da cidade, provocando al-

Descoberto Movimento para

��(�}:J�����;�re;����'���!����d�;.

7ÜriiirãnTe Pro�dê Ifttert8'lí'mlo'
cês e argeüno parecem ter sua mf","",o "",I'"
descoberto um movimento franceses e diz que se crê

para assasstnar ... Primei- que o eteno tinha COmo

1'0 Ministro argelino H.I� nb-jeti.vo matar 'Bembel!a a

MEXICO, 1 (OE) - O sua err-ada e que por sua med Bembela, diz hoje o 17 ou 18 de' janeiro.
Vice-Almirante - Médico vês escudará Os métodos e

Valdir Caldas Pires, dira- a té .ntca que se emprega

Médico Brasil-Mér.ico

í!INDA OS
CORAIS

tor da Saúde da Marinha'

do Brasil, que se enc-nna

no Mextce convidado peta
Secretaria da Marinha anr

mpu que o Brasil está in

teressado em um Intercâm
bio com o Mexlco nos S15-
tém.rs médicos e técmcoe
que possam melhorar os

serviços de âmbas as Na

ções. Acrescentou que o

Brasil -rerecerâ tôda a sua

experiência em relação
com os sistemas que está

npllcando atualmente em

no Mêxico.

M'ASSACRE DE MENDIGOS:
INSPETOR PRESO

, .

No Querencia Pçt!uce Hotel reali20u-se ante-ontem o banquete de contratenuzaoõo (las

�30 1:::7��rj��';;�;aJ�:;���1::�j�:,;�r��í:��,����;s�e�:�'��:los:oC!�:a�::;�rld!::��IO;'jl:i�:
11l,litnrc.� c eclesiãstlcas. Na 'ocusiiio usou da palavra o nosso Diretor, Dr, Rltbe7lls (/3
Arruda UWItOS, çue saudou, em nome de "O ESTADO" as i1tdlJ..')llia.� do ano. No jlfl
grante, o Go!)crl!ador Cell!O Ramol! em co m1)a1lhia. dos capitãcs de industrla,_ velUlo

se ((inda ° Cronistd social Lázaro Bartolomeu promotor da confratenllzação. (A1Il,�'

nhâ lJUulicarcmos amplfl reportagem focalizando '(I importante reunião soclal).

De São Paula, a Rádio
Guarujá recebeu o scgum
t,· telegr-ama:
"Com perfeição nesta c a

pua! transmissões Corais
parabéns. Rubnqv Pfu'.z:?l1'

,
reuter." •.

�, ..

,

I

I

QUalül da Polícla Milit�r
devendo ser ouvido no in

quérito sõgre O rriaseaere
d" Rio da Guara.

RIO. 1 �O ESTADOl -

O Inspetor Aremo Pinto

xunes do Serviço úé M..,n

dlcân�ia rot deudo na ma.

drugadu de hoje, no �",cl'i
torro dq ád.vogudn t.ãercio

Peregrine.
O Policiai encontra-se

prese e íncomnnícável

Os d....purados Herculcs
Co-rêa e Armando da Fon

seca cesenvoteern esrcmcs
visando a sua uoerteceo.Argentina sob o Decreto Lei de Segurança

m��E�cO�o::�!�1 :<5n��� aJsu:�l'ç;:ron�o ex ditador :re:. �:I�;e:���:�o���� ���ç��, c;:i����Zr:Ç��jeiL�b�
elementos subversivos, es Guida assinou ontem à secretários do Exércit,). pena de prtsâo de um a

pera-se que o govêrno do notte o "decreto lei de Se Marinha e neconautrca Õ)e qUatro anos. Por sabot-i-
presidente José Maria Gui gurança do Estado", apre ditam medidaS contra cs gem, traição, greves il�-
do agirá. e mbreve contra vado pelo gabinete execuri peronlstas. As duas coistls gllis � perseguição religio"a
----- --- - estão separadas. En"t!-Nnll- serão impostas severas pe

Kruschev Apela 'em Pról do Tratado ��;C:d�ov:o!elp�:��st:- a: na��:!es�ausar' danos :l.:lS

de paz Com a Alemanha ��:un�t�s�Vêl�:u�:::::;�: ::;v��:sde����iC� qU���:r:
subversivos. dez anos de prisâo.
Parte Importante da m.. Acredita-se que dir>;;";l-

dida é a advertência enêr Imente �s p'éronislas �":..._
gic.a aos grupos que procu O parágrafOj cstipuland')

';'r/';'
WASHINGTON. - O Se

cretârto de Estado Nov-e

Americano Deen Rusk. h

Iara hoje a tarde à ímureu

...

Abordará Os problemas
da unidade ocidental, ten

do em vista a Crise surgi
da com a não admissão da

Grâ-Bretanha. no Mercado

Comum Europeu.

Paraquedistas Causam Desordens
Em Copacal:,]naGREVE PODERA'

TERMINAR RIO, 1 (Ü ESTADO) -

O Bairro de COPacai::la�lJ.
101 convulsionado na ma

drugada de hoje por \ g!'l{
ves acontecimentos.

Em m.'!io "O, incident"3
roi morto o porteiro da Mo
ate. Vicente Marcelino' éÍ.:>:.;

Santos, sendo' ferido o far
çon Manoel Iglézlas. O f'lo
to foi registrado pelõ 12 Ú

Distrito Policial acr.zdltun
do as autol'idades que o

ataqu� ocorreu' em' con,()
quencia do assassinato d"
soldado paro!quedista Llli;.:
Pereira Nunes. naqueia.
Boate.

O Comando da Vila Mil!
tal' já tCI1":ou conheclmen

to dos ir'icidel1t�s.

RIO. 1 10 ESTA�O) -

Poderá terminar hoje a gl'il
v.e dos securitáriOS que en

tra no seu quarto dia.
Patrões e empregados vol

tarão a se reunk no De�

partamento Nacion�l do

Trabalh·o.

MOSCOU, 1 (V.A.) - O

primeiro-ministro Nlklta

Kruschev repetiu hoje seu

apêlo em prol de um tru
tado de paz com a Alema

nha e da retirada dos aila

dos ocidentais da zonu oes

te de Berlim. Não fixou

prazo algum nem acres

centou coisa alguma às

lução du crise cubana "não
garante contra o recruta
mento de situações seme

lhantes noutras partes do

Quatl'o jipões do Exêi"ci
to cerCaram as ruas RodaI
to Dantas e Duvivie, 1'11-

quanto vários homens '"'-"

.roados invai.'llram e depre
daram a BOa te Domino.
No int�riOl' da Boate dei

xaram granadas que e:":1)lo
dlam caUSando pánico ge
neralizado.

BELO HORIZONTE -

As autOridades policiais de

B�io Horizonte, apreende
r3lm um derrame de sêlos

falsos,

ram aSsumir o govêrno p.'"Ir que podem ser mandad.ls a
Imeio da forço, inclusive os j)risão de seis meses a rtolS
rebeldes entre os militares anos os que usan'jm' em pú
Di� a l.el que quem PUéler blico-uniformes, insigniIls
a paz nacional em perigl". ou embl.emas de organl'��
através da Insuflação i ções cujos fins sejal."Il' con
discordla e Il. antagonismos siderados contrários a C3ns '

entre vários setor,_ Insti· tltuição E' '" lpjs,
--------

�.------��----------------

mundo. Para eliminar o

perigo de tal conflito ê ne

cessário eliminar Os f::üôres
que os causam". Quanto a

Berlim, afirmou o chefe
sovlêtlco que "'para preser
var a paz na Europa e

conseguir a redução das
tensões internacionais, ê
necessário apagar os ves

tígioS da II Guerra Mun

dial ou firmar um tratado
de paz com

-

a Alemanha,
resolvendo nestas. bases o

problema de Berlim
dental".

Os grevistas r.einvinoi-
cam 70 por cento de au

mento com. w.n minimo de

15 mil cruzeiros'" mais 35

pOr cento em julho, */*/",

ROMA -

Em vista oficial chegou
hoje a Roma (> Presiden�e

da Grã-Bretanha HarOld
MacMiIlan.

suas propostas anteriores.
As declarações do líder co

munistas estavam contldns
em carta endereçada a

Rolf Elias, presidente da

Sociedade de Amizade Ger

mano-Soviética em Berlim

ocidental.
Kruschev disse que a so-

Fug'iu da ..

Alemanha
Oriental

Dep. Prestarão Compromisso Hoje
BRASíLIA, 1 (OE) _ A

quase totalidade 90s Depu
tadrs eleitos e reeleitos em

outubro estavam presen�e
hoje às 14 horas e 30 mi
nutos em Brasília para
a solenidade de apresema
ção pel'ante a mesa da Câ
mara, dos diplõmas a ê!es

Ainda o Ca.so dos Mendigos:
INSPETOR DEMITIDO

outo!'gados peieS Tribunuls
Regionais El@itorals. Esta
solenidade assinalou tam
be:n o inicio da quinta le
gislatura. Amanhã os Depu
tados prrcederão a ceri
monia de compromisso e

no domingo elegerão a no

va mêsa da Cáma·ra.

Em sua chegada foi s:tn

dado pelo povo e sutorld:l

RIO, - Demitido a bem
do serviço publico, como

conivente nos hediondos
crimes praticados por fun
cionários da Delegacia de
Mendicância, que servium
sob sua chefia, o Inspetor
Alcino Pinto Nunes excla
mou hoje, patêticamente, à
reportagem: "Estou de
sempregado e ignoro quai
seja o meu futuro, pois
desde -os 23 'anos de idade
me· dedico Pollcla'l,.. E

des italianas, entre a 'i

BERLIM, 1 <OE) _ Um quais o sr. Amlntor� F."n-

despacho de Berlim diz que ni.

o equilibrista 'Klain de 36
anos de idade fugiu ela
Alemanha Oriental par;!.
Berlim Ocidental, cami'"
nhando pelOi; cabos de al
ta tensão sôbre o muro

que divide os dois setôres
da cidllde. Sua fuga ocor

reu na noite de 27 de de

zem):Jro.· O eejulllbrista es

tá hospitatlzado em conse-

inocente.
Alcino Pinto Nunes con

tou que foi nomeado pt'!lo
ex�presidente Getúllo Var

gas, servindo durante qua
se todo o seu tempo de po
licial nu Divisão de Oi'
uem Politica e Social. Apé
nas uma vez foi punido
após o famoso crime do
major Vaz, na Rua- Tonele
ros, por ter emprestado Um

veiculo da Polícia para que
ft- mulher de Gregôri6 F.or-

De Gaulle Acusado de Fraudar
A In,glaterra

LONDRES, 1 (V.A.) - o vertlu o presidente francês
m'inistro das Relações Ex- que nâo vá exigir a retIra·
teriores, Lord HOme, acu- da das tropas norte-ame
sou esta noite o presidente
francês Charles De Gaulle
de ter iraudado . a Ingla
terra ao bloquear' eu 1n-

*/*/';'

VANKOVERT -

O avião que conduzia :1.

