
!_�S_AMTIGO DIABlO DE SANTA CATABlNA_,
FLORIANÓPOLIS, (TERÇA-FEIRA), 5 DE FEVEREIRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PÃGINAS

o ,.. E M P O {Meteoroló9ic:oJ
(Sint86e do Boletim Geometeor.ológicQ, cl
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23.18 11,$. do

dia 5 de fevereiro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; I;'RESSAQ ATMOSFÊRI
CA Mtt>IA: 1012.7 mb; TEMPERATURA M.€DIA:
30.4° C; UMIDADE RELATIVA MiDIA: 70.5%,
PLUVIOSIDADE; 25 mms: Negativo _ 12,5 mms:
Negativo - Grupos de nevoeiro cumular com chu
vas esparsas - Tempc Media: sstavet.

, BRASILIA 4 (O ESTADO) Empossu
dos os novos parlamentares e eleitas as me
sas diretoras da Câmara e Senado, o Con
gresso Nacional iniciará, no dia 15 de mar

ço, o seu nôvo período de sessões. Falando
está �nanhã à uma agência de notícias o Sr.
Raniéri Mazzili, Presidente da Câmara, re-

-

eleito pela sexta vêz consecutiva reafirmou
\ que a ordem é trabalhar muito visando o
-

cumprimento das tarefas pa.rlamentares em
benefício do pôvo hrasileiro. Disse que rece

beu a sua reeleicão.como uma homenagem
-

aos trabalhos legislativos da Câmara duran
� te. a última legislatura.

Assemb'é�iJ PilJulista: DIa 11
Convocacão. Extraord'nári_a

SAQ PAULO, 4 (OE) - atenções dos pa rtamenta
No próximo dia 11 a As- rea: A cobertura Ieztstan
sembre.a Legjshrttva inl- va para o Oovernad-r
ciará nôvo per-iedo de con- Adhemar de Barros e etet
vocações extraordtnártas. cão do novo' Presidente ãa

Dois assuntos p_ol_",_I,_am_"__A_,,_,_m_bl_él_',_

SABURG PENSATIVO

o mar transformado ,i num
Deserto de Gêlo

"

g.

LUBECA, 4 (DaD) - o frio Intenso no nnrte da Europa fez gelar grande parto Jo

BáltIco, varrido por ventos gélidos do leste. Já se c-ntava com que todo o Báltico ga

lasse à semelhança de numerosas baias enseadas, Entretanto a temperatura subtil

Iígetramente, não estando, porem, afastar-o de toctp.'Q perigo de (I frlr voltar c de -e

munter o bloqueio de numerosas Úbas e de muitos port-a.

Açucar mais caro a partir de junho
SAO PAULO, 4 (OE) - mado plano de safra, Os

índices desta majoração
Os preços do açucar serão são ainda desconhecidos,
majorados a partir do sendo mantidos até lá os

próximo mês de junho, IO� preços atuais sem qual-:-
go após a fixação do cha- quer alteração,

Crise na OTAN e o perigo Comunista
BERLIM, 4 (OE) - o Um apesar da crise qu.e

Prefeito de Berllm Ocldell- surgiu na Aliança AtlânLl
tal advertiu que o ocidente ca, O Prefeito ati'rmou que

o pel'igo comunista poderá
não póde se esquecer da surgir a qualquer mo

ameaça sovieticH em Ber- mento.

Encontro Kennedy � Adenauer para
estudar o caso do M. C. E.

",BONN 4 (O ESTADO) O embaixador
norte americano conferenciará hoje com ()

Chanceler Konrad Adenauer, para saber
qual a sua verdadeira posição sôbre o lugar
da Grã-Bretanha na comunidade européia.
O Diplomata viajará amanhã para Washing-

I tan a fim de conferenciar' C9m o Presidente

Farão o Vôo de ida e volta a Lua

- Os quatro capitães da
aviação norte-americana,
especializados em vôos em

aparelhos e reação, serão
.encerrados amanhã num

compartimento onde per-

Aumento das oassagens não diminill
o número de, passageiros

SAO PAUl,O, 4 (OE) __

o aumento das tarifas aé
reas não provocou con�u

era e�perado, retração no

movimento dos balcões das

companhias,
Pelo contrário, foi as

sinalada maior procura de

passagens notadamente no

trajétõ ·Rio-São Paulo.

Será na Venezuela o Encontro
de Governadores do BID

Venc'zuela Rómulo Bitten-
CARACAS, 4 (OE) _ Es

tão sendo es�udados os de
talhes finais para II reall
�ação da 41\ COnferência
de Governadores do Banco
Interamerlcano de Desen

volvimento, de 22 a' 26 de

court,

GB Novos
Deputados
RIO. 4 (OE) _ Os novos

Deputudos da Gúanabara
juram hoje a constituição
do Estado em Solenidade a

ser realizada na Assein
bleia Legislativa, A sessão
será presidida pelo Sr.
Frota Aguiar.

abril em Caracas. Se.á
eleito o Presidente da As
sembléia examinando o re�

latori1-, anual do Banco e

relatôrlos financeiros. A

conferência será encer

rada pelo Presldent� da

Ex Secretário diz não existir
Deficit em São Paulo

SAD PAULO, 4 (OE) - que o ol'çàmento do Estado
Desmel1thído afirmações do tenham um déficit de 110
Governador Adhemar de bilhões dt' cruzeiros, Rea-

,

de combustivel é quase to

tal. Os prognósticos são

multo pessimistas e jã �
crncn encontrar-se gasoli
na na região de Paris.

lf�Jvernador
Fala sôbre
Administração
VITóRIA, 4 (OE} _ O

governador Lacerda de
Aguiar revelou que a 15 de

março proxlmo, quando o

legislativo capixaba inau
gurar seus trabalhos, fará
uma exposição sobl'e as

metas de seu governo, i'lO
Espirita Santo. Disse o sr,

Lacerda Aguiar que a In-·

dustrlallzação e o aumen

to da produção ugl'icola do

Estado serão os pontos
principais de sua adminis

tração.