Rainha. Elizabeth e o prm

cipe Philip as Ilhas Tigi.
foi obrigado .a. aterrissar .�.;
primeiras fioras de 'hoje
em Vankovert em, virtude

Meditos Italianos em Greve·
ricanas da Europa _ pOr�
que qualquer. exigência
de�S'a f'spécie encontll�lfIa
séria oposiçâo por paite

ROMA, 1 (OE) - Os me- no sistêm(1 hosplt.:l]fl.I·. ati
dicos dos hospitais de tÔ'da menteml seus' salários e se

a !taUa ;se declararam ho- fixe um limite maior \)1I.t'i:l
adiantou q'uê vai constHt.ir tunato, de quem em ami� l'ica� lllel!10larelfl uS sobe je em greve em apÔ10 ai; idaae da aposen adul'ia
advogado pam reaver seu &,0 pessoal e de confianca, :t">.LIIVS bnta.lIico,s, )la! I,iáv suas exlgelléllls UI:: quO:! se obril;::"utóriu. ,

'cargo, porrjue se conside:'a pudesse �risita): Q 'marido,-
.. rin�a pê.r:;>. !iollolu!ú, feç�' umO!: �'efonna !'Jdica!

��-��..'''�i

•......__�_....���'-á�á··�··�������� ,�..

��

do mau tell'po reinani.�.
Se as condições' atmosi'ê

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Itr:R (}r,n.�fHH':lro Mafra, I,M

r .:)"rl,.,€ :!fJ::2 .- Cal.xtl,. PP.�t!l.J nll
MlilHt('r, 'l'f!lev,rá:l:::o ESTADO

Dtrctcr
1tulilu:: ue Arrul1& Jiamoa

Gerent.
lft,.dnlU 'eroaad•• d.'AQttlno

.t!CIatore.
AI1I1\1111) Fernando do'Amaral e- Stl.. _ Ú5valdoM,na

Co/aborador,"
':'rflf. /Janeiros FUbo _ Dr. 05../(10 h"cirtgDe��aljTk� - . Cld eoneaaa ' .. Dr .. .\Jc!1e� Ab'"�u
- I"'nf otbou d'E(:a Major Ildefonso Ju.
'/"nll! lu. Mjlwn Lelte da costa ._ Dr. Ru
Ij+-'ns C:Oi;to - Walter Lange _ Zury Machado - i. ávare Bartulcmeu - Itmar Carvalho

Pr0( l"'w!ú Fumando co Araujo Lago _

ILllrdlttlu :h.' IUlidt'- A. Sc!.xas NCLto _ Flávio')
_,:!N'�I" tli' AIlH/l'hll - C. Jamnndà i:ditor .Ie
n.r •."W:Io:iH, A!;ritoJ'l - A!'naldo S. Thiag'J

[}J<:f'ARTAMENTO ESP0P,.TIVO
Il·d:II,\/: P�rJl"O Pauro Machado
/�Nh.f ..n·.', .... H,..IJhl'·e�: Muury Borges, Rui T
1,'111() i nllbel'to :-lahas

('(,/a/Jolfldore;l: f,nTERSOS
IGevreienta1ltes

11."(lI'�S"f'Jltações A. S. Lara Ltda.
11101 IUIiJ RIJa Senador Dantas 40 50 andar
'(,1'1: :!�·!i1)�21
'.Di) Panln - Rua Vitória 657 _ conj. :'2 _

'1",<1. :HB!lot')
r-orro t',ipj:"'t' P'i'OPAL Rua dos Andr"d�,,,
II" (,1")1 Sob,'ejoja,
A({E;nu'c' e- e'IIH ."",'ldente:; em tr,dos O� ... lU
'.J,l[Ji().� nl" S:1l1to Catarina
".n!J,jdrv Ulf'cl1:,nte contrato de acordo r' m I!
t �!bt'!" I"rn ... l>Tl,u·
o\�}Õ;IN ....1:,'Ii:A ANUAL -- Cr$ 2.000.00
\l'NDA I\Vl'I,,I),\ C:r! 10.00
A l'i7,>,',m mio ,v' re.'pol!.WJhi/i.m nel(l,� t'(.IT".e{.
'II" "mill,1", "'1� n,n"n, JI.'lf/rfl1rln,.

�-1lXi:i::S3::.;n %�

l\N1VEHSART08 � srla. 1naul'a L. da Si ':,
� :;1'. Jcse Cândido C].1 S 1-

('l1lrc na ef�lllel'Jde
ri'_ 11'+" rrl�rB um nn1ve,·.:::.
r,o ,'I< 11"'>SO colega d.e tra-
(,:d,,) Dagobcrto W:llela
I("J"II(' lunclal1:il'lo dei
I ,;.1, e"mp�lent.es .ex('tce�l-:t'J
}if';1;1 rôlha a, funções nt'

I!'nr.r:p:;,ra.
••�."J ,ir:;l\"l':l�r1anle !e'!.l-
H, �'nn'�rt.� felJ('itacij�,·

� 'r.

Gioffi
Juv,encio ,.,J; l':')

�r. J"lio D: Berml!'di
� srla, Luc;3na Eo.rb�

s .• -\Joisi', A:meicia (;)!,:..
ç",!ves

sr. Ci'!'o da C:'JE1a k;hó'o
Edihon Bat:sta GJi

vâo
sr. Eucl:des Almeiel::!
sr. H:ldelJrMnL]o :::'11].>'

EfRACE MATRIMONIAL

V[I�JNICA CEOLIN. ENIO BONISSONI
[' (1,/(· ':' I,..,;c às 1630 huros no !g ejo Sã)r'rnr,r'i5Co, nésta cúpital o enlace' matrimonial d_:
.j te v. urú.:. Quer no Ceolin, e�tirnQdo tilh,�

�r JJ:-lFí:h Q'l{'r'in:l Ceolin e suo digníssirna espo3:o(·;11 nl f3IlU-.tJ CeJlin, pl'opr.etÓrios do Hoje'
I I ,; j. d� c<m o jovem Eni G Bonis"õc:l!, fI 'iiI G 13 nisson', grande indust,ial na CI-

I ,1!1,.,..,1 , !r?�te Estado.
'

\
I, 'I,õ,rnw,has da noiva: Célio Vieira Por",[1,�.I" �." i I ,h .... Dr Arlinde Lottíc' p :'ra. Zaraid.)

lr:tiíci j J"rdjlle de Oliveira t: sra. Verei ('.2
t" (! .,;",:" Gild:J Matt�s. Que"in)

Cf." lin. e Jo<é d,. Ol:vr-iro (' s'e
.1 'fllllr,JlrH\ ÓO noi\!1: Ary Rodrigue" Vi':'l_
,1'1", V (>: 'I, M:llon Mont('lrd"l e 1.€0 Mar

I 1 rr'1 tJ ...q, O�cor G'1ulOl't e E ...y C .... to
r F'tlrll.i S Anni!'''''ni e Mori<l Albo Gou

(1 .�, "',-, I
1"1'(' r; F
I r .. n ri

h�T , , I til ,� n','vll. Olmiro L,,'!'. V�,:,çe-Ili ;>

J II'? D-,!"i<;<;oni � sra Aído R('miss:m'.[' ri�i r 1',

,.,,- ,li ,r,

��-;-\' _.

��;�/�ih (//.(\111"'1,i�� /@f:�UUJl!_.::::;;;..------ -.

....�_�:.r..o -- Encontroc:,:.u;:g:·:t�m
i f·la f'j',cjnlw '

VinhIJ I ·,r,l '>110 cr"ta de compras
(I., ",�,o.;.."i,i {'_"JII,('1IJOI
I",-;,i.
/'o!rj:u fi'l", eH l",r"['('lri parasse.
-I.r.,:,,, uns t, ,rJe,,; de CJ/glU"(1n coisa, pejinda

!ou vis�s.

i"
t

U\ Lk.,O/?leC/'.�71efJIOS-Y' '.c\'1 U{.--L.-k-

li
Sociais

1 _ Na cape'u do D\v\n�

Espil'ilO Santo lugo lTI::!lS as

U:.IU horus, ccontccc-ã r

ccrimôni:, religio'.::! do '\1-

snrncntu de anc« GO�ld!��
C Altíl o Fr2nC'). Os P),,,'I
nha.� C' I':!!llíli:tr"', scrno .e-

�'�����;:Id;� n�a���lI��.I:'(::�
E�l?:;l'd r.l"rih: '�" ln!

2 C;:rcul:..mrJu "111 nr: ''I

eid::!dc o c,)·.. al di', MUI�,J

Mrdf;/�s 'M:ub' Ci'('ili",.

HOJE, "SAUDADES DE MfJMO" NO
ClUBE OOZE OE AGOSTO.

rndor-cs. O serviço cio ua
copa estara sob a resp ui
subtidnde (1" compct-uto
:;1'. Eduru-dc Ro,:a

7 � Logo nuns nos -a
Iões do Clube Doze de .�.
sõsto. a esperada fe. Ia fJ 'e-
tarn:lVa!e,.:ca. "Saudade- (ii'
MOIll'J" - Ca5��jun (",1,1',')
dll'á (:,eu fanNso rOnjtl�l!O
P,i'í'C,� ;1(,.' mj:.� rl<:t,
dos foliÕe,::. da noite,
V,IO CUlltr..!'.

C:Jl'açfw e a3�lm,
DEiXa sempre a parla 2,

Il":,l·tJ.'

o ::Imo" que e�('.'JIlli ,,-"et
Ill'.1 I

Chegou n::! horinha rrn'l

Enll'r,u na ]1o�'a

EllV',:u nu 1101':l

p,"ur: a ci1:ne do

CO:· .. "ão e j�g\l"j fórél

8 - O casal dr., .:r·,fi,)
D:!'/id (Renatal E:':mza, l.,

erlJ:.u em ",ua resd€onl'iu um

gru,1O d� nr:igos, P::!i'a ft':

teja I' II.niwl'"irjo de SU:l f:�
!h:nha Beat�;z.