Músicos
Crise
Terminou

RIO, 4 (OE) - Será as

sinado esta tarde na União
Brasileira dos Composito
res, protocolo definindo as

dlstinçõ('s entre Cemposi
tores e executores de me

lodias. Os compositores fi
c;jrão subordinados a União
BrasileIra dos Composito
res e os executores a Or�
dem dos Músicos do Bra ..

sll. O protocolo põ� 11m a03

sucessives Incidentel:> crlo.

dos com a não diferencia

ção de compositores e.-ex�-

Autores do alenlado conlra
De Gaulle: Julgamento Adiado

PARIS, 4 (OE) - A au- marcaria para hoje, !rl
adiada pat-a amanhã cedo,
em ccnsecuêncte de enrer
midade do 'principal acn

saco Jean' Marri Bafían,
'rcneutc c.tronel.

dtêncíú do julgamento dos

autores do recente aten

tado contra a vida do Pre

sidente Charles' De Gnulie,

[Ufapa: Invarno Ri]Jran

Hal1pver 4 (DaD) - Os

centros ce desporto de 1;'

verno da República s'odv

ral da Alemanha tivero.n

nas últimas semanas um

tP,mpo ideal. Camadas de

neve de 60 a 120 eentiml.
tros maravllha_ram os ue�

POrtistas. Nor.malmente a

época de desportos de in
verno começa na Aleman..'l.a

em l\l"udOs de Janeiro. E;;!�
ano os amadores do esqui
já se puderam dedicar ao

seu desperte desde meados
de Dezembro. Na foto ve

mos um Jlonto atraente das
Montanhas do Harz, li cé
lebre Igreja dos Casam�ntos
em Hahnenk�ee, em cuja
construção se seguiram
xemplos noru.egu.'�ses,

Dia 15 de março, novo periodo de sessões �o Congresso
R A N I E R I M A Z Z I L I reeleito pela sexta

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

Conferencia Econômica Brasil Estados Unidos
RIO 4 (OE) - Brasil e silia com o Ministro San

Estad�s Unidos iniciam ho- Thiago Dantas, para o pri
íe negccrecões visando a metro exame do problema
atualização de suas re1a- or-iundo do nosso balanço
ções económicas, conside- de pagamento. conreren

rando a dívida exetrna crarú ainda com os Minis

brasileira � novos créditos

norte-americanos. O Se- tros Celso Furtado e Antõ

creteno de Estado para nio Balbíno, estando pro

assuntes económicos para gramada para amanhã

América Latina Sr, Her- uma reunião com o Presl

bert Uai, reune-se em Bra- dente João Ooutart.
--_-- ---------- - __ -

o poeta norté-urnencae, G-uerra" e em 1951 cerno

no L .... r-I Sancuurg, ramoso poeta pela obra "Poemas
também ermo btograro de ccmpre.os''. Seu antversa ..

Lincoln, fuma pensativa- rio este ano foi marcado
mente. um charuto na vés- pela publicação em NO'la
pera de completar 85 anos York de uma nova cole
de idade, em seu gabinete tánea de seus poemas e em

de trabalho na casa-de- Washington pela Inaugu
campo em Que reside pró- ração de uma expasição de
ximo a Flat Rock, na Ca- manuscritos crlglanis de
rolina do Norte. Nascido I seus trabalhos na Bibllote
em Gaiesburg, estado de ca do Congresso. Sandburg
:Q,linois, a 6 de janeiro de está planejando um nóvo � _

1878, Sanduburg ganh0u livro sóbre a carreira do
duas vêzes O Prêmio Pu- Presidente Lincrln e ,Ifir
litzer por suas obras, Em mau recentemente: "'Tra-

1940, reccbeu-o como hlsto- balharel até em meu leit.o
riador pelo livro "Abraham de morte e morrerei com

Lincoln - Os Anos de um lâpls na mão",

L'imitação na venda de passes aos

Jornalistas Causa Surpresa
A notícia de que a Viação TANER- em

presa que realiza o transporte urbano em

nossa capital, havia limitado a venda de pas
se aos jornalistas a um hloco por mês) foi r('
cebida com surpresa' pelos profissionajs oe LolJO mais a tarde os S"�

imprensa da capital catarinense. olle iá ini- ��i:enealz���i:��ut'�R�e s:��
ciaram articulacões, junto ao Sindicato de empossados respectivamCll_

finnuu que para 1.963 e 1'ulurr.s, que
_ cul�ina�al.:J classe. no sentido de apresentar protestos a t� nos ca\,g�Os: de S�crt; rL:,.previst� o superavit de 72 com a suspensao tIos mus!-

• _. .. _

. o ,
, �..... •

riO do Governo e Secr-t!�â'_

__iliii'iii;aii�������;���W;h;Õ;.�d;e�cr;a;.�m�'�'i.�-i�C;U�d�C�.:�:7�B�'�IT�_�·�'���I��D;u��:s�a�d:a:.�m�������-��-�

INVERNO NA EUROPA
.

Situação dramática em �aris
P�RlS, 4 (OE) - A si- o, frio, como em tod� o Z�nto h:l:oaUI::��Ut� �:tr:��;t�

tuaça� começa a tomar-se rest� da Euro.pa, tenaz e
econormcc como do humadramatlca na França onde perSistente, esta produzln-
no. Dramas, desastres em

conscquenulus das nevadas,
geadas, vento trio e néve

acompanhada de violentas
vennmtas. repetem-se CO.II

velocidade terrível. A rarte
WASHINGTON. 4 (OE) manecerão por 20 dias e no

qual serão criadas artlfi

ficlalmente 'tôdas as condi
ções de. uma viagem espa
cial da mêsma duração,
Um vôo de Ida e volta a'
Lua, tem a duração apro-
xlm,lda de 20 dias.

ADP é contra a reforma
,.Da Constituição

BRASiLIA,4 (OE) - A artigo 217 da Constituição
Ação Democratica Parh- que exige quorum especial
mental' divulgará breve um para reforma-Ia e advo
manifesto no qual afirma- gamo todas reformas cla
rão a seus membros não madas a adaptar ao país
permitir a modificação do, a nova l'eHlidade social.

Amaral Peixoto Ministro Sem Pasta
BRASÍLIA, 4 (OE) - o projetos existentes, para

Sr. Amaral Peixoto, as- num curto prazo apl'esen
sumiu o cargo de Ministro tar os resultados 'dos seilS
sem Pâsta para reforma trabalhos ao Presidente.
administrô.ltivo. Falando a Acrescentou que seu parti
uma agência noticiosa o do, o PSD, decidiu oficlal
Sr. Amaral Peixoto adiun- mente colaborar ao máxi
tau que pretende reunir as mo com o Presidente João
técnicos .e examinar os Goul:nt.

,.

vez

•I

I

LONDRES

Nova tempestade de nc.re

assolou a maior parte da

Europa e as Ilhas Bt-lt à ni

'CE;." causando completa ;!1�

ter;'upção
-

nas ccmuntca

cões. A (onda de frio prece
denta da Síberta já. matcu

no velho Mundo 1400 pel:>-

IGLES (Auetr-la )

A Ita'la cosqutstcu o r·lH"

pennatn mundial ele tren,

sõbre a neve para qua
tripulantes.

LIVERPOL (lngla�!
,

Os comunistaS esc'
sande danos a ine

britânica mediante,
-ucessl-us. Tal acusaçf
formulada pelo aree

de Lívej-pol. John Hc�.

CARACAS

A Capital da Venezueta
será fi< sede da que-ta 1','1,

n-ão da assemb'éía de G'J
varria dores _�o Banco o.cm
il�'i{:2111'l dr césenvotvtm-n
(O fi reattaar-ne de 22 _ 26
de ab!':l pi-ôxtmo.

NITERO'{

Deverão ser anula rus
ainda es-ta tar-te pelo guv-r
nodor Badgar anvet-« :0

Estado da Rio 9 mil nomen

ções feitas p;IOS s-s. o-i-,

Peçanha e Jose de Carv.t
lho Janote. Os dois ex G'J

vemeücres oue se nonua

ram Ministr�� do Tri�m .... 1

de Contas, serão tambosn

demitidos.

RIO

O Sr. Astlr- da süvctra
Ramos chefiará a d�Je�<l.
cão brasileira qu.e partici
pará em Genebra da Con
ferêncla para aplicação da

ciência e da tecnolagia âs
áreas menos desenvolvidad

O certame é patroclnr::do
pela ONU.

OTTAWA

O Ministro da Defesa do

Canadá renunciou. A deci
são é um prot.exto· contm a

negativa do primeiro Mi

nistro John Dlefenbackr :iI!

dotar o país de armamen'os

nuc1enrcs.

GOIÃNIA

O Governador MaUl'O Bo,'

ges de Galãs in'stlluiu um

bónus rural par:). incrp;W�!l

tal' as atividades âgrO-PR3
torís, E' o primeiro P"�;'o

para a criação do InstltL>,LO

Agricola do Estado.

-,�:
SAO PAULO

T-ev-e lugar na manhã de

hOje, a cerimónia de PO':i:;2
do Sr. Rui FranccH que 1',(':>

ponderá pelo expediente da
Secretaria da Agri't:ultu!:�.
até (I r-egresso do tltula�' sõ
Osc'ãf Thompson qw' <;e

encontro alnaa -em:..·ralpé,

SÃO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



bhjliói: l:ililCii! "O �j!id)(l U��,
_. 'i"")'I'".'.l!Lf,-:;. ;1If'

f.li.I.c. .....� J,;:&lX. P(JISWú 13,J1
endere'.',/ 'fflegráfleo ESTADO

D,r�lor
HUI/,u" de Arruda Ramo.

fJe1fmtc
1>!,b11fiIl:UI Fernanda d. AQuino
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Com o Fermento em PóRoyaL
todo bôlo é um suçe�!�r-,' �

F.eceira dt' .'nnlJ.JIl�.1. j'l'rll1ellt� em PÓ RoyaJ c

J m 1 Pl(",Pll.l \, ,Il! 1dl' de f.lí'er ,ajsa� gosto�a�

Pll.i j j ll!liliJ, �Jt) JS ...:ha\·es do suce�so em

bo!.:., bl�' 1,!I!: e piZZ,lG. O FcrnH'nto em Pó

Royli j",. .I mJ�,.1 ficar leve. O� bo!os ficJm

m�'::103, toi;nhm. )- ncsccm uniformemente _

que belna t Confie na a,Jo seg-m'a do rermen
tO cm Pt) RO";J

"r ...-\nc d� Cvil1!u
dn�r. _. r t.!.) il".,,"(I., ,1" lh,I,,� c' pr,II'.h

.i �,I •. ,� ....;I,�.r (llXl PnlJ! 117') ZC-':J'
- C��. h.(? ;'';..- li,,, i. J .. ·ir".