9 - Estr:.mos informo :Ic�
d"e que o "S0(!Ío:!\'" V'll II'!,
n r €111 m:lvill1�nlad" "�_

quitei d:lnç!ulÍl', quo <�l"1
exc u�i, amente regadJ 1

u;�que

la - Cas:!mento: JI,'j",Ó3
1530, horas, 11!1 b'onila �e

s:déncia do casal Frane'."�o
t,U!'€:l) Mouo,

a cer'môrJia do
do Snlov� \Vilr!!
senhor .E'l'too ��,�tz; U"vt.'
1'l'Cl'pri'io Informal ao;; P:t-

õ.fntios e convidados
of<'>I'<!{'ida por 8),I1"va " E'I'i-

I! - Em vis! ta a 110s�,1

etdndo. o ca-nr "20" ela S ,-

etcdnde dc It"j,d. Cl'i')I'
-Luev r Ramos.

12 0 P:c.;ldt'ntc di'

COll.":::-iilO F(·(j'·j"ll d<' M :(1'

c,n;l c �e-i1'ij"l'a 1"eu Al!111·.-
(l'll' da Silva, ontem; n1111': la'l

tal' no Quo'énda P"lc'�'
of:,:·"t'id') p •. o S"rnt;,r,;; ::b

S,I'Úd",. (' �:ellho"'1 dr. !-C"
n,:nd0 de Olivcira,

13 ·Chl':'. Mó:" bonti-

Jnne r,1o{h� " QUC"C'I1-
nh'rL'I'Nn ',�

prêmIos no� "i'oJiücs"' quC'
,

m, th'Jl' �;,. dc,;tfl(',,"�li1 1'1

JI: ,\tlll"ll·:"t'l lW::" d"

na C,u!)e Il'l/r �c Agó�"

14 '\"l-,nh:'i cnl'€n1,;:-

"e1 a. Inau�ul'::!�ijo (ia _;él1f'

soc:al "P::!indl'a_", qur f�

e!..ntcceu 11::! lllt,ma qUi;lT�,.

"As Bóas Obl'US 'lã,)
Tem creeo, Pertencem
a", Credo <lo Corllç:i,(J".

Em Campínas, lágo ::,ii,
em terreno cedido pelo sr.

Eiízeu Di Bernardi, 11111

guno de Senhoras e seo'ro

re:.�, atendendo a bela .ns

pir:lçâo de um belo eam-
nto. anmavamjse em ccns-

truu- um a-no.
Eu vi qunndc cem-co-

ram; Deus, que cutus:as-
mo -m tudo!

Camnanhas aqui e i' '1'

quase tecto o Estado; bln

'gos. churrascadns, arn-o-

dando o recurso dos D��
to-, d-ss tnctrcrentes.
E 'á luta'. c quanto ma.

luta mor- árumo e qun.i-o
mais crrtcutondes mais :':.J

regem mais fé no terru.r.r.r
a cobra a\'ultanda na l'.'C!H'
J,os!dade da ideia.
Da Pedra lllnd::!m�:1·.)1

nela qu::<' .:1

lãe;rima? � n� al:(',')'cc
,U'l! � o �1)" .11

pcrCOrre tré.' .est;:lfJ.u-
ies anos.

E ai surgiam maiOres a:>

d:r;culc]:I(\e.-: a� idéia5 ;ln
ra n:�C()íill'l' fundos amcni
Zl r:m-.'.·�: o Ull.'tu do \"'.'

tcriflJ a usar tomando V,·o
dr,o'ad:Jnls.

j"so o Call.4UÇO estE'll,k!1
d,) o �eu comb:llimcl1',).
lntr:ct:J só, o ânimo '.r

In-pirado]', ((ue vl<n'l" os

trgb�lho(lores p!'UXilllO -I

d"�erção acendeu um)

15 Aconto:ceu C'lm ;Fan
c:l� m-:".", r enio o bar l'e!t3.l'
rJI1:c do Lmr !-lotol, na'noJ
(" dl' quinta-fe:ra.

feil'::!.. cem Cf�nl� novn "r,e5- luz
mo, em .��clc.da:e. ni:o �c�:t:u-��e el:ve:�'l�l:

PrÓS a c:.ln!r"!": muito cc

ticiemo mas enfim 'mil!!
tentar'
Era qUa�e um des.<:spe:"

de cau�a. Formou-�e '),11:1
16 F'J!11"s inforl11�r:�s

d� que. a h'nita Doris },J'J
ria Ramos Gome', 1",111 '-,ir
culado n:uito bem aC0111'�
�ll1:!rJa

17 � Muito elogíadT a

n.p'rt��f:l11 deste matutin.\
rObr� fi "S�T_Er,Ci\" rl;Vt:
wnda na edH;a",(!!"perial d,�
31 !l. Passndo

Snb o p3YOC) .\:0
d., GnvlTll') F.�t.�d!), ':"1'"

rdr riu ':1 11" p.'ó:-:h O (hl ,"
ll:) "11:.Jll" ri" Lfiifi"j() 1";1-

L1�' i '1 r1.l'

p�"!r;.1') (lo
M�úllllll/) 1'" 111'1.'0

('onl ,"lli:)(t.:l� (](' II

'INI, 11m t'>U!"J o,'

!Irl 'ln

<l ('''::I)
('!iII·'·I11. A

I,·/:i. lIL'anLlo rO!ljul1l<l IH! ,"/'

I' '11111 lll('iIIO' d��l:lcI}U �ll:1

t!a��e, bt'lC7" e "lt�fin,.,i.

5 � F�"tclou (lnlvl')''',,''''''I
ontem o <..:;-nho!' Ciro (�oI
ret,). F 1" �U(l 1"·.'lrlên(':.>,. 'I
anl"(';'�::::rianl(' lTUll!U .1;11'
�r.� parn C')nI"lllonJ.l· fi a!.;

G - Tml1hl'lll nn e�n"':t
do. Divillo 1�."IHrfto S111t'1 :,

11 hOr3·:. l'<'fI)\?':l,'-,""'-l; J

Ma!'!::! RC'1ill::! Cfl!11�,I��
('I)m O dr, }<)'lIcsfo ni):n(�
rau - A� f"'l'i!io� p, r··_

1'<, de C:'llllt10� t' nam\'l':�ll
"�C'q)"i: \lPll1 Ol cl'll\'I(!�Jd"

�; '�id��� (���j�r�!(:��n.�� ..;;�

TRATAMENTO PARA ,!o.S
PELES QUE CO:MEÇ.\�1

A ENVELHECER

Depois dos Ir!ntu ::!no� (.,

ld'ldf> e 11'CIlll1D unte.'! ['<1

cllf>:;{lr :10.,; fJ1JIIW'nl1, :<

('\!11'; I'nw9J1d, ,'1' d�lI1dl') '11'1

D, {JC!"I,,, (l� l",)rfi)l1 ltl1la,';o

ln. TI: Lln DI'!'lntece pl'lo f,�.o
rl�. a� �'(\rr('�õ('s, tt!. 1�0

,··,mo a sfmdo"!-,

l''!Ir.:., rllJrlhll!<'m, MG.nlfe'ln
,se IlfI' I f.l, I,t"�; ln I' � fll li a
d·· ,L:J:>I.·,·[(1;ld� nO lnP<;l'l"

t"'n])o I]IJ(l :.;lHl kxlllr.1 rt'

('1I,'i1-.. �P o. ::i,í"'J ver o. Illlll:la
n!' 'lll?- n"rFi.·�,lt�. O ell1',I"';!

lJ1"n'" .':rl]l]ll].',1) riU rl"�1

rlraJ.�/:?'o l"lmlnnm lll)r ln

m"r ("'1i"1, onnlll'!:1I!(h e

Inl·'io de] ',.-11,J'·I· f.'.·t
1l11�!pr um ('''mll�l:> 1'T!.f>
rfinll) f; frrs 111)1tt')" p,lnr,

���Q�.:P�:;��P�;�, r-t�11?'�;"

LTM'f''R7A {< ::I('nl1".rlh�ív('1
t'V;lfjl' n 11'''1 rI'
,-:.))fjn. 11111:1 VI,,?: ()11

bn<::ll' m:'in (II' 11m rpI" P(,_

.in nr.HI]'/J, fl�'llm 111�'1ll() '10;)
.1 fll'll � IlrJllicla nll (ir ('1,1',
t�l. l'�l��nr 1).1 nel{l ronl o

fim (I. ;llillfT)r (1; 1Ir,,';, ,.

n,' ,';m",'l'l" vrofun'!nY'lim
"I'flm" [l1lll 11m p.'l.Il(1 1dr1.'l:)
t •• -t�mtf> l'i(,11 I'ln lal1oiin:l
f' nkn� Ei<; llmn joirmuh
(p,r P·-.'l\'I·!; Lmollnr. 'lU:'�
r"l1t:l, o:r'lm ;'�; (,1 11 rll' 1

VENDHE

ln:;s; ú!co de pUl'afiuél, d�.7
grama�: l'erfu!ll<' '/in!.!' '.�('
la,', R�tirar os resro,:; de

Cl'nle cem UJll Dan" 1�.liJ"".

PROTEÇAO: é fundal1'.ol:l
l3' o prini'Ípio d" õefel1(lf"
fi pelr cOlllT;J, o sol ve'l;') e'
{Iul )'(.13 agentes capaZ�3 de

clll·ugi-!a. a:r1da lnal�. O

mr.lhDl' é Passa.r' t'!T1. todo
('�m Ill()v!mentos ele

um cr�l1le ri�o
ou hOi'111011i",;;

de tempo j ref.el'ido ('on,')

se fosse um:! c::!.:a))laj:m;:;..
LUBRIFICAGAO: é OUII'O

ponto esscllciuj para as l)e
I�s que CCIl'.cçam a cnv�

l11e("'I', O r�curso indir-Ch!"

é o uso de um uleo

.cft·tUf\ um tlulnlho

nadn a fazel' C0111 quc U�

C,llllfld::!s Intorlllls, d::!, p�je
rl'l,cnham a umidade, Um:l.

fÓ\,lllUla. s'l'Jwles c que \)1":"
c'hchr prl'fe'llamente '�' fl

nalidfld� de lubrificaçau I'

" I'''g'ulnle: "l{'o de 01]"".

c!nco('nta ccntimrt\'o� cub'

('os: Iwlrolnto líouido, ':C[';)

C'enlímet)·o< rllbi('os.

·.NOTA: - OS 110,:50S leit,,

r('s pod�rão '>o'iI'itar qual
qu�r com"lho sobre o t:-a

t:!nlCintn da pel<:- c ep.t;cJ'
no mcdiro ('�p�clalistll Cl'.