�.�

I\u� Alurlos ua Escola Industrial
de Floíianópolis

A V I S O

-I
v Comecinemo: Sociais

.. o Carnaval do Clube Doze ., A cegonha
Visifará o casal Bauer

1 Mantendo a trfldiç:io
que o;:; Fo!!ê::!s da ilIl"

estão ucostumndos anu \1-

mente. realizou-se sàtnto

nos :"alõ,.'s· tio C ub a O ;..,�

de Ar�ê.do mut-, uma "\1'1-

vimcnttLda' noite de carnr

v;)! denominada "fall(1(! 1,:$

c- Monh. Coraçúu e ."

s m .. ' .�:<tá rOI n 11111"if!:l

qut· rê1. vlhl'ar "S Foliã!'; do

velh" DOl" de Agosto, ai'

"s clnco har:'!i da mat1!1'1
- A b'oto!ãndin bc,r <:0010

g"r'1l1dL núm"ro de caSl'�

compal'l·r."!"I\nl cm t'aUI:\,

2 -;- Podo Bc!lo, :jur é

nm li'� I ndus pl"1i:\,� ,�

no�'w e:"bdo, e5t:i. SC'lIl.o

PI;:r.l" tu"istic',.

3 Nom,'ado para a

í"ul'ndorin G��ol da R"")'I
b]:,';' (>lll Sr.n·� C:llal'i111 o

."�nh!)!" d' V"lney COIJ1:O

ct� Oliveira.

Proccd .. nte do P.:o

d,' J�IH;:I'O o c:lsal d. !,Pll"j
Ocn6a�a ICl"tlldel.

5 - Na cílp-",iu d<> Di·illO

Espirito Santo reaHzar-'''-""\
Jogo Tnl.�, a cerimo:l;3 ,,

Ilg�o._a.(l" r-u,."mcn',:) ('.1
Hnhorll .. T�I'eza R. C,.:_>!iu.
com o jO:'nallsta Jali.;\1.
r;m. O, noiv<>.'I e tamili:' I' S

receb":n os cumpnmcn-c
na sacristia da stngvla ra

pela.

Cir-culou e-u no-i-a

cídndc o s:,l�pitico e (:'f'

gant,_, ccsst dr. RlIdi I\ffo:,
_') Bauer (Ruth). quanrto
tlv(>!nO':;- a noucta de (III' "

l':"J'-')1 cm (!1Jes1..1o, cstn ,,"'0

ell]lad .. com:t f,�pen. ria

C!!gonll:>..

Muito clo�Jada a "'

cq)ção do ca:Dmento �;oê

Synova Wi!cli � E:'"k,
Strrt\z na rc,,,;(lêw'h, do (':1-

sal f'rancI$CO lAI1 ·['1) �"j(jl;�

E,tJ mos Jnform:tc!)"
d" {Ju� s�rá n:J o.(tx'm" iii;_'
16 a in�,ugurat;i',o d') G 'ii,

�io "CllnJ'les E. Morlt'�·

9 _ f\ beJl'v! m:l -'nn �;c

MMgOI Ps:)' Lm�, brinc,,:')

CO '1) Ill"v;mfntad� na:�"

curndval<'sca ·'S-.udad":,:; (;<:

i\l ..m:i'. de:xou muita g�.-!
tt· com ag�la na boc.l

11) - O casfl! dCI'U' ::)

F<'I'nando Viegn- I B��,'� ,

df(:'I, �l1' sua s}mp<'-H'l
l':.,,{j(:nc!a ree"l){u C",l.'.

clados D'11'(\ um caqui!."".

sa -ccr.ocde O dj-. Rod-lan
otavio LObo, U 11 dos molho
rt partidos cm nosso E�
lado.

12 Jantundo no Qw:-
rõneto Palar:>, o c"!'ai-: d-,
anes Ounlb-i-ru e dr. z-n»

RJ7.zo.

13 - Mar:u Jo"é 8.1 a

taclla uma pUII'!!'ta _�.;>l

'púUc:-! (lU" c'Itá ei\'cI,IIIi1�;1
em. no��a t'idad::-. Em .�

r.:�n�" l'cunli"\" �ocial, M'_\:'i""\
Ju.('· ("'ln "U·' I.YJnita H'/

hl ,') '11t(!)·1:;J. I)r-h� ('0'1\'\
d,lclo P1'(,::'I1';'" /' rcun;',

14
C::.:l mI:;!) Saflf-,q {' P 1-"0
Pa, ,d�, no ílltimo �{lI:Ill(It)
ClA1\'J:\r'-rfl·.m no "J\M< ri
('-n C' ," (lo (Ju,' 'e11l'la f',�
Jaec H"ld.

15

I'illll t'h:,,;_:cu ',nt"Jr1 a ll"'� 1-

c:d \(Ie O '·Xln(). �(nhol'
nadnr Alu'l'" F:>ntana

16 - D� mnh prO:ra3
1',;·,' u.; u \.,llp"rflda lI:.
e.("Hk maraVI hO,"':1 as�,

nhorltas I\.-1.l)·y,:e Hoster:l�
t' Dulce Mangrj •.

------------�------

Um cochilo de Homero•. � de
� t l Y�I C llft- H 08,0

ArnaldQ S. ThiafiO

Tenho v�rdadelro hOrr;1r
a in,;:plr:u;ii", que se poJe
classifIcar de sadlca, dos
jntt.�c.u."1j;i pr;.1pemos à
d!Jiejl :!r.c da cnlica Iilc-

ljUe sr,ue e�lipolg:lr ii ima-
5,l1;\ÇS.o do lBitOr, TraLm
d:.;<?- de eSc:tito:·, n.U;iO]U • .)-

mcn_c (;onsJ.grado pela (J,..

pim:io unl,eL"al e pe;a cri
t;ea unif rmc de (/Uantos
hc)n,en,; de c:dCllto podem

lo precipitado ao mar, di
.. ",nu,) o I': ,I ancista, p::mr;o
't(.!.',Dle, ([ue '·,:,em a b:lta
cha e .l> J�r.llha de centeio
nada ln,,},; re.i�uya a Gi:
!,:lH do que (J reeurso do,i
llIaris�us" .

:�"l:'l:/I�,l�u,�:�,:;:1ll ��:�p(;.�:� �.;h�:.��-�: :��reo:a c�:��I� CS����I��m. �r�����I�ne���'
�em C.1\ <.l:'_,cob.lr defcito:,;, (.Illnsti�uida de muitos VOI:l- de que lizcra o vento alijarUfas. ra!ll .. � t: aL?lltado" ao oceano. conjuntamente
ao bom �1l1:S, e a lógit�a n'J� com os demais viveres, a fa-
eo.cri�(Jj'\;� :;llb11leliclo� il. a- 1:1 1',l\h" Úoê centeio canUdo. .10
p,tcL�,.,') de l;;.,S cunll'.).()'c,"i lI.c I'�l:etiv(Õ;s de u.r.a in- cabaz de OHILlH, ViCt:.rl
(II;: m<.r.,!� IlOI(l';. l.I{�nc�l·lt':1 (;"U6LüCncia, de pequenJ.� rltlg'o e.-;cu:;ve que o mal"i-
'.'IJ.hl!J.t;ii.O alheia, 11'1Jc nw:s LalJ�US de ú1emô:'ja :são t:::r- Ilhe,r.: em qu!>stão "tinha
<io que llUIlCll, é lruto des·(> dus os que es<::!'evem para o farlnh,t de Cf.llLe!o, dela fez
Iil.ltc.riaj,:.m,� agreló:sivo qlle (llHnde p(Jbii:'o, qU? nos ;1- •

mL1:::�a: lilllu mõlS8�n)C. fez
BC Illlu)d..J c;HJI!>,.'ia desbl,- balançamos a esta referê:l- dele estopa".
1,J.lllç::dalJl('IllC, podcnd,;- tia a um cO('hil" de Hom'!- Um verdadeiro cuchilo de
H::, por 1:.:'0. aflrm;l,r CJ\I� )'0. em V�ctor Hug:>. COll- Homero. que, por ser dll(.!a
lIa )lU!:S criLlr, nJ munuO f(,rme o 1i�uJo �!ue ad;t:.'l- pelo genial ro:t:ancista,ú<l.> IC�'''''; LIU, .�llll, Invc;- mos p3.!"9, êste breve arLi- nlnguem aindH se lembrcutha .. so.{.,. l(".·;, IlhÜ<;C in i' •

r.u /� cClnb,ração, que es· de denunciar, ao passo que
flur GI:: 11l11R era de rebalx<1- tamos escrevcnd:l. os de outros, ainda qúe 111:1.-
melHO illll']lõCUml, arl'o.j>l- 'A p!t{'ina 20fi de uma e- is suscetivels de se verifi-
{l.J.� aque!e� (Illl> Ill�énll'Á- dição de "OS HOMENS DO car, são tratadélS;) pici1\:')I . ..,lt(, ,01110;1. acredlt.am n'J'; M."R'". de 1925, levada a t;- pelos (IUe os descobrem ..

�: mllr" ,,!.o.� de fr:!ternld..
!1"'1) �r::l. Comp:1nhia G!':j- SCj>llllOS mais p::nderado�

'��ã�.i(l��j��·��;:l d(;��CU�<lj�·� ::�'!��J(�i�:�;a(jl�r�I��i��z r��� ;ljsl:S��d�t'�: ���o:s����:%' l:d�3�t' WUr'o de InverUv;ls, 0..<; vjw)'c" lella<los p�r G:I- para o !�Z'lllldc público po_Il"r Y(·I.!'�" �I""a-"t' Ih!! HJ!':1 o navIo de rodas d�'11l dar a vontade eS seus
lill!' ,,(1:. !):"1jU!:(l;;I0 que J)lll:"1wl('. ('ui:' mil"Juinn lll't'- cochIlos de Homero, desde