Pil'c.�, :\ rua Mi'xico. 31 -

Rio dI' J"n"iro, basi:1l!'('1
('l1Vi:lr o pl'r<:('nt" art'�'1
d('�le J01'IH\1 e n é'f'{ie,.e(·"
cCll'npl'·I.f1 11.11':1 ,1 1'I',�pn.�[I1.

Um !otf> dr ICl'feI10, medIndo 17.50 x 12.00 metro!"
sI! �.�. �Hvielli(, Vipira dcfronlc o Abri'!o dI' Mellorct
P"(>,'rJ clr, 0('n�i5r1.

Um'1 (''],,::!. �ill fi rua Fl':lncl�co Tolcntino, eSllultl\
"OH! !l P,t'nfn Goncalves, nO 1.

Um (Nr>"no. 1l11'<]im!o 32 x ln!) n}('lrns, ('nm um 'I cu,.
v1 (jp 1T,,'l1i't15.1 nO 7'1 (·m ("·l1llf'lfI).� n.1 l'lIf' 1"'(,1'�1. TI'I\t.;'l
; ,1m t) M'l.jor Anlfinln Nnnf'� P1re�, i-I rll!l ('l)n�('I\l('ll'O
,rifr:t,147

r··l-

PA'RTICIPAÇAO
Rodrigo, Rogério e R�o participem OÓq pa

rentes c amigos dr:' seus pois Zélia, e AdUio B�rtún{'ini,
o nascimento de wo irmãztnha RAQUEL, ocorrido no
Maternidade Dr Cnrlo,> Cor�a.

ui' 'fpolis, 2911 [63,

finalmente, H() CONVOCAÇÃO
ergue .o _-\si- '8:.i.t ,

lO, esp'2ci",men(e c"n'/:'):\- São Convidados OS senhores ocion'stas do Fóbri�do apresent01'.;e em n'.. " co de Tecico� Carlos P.2n::lUX S. A., a se reunirem emcomum, p'Jrem simbô1i(") assembléia geral ext!'Oordinório a reaLzoI-.'i€ às 10SUa EXCi", () Governart' r horas, do d.a 12 de fevereiro vi-;'doura, em sua sédc-Cel.so Ramos. Acompan";I- sPcinl, sito à ruo J.o de Moia, n,O J .285, o fim de d_��V::'."l apenas seu Oficial oj� ItOelarem sóbr� a seguinte ORDEM DO DIA.lJabin:;te
Apre!;cntou_�e cem

prc-'.'siva cordialidade c ês
�a cordi::tlidade fêz 1;' 1

bEm indlzível a todos ú',

qut' ali o �guardavam.
EX(jJ�ljnou indagou, �Spj

ou vivamente in::>ressad') e
atê aceitOu e tOlllOU 11'11

ca�ézinho __:_ feito com (';;.
mêro e nervosismo n�("a>
le afã de que �t'a pa_':l, U

gove]'nadol'.
O cOl'açã:J dos tr[lb�Jh3

clore.< -estava apertado; e-

comissão.

local 'Onde

xuteesem a terminal' a o

bra.
E o governado]' I'�

bera sua .�'lsita Iôsse .âpi
da. papeando com. una
e com outros sem nada fie
filliJ'.

corações caridosos; f"i
lágrima de reconnectm--,
to foi a prece: foi a l't:\

Iação de que a fé sem»
triunfa.
Foi... Senhor Gvvei-ua

dor Celso Ramos, o :lI
que todos esperávamos '!

vosso bumentsst-»ic CJ.'·.l
cão.
Acho dem1"'('e.�sár!0 ,!J"r

E veio uma expectativa
lnsopltável quando ele rês
menção de reürar-se..
rntii,.1 nafll'mando Ul1.:,�
t I'aUição que vêm not«bi
HZfl.ndo de maneira a C1-
ln todo e quahquer .c'o- mn.s..
glos. sua Exc.n djs��, FpolJs, :?9-1.'I:1

- NQ'S VAMÓS TERYl

Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S, A,
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

CONVOCAÇÃO
PElo presente ed'tol .são convidados os senhoresocionihtos co Fábrica de Rendas e Bordados HoepckcS. A, para se n:.·unir",m em assembléío geral extro,-.rdinório, o reolizt:Jr-se no séde "oeial à ruo FelipeSchm dt n.ü, 139. nesta Capital, no dia 12 de fevereiro de 19'63, à, 14 horas, a fim de c/"liberol'(?l'lbre o seguinte ORDEM DO eHA

1.0 - Aumento do copital soci::d,2.0 - Alteraçôo do estQtuto secial:
3.0 - Outros aSsuntos de interes�e da SOCiedade

Florianópolis 30 de ionei,o de 1963

RUDOLFO SCHEIDEMANTEl

Diretor-Pr ..;sidente

fábrica de Tecidos (. Renaux tA.
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAÇ)RDINA'RIA

'1.0 - Aumento do capital social;
2'0 - Autarizoçôo à D;retoria para a ve,..,da de
propriedade imóvel;
3.0 - Modificações estotutó:'ias;
4,0 - Assunto" diversos.

Brusqu�, 28 de janeiro de 1962

Roland Renoux - Diretor SUPerintendente'O!, Gui:herme Renaux - Dir.:õtor Pre'>iccnteDr. Erich \Valter Bueckmann _ Diretor

Carlos Cid Rencux _ Dh·etor.
2/2/63

Fone::3!l36

--BAIJBOS·
'ine GLOlltl

t"';i:"Q[;;a.
" {1!'r;1�õ': inh.,,\ rllrn 1/ r'llmôço.
j i",:)�, �·,O 1 :,1/111111..>', l: Illl"i'i l1('m Janto,
f'olH r';.'LÍ ,'II'T1i'lol ([j,_"p - I,.t" aqui cl.I<;lou 10

crr.ru'.ir·'Js!
'� cruze.[n;;;, Sr::'lI Melo
1)'11 ,(" "" 1O·"t�<; ü·",,('r,IÓ. ios �t'gllíu P.eu CO-

rninho.
l1(7 rnl/';/ . I ,r Lllil raminho de sn1';a
I -

, jflll ';111 II IflG cxpl ,ICoÇi'í.)
fAai., ri,) C)1l<� j.:" I. ,d! ,,(.i(O.
tl';n f"7 r'lll]'.') 1l'f11fJo, a salso ,.ra odi(·ionod.'j

(i(',5 (j.;;p':-<; 01.., ('d,,-,)i'-'/}"I v,-,r(jp.
�1.�.1 tir.hn rrpçn.
;:"'iorr; <'1<1 -i "'''':'J 10 Cl'LI .....::lros o (u<;to d}

!p;o-:rE1inl"
' .

A ,f'ji.i'= dl,qnrnw. Santo Deli".
r pi'ir'l ('.fitnr ('�,<;.' d('sc�,I'1br�1 e�so senve�gnnl->i<;':f' 'I'I' 'i /, , 'J<u:u 1 PII);lJ d�, FIOl·lunop."ll ::; ('sl(l c·rr.pl'

nh<l/ji,-�jm(\ nn .-:I-.tr>r eh" r,"ld�l'(,<; públicos dq'ITls �n
.VGrl:� p<1r,'11',,7,r "1 v('lldn c·<: p,cdUlu d(' rrir,,�irn. 1"1'

('fSsidade, E'xc'lu;nrJQ 0<: Ijrr"veit(1dnrf'� ":� c,çllrnh'jrro
deres, qUi' ç,xnlJ �,(' ! .. m o.:to <;60 o C:=lU<;tl mnior dr, 81-
t" nC'l pr€'ç<l,

( 1-' ,1 , I, .. fi "1,.. ':'s Ijutoridack<s devem PrJ] 111 '1J)'i)' nf(1'ln :1'/:
rrIF!',"'. - ·

...,'IUt'!I;1 i\<;;'<J�iaçõo qq� se (ln- dia Ia r, 'J."V�llulq'I:l Ln�
• ,'t , ," 1',1 ,',mente do for.tc .poro O mer ('.oln do Dt.'l�:l" mlÍQlIln3s:'l

r r! , n··I/1.",L,I, l"rhs esses produtos pó, preço co- sêoo c a vapu.: :l mêses�de
m.,::,j';�, r-iilnndn n."':lm o ganâncio do,<; exploradores. uso, Mot.ivo níudll.n�n"

E. o q�ia se p(!de a A9S0cioçõo é pouco e não irá Vi!r e tra.ta.r:i rua. Jos!!
fazer,no nem agraVQçóes no erário. Clnd1d.o 4a BUfa. 6'1'9 _ ao-

.E.·�fiAal .o que o povo ·espeto, lado �da -S�na.a _-.s�....
� elAs ·IíQUe,viriam·.:por cabto --muro.

'llo.mela, :.._ "_, _. _ _ A, 2"E'Z7"IC

t'lll

ALun]n pule e��ão multo n,l

?1'�a: os produto, umecta�,

te.') ou qua!s. confnrme °

�;J;l����d�e�;n��:d���;;:e�
j)rlc rrsbbel?ct'ndo O "ql:i
lílvio.

CJ"I,]'Ü medida pl'ot�','\;'n
('(l:.dJlu'antt' pOde-se, an�"

d? rr!) I(':!I' o rreme, lI,i"I'

lima (1IUIE5.o d(' a�lt;l,n
:{í'('jl.-. �m [lart�s iAUlLi�.
rl"�linfl(!:1 n (Jl'OV('I' n SlIflt'L'
rfpi'" ('utéltl:':1, dI' UIl1:1 (,il�

lllnd:l o!rr1sn. 'R,ln pl'('p[lla
(';v, tirará d,'?' :1 qn\l1?r lnt
;1ulo� :'\olJl'C a I)('Jc, 1;;111

njl�lIlls rn.��s e pr,pf(','i\'rl IVAF��t�dfO. NAO!lnrl'f!.ulhnr ]'n)lidnmcn�(' 2
ou 3 r:C! r.pr<'�srb "'11 fl.zc'j'('

� C I� I: r; ? I �' {I !
('omLlm e colocá-las sobre s....--.. ' _

'Centro
às 3 e 7 112 hora!>.