�:,�����;"":ilJ::;�:11 JK'(fonf�"I;�i����;; tl'ndin salv:n, rtll'll j)el��n L;'�� n��ol:;::��d���l, c���so�-
�;.�.�?'�'I:·ll��:��s,n����:!t'�jg���l(:tv- Paraftued'ls'at

qHe �e ded!r.fun.

tl, •.� I,;j"(jillj'a,� Jil.f'l':írins. � �

N,lo "x"n'en(1-! a arL\', _

qw; ci,,· ..;iliqHC'l {\te dlfí..::il ., \�nquéritoda (:rí��("a, lnc-liJlO-lnc, cn-

l!(',.r'l1:o, ,I 1 .• ;0:('(' Itll00flelJ 's Prosse�ueii 111'«_".('111 <l.," (,li!';IS I].;e

Jc.J(J, ,lllolíl�"l'S ,plC v(,'I. P 'I"

ali! r:' .'0:1('1(1 a J)Úl)]jt�O ., Úl

,\ ,�"i].'r ... J(: simj)lbl:t de

EN,.,AH)::; Lh, 0Hl'1'lVA 1.I

'j'1;f(·/\lUA a. Im d,Ul!)

:t (lll..rl{kr os 1(l('US objt'!i
vus <l·,pr{·L(·nd(J;;IJ�.

P./I'_ (·:--.::d.,"l(,n!( rol o que

ço. O j"rnal oEqado 1'0..;1",1

�:I;n;;:: ;. bl'��:il;;�l:i�,�;i;l fim

�� �l�:���etl� fldSe ����d��":��� éX��TA: - Os nosso.; le:-
t"l'rs p::;dr!";'i.o solicitnr qu,ll
qu.rr conselho sobre o tn\

tamento da ):::�lc e cabelos
ao médico C'i]Jcrlallsta Dr .

Pircs. :l rua México. 3J -

Rio de Janeiro, basta'ndo
em'hr (' pl'c;,;ente "rUgo
deste j:n'nal e o cnC"'?rêço
completo para a resposta.

onse os

"

.

.�

.�
e eteza

REIMPLANTACAO 00:5

CABELOS
vários livros jâ fizeram
menção a tais tecntcas. De
vez em quando a imprensa
traz referências a esses

metodns, citando os resu.ta

dos magrurtcos que os àu

t-res do processo dizem ter

obtido. Dizem que os a-ne

ricanos jé fundaram "ban
ece de caberes". tets como

os de sangue, olhos c casos.
destinados par a todos os

homens que têm problêmas
com a calvície. Essas orga

nteacõe, estariam aptfl.s a

r-rnecer cabelos de cores c

tipas os m.us diversos tan

to para brancos ou indivr

duos de cor.

A fim de por a questão
nos seus devidçs termos po

demcs assegurar que tudo

não passa de puro sensacto

naltsmo. Até o momento ;l,

"tua) tcd-is as tentativas pvo
curando solucionar c assun

to d r catvrctc por m<:io de

rejmplantacâo d'JS cauetos

têm sido tnrruttreras. Parle

ser que para o rutur., 1'10-

nha ;1 se obter qualquer
coisa neste sentido mas ;1;1-

da atncta Com o' prcccsuo
de elucidar os leitores o,)X

plicaremos adiante o" rcsu
mo do que se tem rçttc a

rr;,pelto.
Primeil") tenton-se !l '.'n

>:ertf., h:olada dos fio.,;, A

técn:cn. (:onsi�tla em int: ... -

duzi: r- cabelo. do\)r.tdo n:::r

mei:::r, até a parle prolun,la
d'J COlHO cabeludo. onnf'

ll:Jrmal:ncntc devcrlJ. ,'2'XiS�

til'. A opcra�ão cru felt:1 por
meio de uma ngu:hn de eh')

�li�;, PI�:���a���_nf��1�11:seTt��
d:ls p.:1nes Ifl.tel'al c tr,tZ<'l

ras d3. c.J.beça. lugares do

cout") e'1be!udJ se'11p:'c rc,

p�it:1dús pela ra:vleie. Ao

Indo G.�·5le up' de trn:amcn

t.o expa'Lrr;cnt:JU-l>e a cn

xCo'lia por pequenos tufos

de cabplos, retirad:>,; d.1<;

âi·en._'i pil��as da nuca e· re

gir?s tel,l;orais e implanta
dos na zon:! glabm.
-Ebf',; d b lll("l<.)j')� mo<;tn

ram-se al)sc::ltamente Ilt:

los a cic�pt!:.o <ll' um ou 0)-1-
tl'9 caso clt.lelO NHUO '!avo

r;'1\'e1. Um do� inCf twenien

les é a moro:3idade, ao lado

d,'s i:ritaçães ob:crv.ld .• s

110" lugfl.res onde os cabelo�
IrJl"Rm implantnd'ls. Os rc

sll.lad s por acaso obtidos
são tempJ"arios, pllis é Já

cil ele cO.rp!ul1der qllC a

aderencia dos fios ê pUl'l
lTiEll '" <li·tHici,II. ImproviSll-

Dr. Pires

A Idéia. da correção dn cal

vicie pela enxertia de ca

belos não é nevo. Há muls

tas dezenas de auos que se

pcm;ando no caso e

No Mundo �a Musica
r-tosse CJ)JUf1<l apresente hC.� ml\:SlCOS c:;l'no\-,:1-.

lesccs oe autorio de Linínho, ccmpos.tor ncncn Jp,)i
rene.