K:rk DC'..Jg1as
Lourence Oliviel'

Jean Simmons
Ci �Jrles Laughton

John G::Jvin
Peter Ustinov
TOly Cu ti.;
-em

SPARTACUS
Tecniroma - 'recnicolor
Censuro: - otê 14 anos

Ciall4lIlI
Centro

às 4112 - 7112 - 9112 hs
,

John Mills
Sylvia Sym"
508 O SOL DA A'FRICA

Censura: - ot- 10 �noH _

Cll;eBOXY
às 4 horas

Jeon Gabin
Pierre Fresnay
-em-

A VELHA GUARDA

Estreito Fone; 62!;'_!
às 5 - 7112 - 91/2 horas

.....r,Co-rnel Wilde
Victoria Shaw

O COVIL DA MORTE
- CinemoScepe - Tecnicolor

- Censuro: - atê 18 anoS_

à" 8 horas
J�an G:.lbin

P erre F r�snay

A VELHA GUARDA

- Censura: até 5 anos _

(lHE RAjl:
à 8 horas
Elizabeth Taylor
Vittol'io Gass�nn

- Censuro: oté 5 anos _

às 8 horas
J,hn Mills

'_ Sylv!a Sym•

.....".,,"""'e ••'.. SOB O-SOL DÁ Á'FIt1CA '
.

.•1)_- - C;SmurQ; cté '1� 'Onos - _�J

- Tecnicolor-

RAf'SCYDIA

',- • f"""'�-

en'Sui'n; até 14 MO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"1'1l:IIIO .AUàI MA'CltllDO
ImA I'CIIII-AOlnUAlIIS:

MAUlV-.oa-. &VI lOIIO
CllUUtoNAIW

cou.IOI4DORFS. DIVERSOS

______••_oiD_
l����;��!t:��������!;���� futebo1brnile·
z�ra S�QS eletções, visando o composição da nova

d,Lct:mo que regE'fó os destinos do entidoc'�� no biê ... to d 9ft""
·

mo 63/64 O ,at_ucl presidente Ody Varela será can �-.,.".U A �rldld_to o reetetçõo, tendo companheiro. chapa () ;:r�,."
.

� IVccoítôo Jcõc Podeo Nunes.
Podemos informal' que a maioria dos clubes e

li90,5 fíliodo� apoiaró o nome de Ody Varela, que ri ...
\r:fO ser ussim reeleito presidente do FAC tendo em

visto, o magnifico trabalho que vem empre�ndendo na
ectét co

JOse. oc-crdo
NOGUEmA MOUTINHO

AS vitOl'lasf�crnaCiOJ1ai�
d� futebol bra sfleh-ó l,a J

$�IO' ct� ontem ou de ante-

ontrm, como pOd<>l'iO)'!l pcu
sar os menos üVjsarlé-,:
contem mais nc mete sccu-

Neste ono. grand('� 5Ó'"
as expectativa') dos esnor
ustas apcciadcres do remo,

Dentro de um roteiro
previamente taçada Iora.n
estabelecida .. as datas qu ..

determinam rl'al!zaçao oc

r('�atas c:"! suma Impoj-tán
era na vida da canoaee-n
de Santa Catarina.
Assim é, que março Clan'

pnndo o calendário,
'

')eoa
realizada " r('gata dI' N0-

VI"S1?IMOS, constante c'i:'
oito pál"{,ós, �ob a cgide f.'!.

Federaçflo Aqu ttca,. d·'

Santa Cutul'ina.

T)l realização t('I,ll' !'I')I'

I
objetivo prim"rdlal dar 'J.

portun1dade aos novos, t)t,;,
pl"Íllcirmf à t'('I1:1\':)("IO (1.,

v!llôres nos pinntêls ��
nossos clubes.

Para os dlns 17. Hl f' �,

el1min<ltôria') para O'l�

R!gl.'rs a oito r"moS, o!1ele

a guarnição do Clube Nal'
tico Martinelli. ostenta ";0

o titulo de Campeã Braslle!;
1"a I.' Vicecampeã Sul-A�I'

ricanu, teri pe'la frente (,,,,

tes conjuntos como: 9"-:

rosa. de Põrto AII.'g-r�; !' 1'-"

mrngo, da Guanabara, :t

lú n· do Aldo Luz; Cachop,i
l'a de Jolnvllle. Amêri,�"

de' Blumenau, qlle ludo 1"-

lo. TOdavIa, poucos snh'<'''1

que a 16 de oacto d:- 191,
'Stn<ii! no Pnn-Atnet-ar-o
que será realizado em mni r

na capttnl pauhs ta rcu

níndc l'S rnaíores fôrças lC

.místtcas do continente "'\1,'

rtcane.
Nesse u-esme mês S:!"9.

realizada aqui e111, nov-a

baía sul a segunda neaa-n
Internacional, pt'trocina,;a
pelo clube de r<'gatas AiC;,)

L!Jz, d�sta, capital. .. nlt:1

esfôrço titânico de su� --!!

retoria, fazer com que Õ�·.I'\
Lran')corrid" "CU dcscnro:>\"
sob a luz dos refletores. o

Ç]ue anl'.c('ipumos um e5p""
t:iCllJO a 1"'rtc.

o "Sp"rt Club Amerlcar-o"
de São P.�uJ9 d"'Tota'va à"l'
3 a O \10 vctcdromo Pau";
tano o e-reciouacc uru

guaio, Que havln e;Tip:,'.l
do, «merrorm-nt-. COlO· F,l:!
Paulo. Athlçtic" (' co-n o

"Paulistano",

EOó_"'a ["I a pJ"P.llClra v;, ')

ria il�t�rnad:;nal do- rli�·."!:.tl
bmsl1e'i!'O d('põ� um dos 1:<
gadorcs �obn'viv<,lll,'" U',

"1? C, AlllEI'icBno", "dr.
P('dru AI'l":/nb:1l1g'a Icn�', '.

nltel1'0 (lU" ln::!�"'I'
juntamente Hugo, T',,"-
bora! e M:mezcs, C�lmpo� �
o.�car, Josê Pech'o, A:e,n
c[\r. Df'rI", Otavio � RUP:l,
o "C\)'Z"" vcnc'.'ctor:,

ln�t�!r. :,:;,ri���:l?;'I��I�:�� :';',�
era um ;":--le!'ano no ,·sj)lJ.:e
bretão. pois dc.�de 'lo' I(','l

pOs � e�tudalltt' jog:tl"a 'h.

E J-nlra dar cumprimet1lo
as grande:; -responsa15fil:h
des que pe,;Rm as direçors
de 110$S<'5 -clube::; de remo

gTande é o movimento <::'�

-entrllda e l'aida de cm!),,·

caçõcs dos galpões ',t:i'!,
desde as primeiras h"r;\s

Hté o poente lançam-se ,;;,

d.e�ta bcm aUo, dign" (1� "A5.,<;ocincão Atl1létic[\ :!\�",-
remo bal·riga verde um pc- rkenzle Colkge" que, do.!i'i-

dcstal ctu:· alto, digno �t) (,0 à Ol"icntação'protestan:e
suas trndiç_ões. do rolégio, nunca entr·l"a

Port·lInto. aqui vai no •.'o (; n r:tmt)o aos doniingo,-.
Hpêlo a Iodos os remad(,l"", .,. "'II

pal'a que não se riescmc.<!.ll1 OS PRIMORDIOS

nuúca do aPl-imoram31-'t,o Ass!nalando os priltÍ,--_
fi�ico e têcrtico, p,-,is 'S) dias do fub'bol p<lullst". o

as�im, é que poderen,:>s entrevistado. qu<' hoje, :t.',�

�algal' o ó"ice di!. glÓriil. ��tellta e tantoS anos d"!;-

�"

rão para

_______ 1 Ma:,''Y lorge.

no;O��t:d�o������r�e����o��=�� ��I�:v;�I;oe� r�,e:���t;d:i��neo����ós��
mente suas invencib;Jidades enquan- Itojai e laguna especialmente, Ij�nd')

to também deixuu isolado no'lidet'anço parU i"'�o ternado os prime'ras provi
o Metrapcl, ao Jad:J do Coxias. O Mer. dêncio::; junb a Secretario do �Iube-

QUCI:����c�i�.�c';7c;��i�nxo��ooa�a;:,r:�: ��:�:o�:edO.;:��ti�t�.�s�nil��JI�i �Ól��:
rotou 00 Almirante Barroso por 3 X " guno l'erõo consultados o respeito do

depoi,.; c: estar pCl"den(lo por 1 x O. qUelo') possIbilidades
Em Criciumo o R-cnaux deIXOU precic.-

� .!;o ponto 00 empatar com o Atlético Na próximo reUniõo da A'·socior.ãc
local por 3 x 3. Finalmente em L�es o do:; Cranisto� Esportivos ?c Santo Cato

ArT.�ica colhC'U boa vitódo diante do rina será moro('da um d:a poro qUe o

Flamengo por, 4 x 2 rcobilít::lMd,,-s:'! crônico -esportivo da ilso ,re�lize uma

em parl_lll do insuce:i50 inicial. viSito 00 monumental estadlo Chu,des
Moritz de propriedade do SESC·SENAC
O administrador Sr. Lídio da Silvo co-

[ocou-!$e à inteiro djsposiçõn do ACESC
e esta por ,eu turno vá; hmor os prl·
mciros medido:; paro uma visita oficio
00 magnífico e-;tádio que agradará ao

moi" .�.xigente cronisto,
�

Con�tondo de tabela de vidro, o Gi·
nósia Charles Moritz, acolherá o im·

prenso escrito e falada na porte de en

trodo do estóçlio, situadO otrás do to·

bela pdssibilitando crssim uma vi
mais' completo p perleito dos lances d
bOi>Que_tebol que f'OI'Venturo Se1"Õo írr
diodos. Também haverá jogos de fute
bol de solãp e voleibol. A reportagem
ficou c:.ante ainda qUe dentro de bre�
ves dias o oito direçõado SESC-SENA
distribuirá o imprenso escrito e falo
do um regulonll'nto que 5erá obser
vodo poro jogos n[') e,;tádio, poder.
do se� cedido o entidades 'J�tranhas em

cinco oportunidades durante o mês,
f mediante c-omunicoção e prazo esta

O r:ôvo pr,sidente do FASe, sr, Os- belecidos-

Poro domingo o kctirll volto do

certame marco I) clóssico entre os Il

deres invictos, Caxias e Metropol, o

,;� desenvolve!" no estádio Euva1civ :"ó.i
de- em Cr:cillma. No jôgo dois do roca

da tercmCs B�rro:-;o e Hercílio LUZ em

Itojoj e no terceiro match de mOi,or im
portóncio do rodado apontamos ,0 ,que
teró POt' sede o c�dade eh! JOlAVllle,
reunindo Amcrica e Morcílio Dias, Nos

dai:! jogos complcm�nIOrE'� o �u�raI'lY
recepcicnarô 00 Atlctico OpC!'Orl" e Q

Carlos Renoux 00 Flamenga de Laies,

A d'retorio d" Aliai Futebol Clube.
que vem ogind�, na "surdina". pr.orne·
te divulgar no presente semana O9-ieIJS

planos P'I tO o pr6ximo temporada.' Ex·
troonciD-lmente tI�1le que OS menta

res ozurras desejam ennQr urna ecJIi
pe de reais méritos pon:r dispuklr O cer
tome regional com possibilidades de

classificação paro o Estadual.

lllUllDrilf
Finafmente teremos·oo l'r6ximo dia 16,

a 'inaaguPaÇão ofiriáI do Ginásio SESC·

·SENAC, construilo"U aPesça da Bandeira.
O nragi!!!mso estmtio �oberto denominado
CHARLES EI'lGA'RD MORl'1'Z, terá uma

in� ap6téótica, pois aqui estará o

Presidente lia República, Jango GouIart e

�::�:?I�;;��n�á "=���:::,.� ���:�n��i�i���': cS:c�;:e��� autoridades eS}leciaímen� convidáí!as para o

acontecimento de realce do mundo esportivo
de Santa Catarina. Esta semana o Ginásio es

tará totálmentc concluído pois os últimos re

toques estão sendo realizados como colocação
da cortina no pãlco do teatro. colocação da bi

Iheteria, lâmpadas à entrada do �násio c

outros servieos de pequena monta. 'o ginásio
lIue a prineípio estava com seu custo previsto
para 35 milhões anda perto da casa dos 50

milhões.
_.,

fruta o ocre com rllgnidwle
em sua resistêncin de lct:1.

"nopoltsvepós 4� ano� de a:l

vidaâ.-! ininterrupta 'na L,

ghlt. rtcurda com a ,entid;·

de "CocrdenadOl"rt, volta .cl".

primdra 'dec�da do 'sécur-r

era � Asscotaoâo Pa'tllista: de

Sports Athletico�, que �6,�

vída va times estrena-t-cs '\

disputar partirias. cm são

pauto. Nessa época. o !'1-

tebol argenttno (j uruguot«
era o l_uU.� destacado ;IA

1\mel'icll do Sul" o ":::1-

.r:ntinus" Inglôs [ogando
no 'arasü. só dlstrtbu!u �f,_

.. As cot-as mudarn.n
.entretanio,' a partir di'�'�

ano historieo'de 1911, '::j_u1n

do o _<;c-h-clonado ul"ugll<lh
(Angel Allende. F. Cro:-;':')"

'E. Croekel:. A. Bertone..;_

Bertone, C. MaTq1l2z, R�

haglia�e, Zumaran 1. /·ti

lllUr'll1 II . .A.!lamirHno � fI.

foi clcl"l"otac!n 110

com Os seus companlreirçs
ele frente. 0$ demaiS "oncx;'
e "hatves'' �6 �c preOCU1)H,l
com urna C01."a: rl'6al<:r a

boln para o cen-po nuvc-.

S!Í!O cmbora tenham JU:LO
de' sI toda li linha de "�J'"
wnrds". Sã cm casos eS:J�-

el[\I<, como no mom-nr .n

que o jogo aperta ·Et: drf",:l
é que esta �e võ na cont..

gêneín de ntirar a
-

ra Qualquer lado".

PRIMEIRO JOGO
NOTURNO

As m(.'ll"'I'U!.s du ·dr'. Pe'1'O
ArriZanataga, um dos Jlti
mos moicanos de nossa oti
m,'lr" g('l·o.çao· de . cl'aq·,.: �

do futebol, nrêt'em
io,;- 2plso>jl"s dl'<;�as-pl'ín1t'!
ras jO,rn1ctus heróiras ,�,o

nnllgc VrL"odrOJ1lo Que ()

PnulitullO C"tlslruira r":l:'l
pj,ta de corridas � Meir!f'_
,(loS na rua Consola�o (I'''"
,�ellS ter1""I)Q� foi <102rl.!_ ,I

atmti I"lm Nestor P"stH.U;'.)
c que Iol u palco de nO�H\S

pt'imelrn vjtÓria.�.
ne�fi"nd" fI<; suas rec·)"

daçõ<,s. o dI' Ar"izabala�a

o Ilzeram 'pela prtrnetra vez.

.em 'Lrnn, Massachu:;e��",

�:o,:��:s!lo·dea�:V�:b���.,":� ...oii-__._"",,'!';;-i!o'"!!!"'!����::�IIIIItII••
iniciativa, purtnpto CO\lL?, �ULT�1é5 DO ESPORTE J
;:��::i,"C"O lu••" a S'o \tt4WW)=i7�-�êJ'r •

O dr. Arrizab.ga., I),'

tanto. pode- ser cOIl�ldenl\l')

um do,;' "país du
..

fut€'t-ClI"

brasilcil·o. Do S'('U prinwr.o

time, " famoso "S. C. Alll{'

l'icano", que' em 1911 "�!l

ceu .. os u"ugualos, re�t.ft.ln.

além dele,· Itabol'ui, Jo��
Pedro e Akncar últimos he

rói,; de nos>:!. primeiJ';t tUl'
llada vitoriosa.

to:' 2Q tureb«l: "O prtmeuo
jogo norui-no foi aquI iean
eeoo cruvamente _. a,ft.-

ma :...._ em 23 de, junho ce

H123, o desportista êcver
Romulo Gragneni. funcio

nário. da Lígth ,
Ilumíneva

o campo. da varaca do GIi-

certo C,'I:n' dez projetores :::f

lampgdas de 1.000 watt� o

dez tampadas de 150 wat-s
.

para que se "õtsputasse a

pr1meir"- partida de "ruvb ,I

f:;. no�.:- O� americanos ,0

o "Sport Club J\m::ricari/'
(,1"a fon:uldo· ("om jogad 'l"<'�

de Santc.� :! c!:: 8ao Paulo 0

presidida pelo e'pOl'tist" Pa
�u"ea pai do fmuró' eraq,:e
Arnkt>ll Patusca. '--Nos',:)
ponto de )'eunião contil1�:a

(l dr. Arrizabalaga erll O

"Cafê Guaram" n; ru.'\ XV ----.------------
de Novembro e as no:;:'a�

chuleir:,s eram as bOtill,!')
d!arias, reforçadas e�pcélO.'
lHellte pelos sapateiros f..'

l"a os entr�v.s futeboli,st:-
.. As prlm2iras chu'd

ras importaõ:a� Que'o. C.'S·l

Fuchs e a Chapelaria Alo!'!'

to expUSeJ'aril em suas vit:'i

nas eram cari"S�l1a�. v;:J,e

llljl réis, o p!Lr ..

SEGUNDA VITO'RL\

Os jogador:!S J'ortugueses
haV!:i.ll vencido o PauliS;»

no por 1 a O e empat�à�
por 2a 2 com o PalnlEli"-:ls.

Jog3ndo com o "Mackenzle"

p<'rdem de 5 a 1. O nO�,,1)

quadro cstara assim fOl'

mado: Steward, Orlando e

C. Llm[\: Carrpos Melh.
J. l:chmidt c Arrizaba.laga;
WhatcJy, L1ÚS Alves, Zeerhi.
Renato e J. Pedro.
Comentando a. peleta, O

"C01Jlércio de São Paulo" de
27-7-1913 abTiaa manchet-2:
"Os Distintos FOOt-Ba.Ue!"3

:Port1l8ueses _ la. Der.'.ita
na America Latina" e e c:-a

D1sta esportho em seu lon

go comentãrio afirma.va a

certa altura: "A demOla

com que os jOgadores 'Por·
tggueses faum 08 Beus pa.ll"
fies dâ lugar a que os ;>eu.;;

afv-er8ár1os se étJloquem. de
modo a. intereept -los. A
lém da falta a que n;)�

referimos, a desa.rr:noni'l

que existe entre a defe;a e

o ataque mata compl':'!�:-<
mente os esforços d.-.s "for
wards". Notemos que ü 110,

ca p'reoéupação da det�<:a

portuguesa é o "shoot" ,,�<)

lento, desculdando.se l'Ol'

"h1pIeto do assas. A � ....

cão fpita ct" Co�'-tle Da,ll:-\u

lExclusivo IBRASA).

Campeões Brasileiros Pela
Primeira Vez os Mineiros·

RIO, 1.0 (V, A,) _ /10

abat�r. na segunda part'tl,.
da sêl'ie, a se[('çáo da G'la

nabara, peia COJ:tag2m de
dois a um, o quadro r�r>"'�'

sentativo de Millas Ce:
kvantou o tltU:O d�

peão br�sildl'o de fut�))1

lntel'seleções, Foi, aSSL'fl,
quebrada uma série CUOl'tllC

de triunfos I'cl'n' "�,C;:; .....
'

,:;

NOTA - Os pagamentos, sem exceçõo sõo.co�
diciunados à apresentação do t\tulo ,eleib:lrGi, COIT"

provando o cumprimento daquele dever na último e-

Icição ou o devido justificação do falta. Aos qUe es-

x���_���r,����e':t:::�:o;��,;;��:s.de viuvez" - e V E N D' r- S f
D, �. - F1orian,<.;....n1ís. 30 de ,·onel·ro d 1963 O t A''I-' e u rOCa�se por utomóvel O Box n,o 32 (próxi-..

.
'

mo ó porta prinCipal) do su� mercado.

N;:���A:�re;��C�o�cel.
'

Tmtor peJo telefo"e� 378

ESCOLA SANTA CATARINA

ca/.oças e paulístas obten
do desta- forma �s tnte

gl"antes do qUadro das "\]tll
rosas o Primeiro titulu oe

âmbito nacional dentro elo
futebol p\'ofjssional-ol"U�i;,�1
ro, À Bahia já foi cnll�p2:i
brasiieira, mas QUando ,m

perava em nosso l.'llelo ;)

amadorismo-marron 1:;50
�m 1934.

'

_vi

�
. " -

_,;,___',,-,:,,.l>k���',,;,,.,,::-:.�".,

47 ANOS Df '-"lUTA CONSTA�'('

Abandonando o "Sport

C"lub Americano" o dt', Ar-

ri,abal.ga reór.;niwu, C,"'' :r.... :oueriDeCisão-im Dois.J.u.os
seus antigos cot-3gas de é!'-

•

1.,

cal;), a "Asôociação Athl('i.j- SANTOS. 1 (V. A,) - O que estiveram recenten1"nt'

ca Mack{'nzie College". E Cw ... ) pr'rnário poro meninos dirigido pelos Ir- O Sl·. Atblê Jor-CourJ, vre- nesta cidade. Afirmou que

então� em 1913, o sell ti'!"'l' n�ô� F"onci��c;nos à rua Vitor Konder 4, sldente do Santos, ira "O o desejo do Santos enc<m-

arrebãiara os louro� da �C'_ M0t�'ículc: 4 à 9 de fevereiro
• Rio a.vlstar-se com dirige�- tra apõio ilõ- regulamen.to

gunda vitória internácirm,' Horário: das 9 às 11 e das 15 às 17' horas, tes da CBD, dos qUal; ex! da Taça BraSil, "que prev.!

brasile�!"a. frente à selt;!(�<l" j girá que a decisão da IV a realIzação de dOh jogo;

dz Portug"l em vlsifa a fi!) 9 _ 2 _ 63 "faça Brasil seja pt'()c€'�.' ,. para a decisão cjo título".