JARDIM DOS MEUS AMORES

Marcho de Zi.r.nho

No) rordim dos meus amores

BIS Voce era o mais linda Gas tlO'.I..�
Muito mais to: mosc

Que a próprio rc'C!

L:nd:> Lindo m::Jl-mf.�;Jer
Em fo(m;j de mulher
Em. formo de m\llher
Um dia olgém lhe v'u

E L iord'lm dos meus omores

PerdLtI o mais lindo dos fl.:::res

4$, .. S
__ -xxx-_

PRECONCEITO RACIAL

QU:Ú:l'H'r muvimcn'Q

Sambo de Claudio A:'vím Barbosa

Er.1�

Quando ':I princeQ':I assil1üu

A lei AU1"t'o c:-Jnr. dendo a obotíção
O ne�ro :;h rou. . �h(l�oU de alegria
Era o fim da e·crov,dõo

M..:s ainda hoje" neg" cofre gronde moI

Que é o prcccnceto roci::.!

(,"'"

U pcnte;'do ('S,\.b:t-

11';(,; a qul"d.l. E a melh ,r

prol'a da inviabi::d'lde d s

p!oce�,;o" "qui cltnd::ls r�

side no fat:, d:.' terem sid:>

abanó,'n:::dJs I):-Ios seus pró
p:'hs ide�li �.ldoes.

Já qill' e�t:":mo:s fal;\nuo

p3ra o trata

n; n�o da (':J.il·;c;e. dev('C1us

citar, tamlJém. que (',; )l1'0-
ce�sos Cinll'l:',Í:.'o� atê ago:a

p�U"a e��cs me.imo

l'Jgrarnm o men))'

-BAtiBOS--

Clut (;to��JI
às 8 HORA Sàs 3 2 8 hor:JS

K rk DC�lglos
LQUftnCe Oliviel'

Jean :immons
Ch.)dcs Laughton

John G::.vin
Peter Ustinov
TCl,! C!.J tj.;

Esther Willaims
"::!iff Robe,;sfln
-em-

. E O CIRCO CHEGOU
- CinemaScape - Cor ce Luxo -

às 7 e 9 hn:'as

à" 5 e 8 horaS

o .1:. Hosse
Lili Palmer EM

A PROFISSÃO DA SRA. WARRENS
C'!l"l.�Uro até 18 anoH

- Censuro: oté 5 an:Js -

('HE RAJI:
às 8 HORA 5

John MiIIs-
Sylvia Syms

Ner"lrn 1"Õ-:: tem corocão?
Tpm ,")r,>rõ'::l �'m .'<f''lh(lr.
N" . .-,rf> n1)- nrr>f'I tClmbrm;!
.Amo f�mbém <im senhor.
,-i,." r, ·...,·r ""nrrr> nas nueras

"Ip .... �" f("Ombp.,." tem valor
/>- rI:"'",,�"'nr("'O d" nl1'oro

F.t"; ""rn", ... t.,. nl1 côr
\I,., ........ � ("'r·�l..,,.,. ri .. IHT'''' ",...., (' m ê·t(' n'>'11

0uo;! é (1 Drf'ccnreito roc'al

RIO 4 (O ESTADO)

Pros�eguirão a� invc'Itl.

gaçÕ"Cs po'iciai::- e mi!lItHI'<i

�lll torno du depred:lÇfp (,f)

BOflt<.- Dom:lló em CO'I'lr'.l

bana, POr p:.lr�([u�dist3S d .� �
Exército .. "" comi�"ão de i:1

�!OU,.. 'l:lI"!n'a DO IIUUW_
Ollprito pl'��jrEdll p,,!o Ge-

,

O f):rf'tnr dI] r',('r,!" !n<lI.1>lrioi cJ� F1ol'iiln6polis SUt','du\ rel:!lilall\{'lllc it 1�("I·a! PY.>nj�mim G"lhar:tr:t --------

CI,m'u,irt] /<' itMII )<)<," I('ilu:'", (1110 (.:sWu J"a;(C11'.I:>. ���n{��!O�::�:�'ivá��nj: d���,��, r,a.�ofina
I 1-1(/, I)! ",Iir do d:o 15 d,· )"nt'iro pré.- �o.c;a�I;�i�;��,� 1�1�1����" _ Ir�1<'munhas. De "utro la-

�i�r� (':�', �,,,,I,j:,1 ):1" (j1;,::;��:�,i��;I�"�;�l;ri�u��oP���i: 2d� quI' won_> ,n1Jí"lll Jrr <Ia :\\1- :�, l;.tel��:t�'�lO A�:l:�C���;J· B�A����a4d�OE) _ Orur· 1 I, ! ,'(II ' '!I', pq,'(j os (t!petentes da 1.0 ��;'�:r d�o "���:�:;t2H���;tl�:�. confirmou esta mnnhã ã. "0 Conselho Nacional de Pe-�:JrH' ,�, ("", 1,,1(,," Ir, 11·1]01.0 Série do Cur:'lo
que mais ndnlil'o, qllCt· pela. polagem que ji foram ou- tróleo distribuirá na tardeTécr.> < pujançn dos clcm�ntos in- vida"!; dUaS lestemunha.,> (ju(: de hoje 01:1 l'('sult:tdos das