Paulo. da U.ll dois jogu�, sob il�:i·� Esrlarzceu ainãa que o :;t'i)

Delegacia Fiscal do Tesouro �oocc�:���::;e/;a�'��S!� ��Ub9� �:ãofe:::�::am:rc:::
Nacional em Santa Catarina �:�.xlmas "ekç es brasi!d-

��I�)r:�r;aj��: ;:�::��
DtiMe o pro:sldll'l1te dn ;-" - 6 S tos t· j

Tabela de Pagamento do mes. tos que jr. "",., a, p""'n- ;�� e� �:r�oq':;hl�.�
s6es de seu clube aos -t·]'. contra o Universidade CiI-

" de. Janeiro de 1963 ,. �=I�����re�o::r��� tolka.

��"o4 -

�IN'STERIO DO TRABALHO E VIA· t"-- ------.-.---.,------
���gAÇÃ�INISTERIO DA AGRICULTUI4 f RirDlO PA1RUL�I\: SOCORRO
DI ... 7 - APOSENTADOS DEFINITIVOS _ SA.

��gSF��L��CEaE�I;E��t!'A�S APOSEN· 1JOI.ICIAL DE II.CIA TEL. 39f1
DI'" 6 - MINISTERIO DA SAUDE E OS QUI ,---------- _

=�O.R��:�NT��c:I:O�:�J�SE PRO ( O N Y I T E
CUR"'DORES ,__-__

e::O�:OS PENSIONISTAS MILlTA�ES E PRO -=--A Oiret�!Q do Oube .Culturol e Recreativo Li

DIA J2 _ PENSIONISTAS CIVtS e"., :convida � qiSOCiados e exmas familias, pa
DfA 13 14

'

ro o bade com o gnto de cornaval no próximo sábado

R"M NClS D,ÃS-I:�I:ESQUE NÃO RECEBE
: d�a 2, NC?TA �roje. eSPD"!e. e ,servirá de ingresso o to
loo do me� de Janeiro, InJclo os 22 horas.

SANTA CATAlUNA

MIJ_

4t:.....;;----------'

SEM CONTRATO
Vários jogndorel> esl:",

lmpos�lbihtados de f!r.l1:

rem seUl; compromissos ':'Or)
os vU)"!\)' clubes da ilh;;..

cm 'virtude da Fcder<l�i:io
Calarlncnse d� FutebQI Hãl)

po�sull' os doctJl'etlt('s. 4.lõ

Invés da Federação esperar

pcl,,� clubes, OS clubes cs-·

pe�l.n pda F C.F: Até qU�ll
do?

('hec,) que convidado r '1:"'.

diretoria palmeirense, a

ceitou p ji iniciou seus scr

vicos a (esta da partc te�'

ni�" do clube, Seu auxlJ!:lI'
serâ o jOifadol" Gordinho

que acumulará, a�si m

1.10. funçao ae auxiliaI' "f�'{;
nico o: jogador.

FUNCIONOU .{\TAQUr:

JURANDlR .\SSIN01;

O 'Itaque d:: MafciUo DIas

que esteve apagadO por
ocasião do match de estréh
contra o Carlos Ren'lu.':,

reapareceu domingo cont!<l

o Flamengo )ll'arcando c!ro

co gols ,ytésio foi o artilh"l·
ro com dois gole'.

O médio JUl'3ndir (IUf'

OIIItava en\ 'exver1ênci'l r.�

Vasto Verde vem de a.s:dnar

contrato com o clube bhl
menauense por uma tem

porada tendo- seu contr.�t..J

sido Tegistrado na Liga. e

rnv\ado a F.C.F,

BOA RENDA

A renda verificada no

match entre Caxias e 31:1.r

raso, em JOinvill", foi das

melhores pOis somou Ci $

162.050,00.

NA DIREÇAO
O Palmeira» conta, e('lllll

nõvo orientador técnico,
Truta-se de AmaUrY Pa-

I � A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�

Constituidã onte'm a nóvãmesa da Assembléia
o novo PresídenteldoLegislativo é o dep. Ivo Silveira

Em sessão realizada ontem foi elei-

Waldemar Vieira reElei·,�
to presidente da CâlJ1ara

Municipal� ��
Em reunião realizada ontem, a CA

ma ra Municipal de Florianópolis, reele
geu o vereador Waldemar Custódio Viei

ra do PSD} para a presidencia.
Para vice Presidencia o sr. José Fre

derico Perez' do PTB.
Para 1.0 Secretário, Domingos

nando de Aquino do PSD.

Segundo Secretário o vereador
naldo Alfredo Furman do Psp·

No Crédito Real Foi Ultrapassada
A Casa dos Cr$,40 Bilhões

Chegaram a Cr$
,

43.262.315.543,00 os depó
sitos' do Banco de Crédito
Real no mês de dezembro

último, ultrapassando, as

sim, a casa dos Cr$ 40 bi

lhões e registrando um au

mento de- 27,6% em relação

ao mês anterior,
AgêncIas que cobrem todo
o território nacional.

�sses dados foram ex

traídos do balanço do exer

cício de 1962, que está sen

do dívulgudo.

Seminário Para Professôres
o Secretario de Educa

ção e Cultura, ímpcssibní
tado de comparecer às so

lenidades de abertura do
Seminário para Professôres,
promovido pelo Instituto
Brasil-Estados Unidos, se

fez representar pelo jorna
lista Dalmiro Mafra, en

carregado dos Serviços de

Relações Publicas da Se

cretaria. de Educação e

Cultura.

MILE'SIMO
TI'TULO
o IRASC inaugurou uma

pof it.íca agrária diferente,
de valorização do homem
do campo, ate então perdi
do em

.

seus esforços de

conquista definitiva da gle
ba. Centenas de títulos de

.. propriedades foram entre-

gues. Recorda-se que a

nova autnrquia resolveu as

.suntGs pendentes há mui

tos anos. Ontem o Gover
nador Celso Ra,\los, co

memorando o segundo ani

versário de sua investidu

ra. fez entrega do muést
mo titulo d\ propriedade ..

Na oportunidade falaram
diversos oradores como

também o representante do

titular da Pasta da Educa-

cão.
No mesmo dia à!! 17 no-

ras realizou-se um coque
tel oferecido aos partici
pantes do Seminário e con

vidados.

. Mil Soldados'no c'poljdam.entQ�
Da Zona S�t'do,Rio

tário da Gáveã eRIO. 1 (O ESTADO) -

Foi acertado o emprqgo ce

Imil soldados' para pohcial'
a zona sul. principalmen
te na praia do Pinto, Cru

jzada São Sebastiã�, Ja1'
dim do Alá Parque Prole-

pontos de concentração de

marginais. A Policia uSll.'á

um sistema de segurança
osten�ivo e manterá de 1"e

.serva equipes de pIliicia1S.

farifas "!duzklas'

FLOIlIANÓPOL/(1. ITAJA/ JOINVI1E.
CURITIBA. PIfIlIlNI1GIJA: r1ANrrx • /lIO

ta a nova mesa que dirigirá os trabalhes

da Assembléia Legislativa e-que ficou

assim constituida:
Presidente: I.vo Sil-
veira. (PSD)

-"====�"""'::">

Lo Vice Presidente:
Lecien Slowinskl (P

SD) :W

Agua para
Velha nsplruçau 5e-' nume Viação e obras públleas.

rosas rmorudol'.es dO! m'a�s Bngenheíro Celso Ramos

ap1'Rzived recanto do vtst- Filho,. o dr. AnH.o PlltrY,
nh" Munícípío de S. José DIretor do Depar,raTrnrento
acaba de ser atendida pe_ de Agua e Esgoto, determl
lo governo Ce1so Ramos. nau a extensão dos canos

Com efeito. Atendendo a de água potável por t6'tTa.

solicitação do eficiente De a estrada municipal que

�utado Ivo Montenegro, circunda aquela belisslma
Junto ao Sr. Secretário de praia,

Ponte de Baixo
Cumpre a.�ijim o Gcver

nadar do EsCada mais um

ComprllTIÚSSO com o PO\"�
do Munícíplc de S. JO.�(l.

si Carlos Magno aplau'os
nossos à magnifica inlcu'l�1
Vil, pela ínterioneecão cul
tura país. Cordialmente:
Professor Jose Mariano Ho
che Filho - Reitor".
Aí está mais uma 'pr"\',,

eloquente da excelente P\!
netrecêc da onda curta da
Rádio ouaruíé.

(urso de Férias
Prossegue

JAC-CRUZEIRO do SUL
�EMPflE UMA 80/1 VIlfCEIH

2.0 Vice Presidente:

Fer-

Fioravante Massoli-
ni (PSD) •
Lo Secretário: Liva
dário Nóbrega (PR
Pj.

iJ�ESTADJO
\

.
'" o I'lAlS IKtlGO DilUO 11& SUJA CAtARlfIA C.

Florianópolis, (Sábado). 2 de Fevereiro de 1963
----------------------------------

OUTRA DAS MIL. Reitor da Universidade de Santa
Maria e a 'Rádio Guarujá

DIArla.mente, a Rád:o Reitor Universidade ata.
Guarujá recepciona tele- Catarina e Ministro paseno

gr9.1:nag de vários pontos
de Santa Catarina e de I)U

tros Estados, sõbre a cc

bertura que ll'eal1zou do Te
atro Alvaro de Carvalho
durante ,a, 1, Concentra.ci�
de Corais trníversttéeíos

�

do
Sul de- Pá,ls.
O Magnifico Reitor da

Universidade de Sta. Maria

;RGS endereçou telegrama
àquela emlssôra nos seguin
tes termos.

"E��!���ad:ua:!�::.:i:; Aumento do
:��:v�:s:;:�v:::: ��: ....Poíenciel
melro encontro corais sul
pais. A.,-ad'ço por êese in Energetico'"mOd;o ao gentil J> Fundou .Grêmio Estudantil e'
rartnense do qual descendo

O trabalho conjugado da
"

através ramo Gama D'Eça
Comissão de Energia sie- T M t' I C dacolhida geneít dada ao
trfca, órgão de planeja- eve a a ncu a assa a

Coral da Universidade de
menta e Centrais Elétricas A UBES distribuiu on-

Santa Maria expressa nos
de Sa�ta catari�� S/A, de tem a seguinte nota:

aplausos e por terem bI.�a exe.cuçao da �ohtlca ener- "A UNIAO BRASILEIRA

do o número 'TravTat5.""" Eo gétíca do Governo do Es- DOS ESTUDANTES SE

licito apresente ao Exmo.
tado, durante o ano de CUNDARIOS sente-se na

Govenador êsee Estado, �:::id:��:�te ::m��6t� u:; �:��ar��:::rv� :tifu��i��i
potenciaL e desonesta do Diretor do
A CELESC dedicou-se,

simultâneamento, ii. cons

trução de quatro usinas. O
adiantamento dos serviços
correspondente das aspira
ções de progresso do par
que industrial de Santa
Catarina. Por -utro lado,
a C.E.E. estimulou a ele

trificação rural, conduzin
do ao campo um fator po
sitivo para o seu floresci

mento·

Jorn. Pedro
Paulo Machado

I �

Asslnala a data de hoje
o· aniversário nutalicio do
nOSi:;O companheiro jorna�
lista Pedro Paulo Macha
do, (jue há mais de vinte
anos comanda o setor es

portivo desta fÔlha, tendo
ingressado em janeiro de
1943, quando o "Mais An
tigo" tinha como dIretor
proprietário o professor
AlUno Flôres. Idealizador e

(undador da Associação
dos Cronistas Esportivos de
Santa catarln<l, Pedro Pau
lo teve, no ano passado,
oportunidade de presidí-la,
dando-lhe os rumos de que
necessi'tava.
A êle Os nossos

. cumpri
mentos.

Continuam em prossegui
mento Os trabalhos letI
vos do Curso de· Aperfcl
çoamento de. Professôres de

���;�,�:d�tédev����o, p,�; Concluido O Almanaque na Secretaria
fevereiro, tendo por local Após longo período de
as dependências do Ins- trabulho foi concluido o AI
tituto de Educação Dias manaqu!l da Secretaria. d�
Velho. Educação e Cultura.
O citado Curso conta O citado A]'.u-anaque t,e-

com a partiCipação de ve por flnaildllde fázer um

quase 200 professôres de 27 pevantamento mai6 pro-
municipios de todo o Es- fundo de ...todo profeS!)ora-
tado. do subordlnado aquela Sg-
O Curso tem por finall- cretarla como também de

dade adaptar Os profes- pessoal que lá exerce fv.n
sôres a alteração segun- ções burocráticas e os esta
do a Lei Diretrizes e Ba- beleclmentos OS escofar!:!.�.
ses, que transforma os O grupo de trabalho de
Cursos Normais Regionais signado pelo SUMor Se::!''3
em Ginásios Normais. tárlo de Educação, enrai"- e informações' sôbre os es
O encerramento do Cu r- regado da �eItura do Alma. tabc!ecimentos de ensino.

50 dar-,se-á provavelmef\te �

entre OS dias 17 e 22 de fe

vereirÓ ,cmn uma festa de

confráternização entre os

participantes e dirigentes.

GRANDE FIRMA

Importadora e Distribuidora.Ex.clusiva

Saiu a Relação
de Vagas'
A Secretaria de Educa

ção e Cultura, através da

Diretoria dos Serviços de

Extensão, colocou ii. dis'
posição dos interessados a

zelação de vagas exísten
tes em Grupos nacotarcs,

gu decorrente do ratecí- Escolas Reunidas e nsco
meato do �4

..
C�dilll.iCO. I �a-l.JP.-i]-�sóp.da.s, para os con

�.Ildr A�'1'l!<\na "'!�\\lI � .q",;;oIRemoçào c jn-

I· d�1 .ç�f,�jq�V��lf1ctlda� :lif! ,I.\tt "'Ói I d�1 Diretores dJ
. Mcdrc:ma, so seruo �bertas Grupos Escolares, Norma-

depois de preenchida a listas e Regentes de EnI;Í._.........�.:>.....,.,-'""�
que, na llleSlIlU secçá.o, re�

no primário.
sultuu ela morte do A�adê- A réÍação de cla1;l;ifica
mico Alclxo de Vascol.1- ção de candidataI; inscri
cellos, vaga essa .vara a tos deve ser pUblicada nos

qual se Inscreveram os prôximos dias de feverei
Sre:;. Professor Raymunclo 1'0, sendo que a escôlha de
Moniz de Aragão e Dr. Ro-

vagas terá inicio no dia 7
be,rto Werneck Perelra. A do mesmo mês.
eleição para esta idtlma

Ar- 2.0 Secretário: Lauro
Locks (PSD)
Suplentes: Antônio

Piche! (PRP) e \valdemar Salles (P.S.
D). í' '''''''',.

Liderança de Bancadas: PSD: LI.

der Dib Cherem. vice líder, Nelson Pc

drini. UDN. Líder Fernando Viegas; Vi
ce: Walter Ziguelli PDC, Lider Luiz Di

anchi. Outros partidos não indicaram,

ainda, suas lideranças. u

No flagrante o dep. Ivo Silveira,

novo, Presidente da Assembléia Legts
Iativa. (Em nossa próxima edição apre

sentaremos completa reportagem focali-

zando o assento.)
.

Estão abertas, na Aca
demia Nacional de Medi

cina, ate as 18 horas do
dia 15 de março de 1963, as

insc'rições para os "Prêmios
Acadêmicos de 1963", Vinte
prêmios serão dlstrlbuldos
durante êste ano aos que a

êles concorrerem médicos e

farmacêutIcos do Pais.
Para melhores esclareci

mentos, poderão (IS inte
ressados se dirigir à Secre
taria da Academia, à Ave

nida General Justo, 365 -

70 andar - Calabouço -

Rio de Janeiro, aos qua.is

Iluminação
"Para Pôrto
Belo'
Ma"ls uma praia de San

ta Catarina, Pôrto Belo, .é

atingida pera politica eneI'

getlca posta em execução
no atual Govêrno. Dia 2 de

fevereiro, o sr .. Celso Ra,,
mos inaugurará a ilumIna- ,..------...;:,
ção eiétci.. dàquele ,.,. G O Sn O E C AF É 1
�::to�OI: e�e���eá��o qd: ENTÃO PECA tAFÉ ZIT�
Camboriú, em fins de ..... -J

1.962.

em todo o Brasil dos mais afamados produ tos' e equipamentos para escritório; contabi

lidade, engenharia e copiagem, procura el�mento dinâmico e bem relacionado, con'

experiência no setor de vendas para representar-nos no Estado de Sta. Catarina, ten

do como sede de operac,ião a cidade de Florianópolis, Lajes e Joinville·

Oferecemos ótimas condições: comissão altJssima, prêmios, concursos e -assistência com

pleta, possibilitando retiradas mensais suocriores a Cr$ 150.000,00. Apresentar-se e>:·

c1usivamente hoie, dia 2-2-63 "110 horál'i()come�cial (-procurar sr. Marcelo Marques
1\ l .... J.

Esta construid,( em. Rio Pequenino, município de Grão

Para, é outra das mil

nas 171

. Vagas na Academia� Nacional --

.

de Medicina·
serão enviados Os informesContinua aberta a ins

crição para as vagas ocor-

ridas nas secções de: Ci- ---------

1'1t1'flia geral, aberta pelo
falecimento do Acadêmico
Jaime Pogg! (encerramen
to em 23 de janeiro de

1903 e Cirurgia especializa
da, aberta por morte do

Acadêmico A.E. Guerreiro

de Faria (encerramento
em 20 de fevereiro de

1963).

necessãnos.

As mecrtcões para a

outros

vaga sô terá. lugar apôs as

férias acadêml.cas,

Colégio Paraisense em São
Sebastião do Paraíso, em

Minas Gerais, que cassou a

matrícula do estudante

vidências imediatas que

façam com que o estudan

te Domingos não seja
transferido do Colégio Pa

ruísenee, dirigido pelo Mons.

Jer-nymc Madure,lra Man
ctnt.

Convidamos todo o povo
brasileiro e, especlalmeme
os estudantes, a enviarem

telegramas de protesto ao

Diretor do Colégtu Paruí-

Domingos Alves da Silva.

por ter o mesmo Iundau.,
um Grêmio naquela cidade
mineira.

Como a fundação dó
Grêmio foi mal 'vista, pelo
Coleglo que monopoliza o A Entidade Máxima de
ensino em São Sebastião Coordenação e Representa
do Paraíso, o estudante ção dos Estudantes Secun

Domln(Os foi "convidado" dárics do Pais, não acerta
a faZe( sua transferência; a medida tomada pelo co

flcand&...,o ;nesmo sem ,pó� ��r.ciante da Educação em

der esf{idat, pois o UnJ(!O São Sebastião do Puraisc

educandaf!b existente ,�'#.- ,�a o nosso Colega DO-

�����:;:I��t.de, é o diêglo ���GOS ALVES DA SlL-

A UB}!;S denuncia e1:ita �o de Janeiro. 2!l de ja-
violência â. opiniã.o pública neiro do 1963.

sense, ao Governador de
Minas Gerais, ao MinIstro

de Educação e Cultura e

ao Presidente da Repúblt-

do País e às autoridades

competontes exigindo Pl'{I-

Polibio Adolfo Braga
presidente da U.B.E.E."

naque esteve sob a pl'<la'dB>'I.
eia do pl'o1'.êggor Abelardo
Souza, sub Diretor do De

partamento de Educação.
O Almanaque, que cor.s

ta de volumoso trabulho
com cêrca de quatro mi(

páginas. será encaminhado
nos prõximo,s dias ao Se
nhor Governador Celso Ra

mos ocssião em que Sr..n
Excia ficará Inteirado dc
m..lme.ro exato de elemen
tos ,vinculados á Secl'.e[;a
ria de Educação e Cuft;Ur.1.

Meu velho amigo Alcides Ferreira, por alcunha
Senador, anda um tanto fora de'foco.

Encontrei-o anteontem na Felipe Schmidt ex

plicando:
- Tenho motivos para ir a Palácio cumprimen

tar o Governador Celso Ramos. Mas não vou. Assim
não e PosslveL Telefonei para a copa e estou Infor
madlsslmo:· não vai haver uisque, não vai havor

champanha, não vaI haver coquetel, não vai haver

salgadinho', não' vai haver nem guaraná! No nosso

tempo' não havia' essa seca monstruoas! Não voul
Não vou! Protelito .. ,
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