I I t Ilfl/';.IT",r li (ii JMA S(P-ÁO ACEITOS RE- tclectu:lls de que dispõe, se �nconlra.vam no 4nledor análises feitas nas amós-0UERii�F.NTt:jS DE IIIATRfCULA APóS 28 DE FE_
� 11111'1' pela <!xcel"ltude do da Bóute e suê foram. fen- trMJ de Oa.'lOl1ha, recolhi- às 8 HORA S

VERfiP0,
MMC1Y Rr.n'VhnT{tfi-

� �t�1r;i��r ;l�l�fl�t����e��� �::." d�;����� °s:i��tê��;,v;u,-,: �t.'ll�a���er��)�ri��
_

J��e�b��csnoyDUt�'fOR. seus conee�tos e ainda :pelo IUlje pela. Policia de C0i>.1t'fl crtt' n. inlsiflcaçi"lo do prQ. __ em _

•

'f
__ �:�'::':!:�1..1. .���_...o.._L_cl__'_'_"_� 20/2/63 anaudt�ts dJ1� surpre:Za$' com ·bimi.'�_'Í"''''''••••+1:" duto.

..,�__......l� •..aEL A Y�I;.HA GUAR.DA
.•Á.... .

• '
, ........."!iI!:w......"""o>oliI"".

,

>�'.'r��.�j\\_':�_ .,"�i�0. .. ,-,:;���."�··,��W&t;�,:i: •

Irão (unar o Instituto de Es'udo�
Superiores do Urupuiii

Conddadcs p"Ja Univ'r de Lit<.-'·atura H!"l)::!nü .1\-
'd de do> Santa Catarlnl"� n1"l'icana ce o .sq�undo, .'0

:�i�ãO d�a 9 do C�l'rt!t::� vem .adv'·�;=I�rc:'''rl 'n;,-�;ln=�
�:�é�l�:�O ;�r�:�:gU��iz"�: �acl��:�'Acadêmlco XI je F�

Mcd"iro,; Prade, (' o ad ....c.g" vefeiro qu:! gC'Zalll am;)l�

do Ernani B:l;-er. O pri,nt.i prestigio mt:::'ectu11 "m F'·)

1'0. poeta pr,emi.ado pula A- ���l����:�1i�;oe�����o:: ;���;:'�
cademia Cat"rinénse de Le

tras Professor de Lit�rp.�lI

1"a Brasileira do CUr"O Pré

Ve;;tibular de Direito e um

dos diretor,es do jornal !i,,'
rario o "ROTEIRO' ,e p. cÓ'!

dlln!1l do Centro de CU!�\"':t
da Faculdade de Direito. r.i

p�rlores n P:::;;So$.s de

considerado gabnl'ito

•

Quartos
Com ou Sf'11l pcn<ão
1l:;;,< F.:Mf'vf's Jvninr. 34

Cine íiAíI JOSr.

Centro Fone:3(Ba

SPARTACUS
T€cnlromU - Tecnicolor
Censuro: - até 14 anos

Estreito)

l:iDellD'
C<!ntro

Kirk DoUglOSi
Christine Koufmonn
-em-

CIDADE SEM COMPAIXÃO
- CenSuro: até 18 anos-

th!e BDn

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



féria:'.

""'4wN"�
dou-me' ao luxo·de çoznr

I�or, 1:;':;'0, creio que .ie-rc mês não .converso-e-
mos mc.«

I-'rete'ndendo na volta encontrar assuntos noves

rorqJ� êstes sempre existem.
O foto é bem aproveito-los
Poro ond, vou tombem encontrarei ctçuns . que

pcssom vir pelo Correio
,

Sempre é acon.e.nove! reunir o útil ao -cqrc-
devei.

E como l-to hojP é uma despedloc e uma sctts

taçõc aos', iteres desrc coluna, á guizo de um bi
lhete apressado, o meu abraço.

Até o volta.
E um bom ta divertidj corr-cvel poro todos.
r<)m muito cleçrc, muitos turistas e . .' se-n

chuva,
\ n,�p h"'llV"'r 00r aqui ouvirei pelo rôdio.
DePoiS eu falo.

Parciiá ajuda
SãO PAULO. 4 (OE) -

Com desuno ao Norte e

Nordeste do Pais e prece
dentes do Paraná pas
saram por São Paulo deze

nas de caminhões carrega
dos de alimentos prtnnt
palmente feijão e bntnta.

ao Nordeste
A entrega desses géneros

àquela regíâc do Pais faz

parte da ajuda do paraná

aos Estados do Norte e.
Nordeste já que serão ven

didos a preço eonstderndos
bastante acessível.

.",,,

S.Thiago -Apresenta

IUN!$i;iUtr
cRiTICA E NOTICIÁRIO

o qlle eslá fazendo o PLAMf6
o transcurso do segue- ora se faz

é

a demonstra-
do antversé no de Governo cão Inequívoca pelo elo

quente c' tnscüsmávet tes-ofereceu oportunidade pa
ra um exame das anvtcadcs
do PLAMEG. desde a' sun
instalação até agem. co»
subscancrando o programa
governamental do sr, Celso

Ramos, o PLAMEG inclui
tf'���, (IS ser-res nerrnms
trativos de Santa Catarina
p_. ,� .. u'" o cnuamlsmo da

atual gestão se faz sentir
de maneira auspiciosa. So
mente a cegueira das pni
xôes de certos grupos cP')

siclonlstas ousa negar a

evidência, numa rldícu.a
atitude de solitários mono

Jogadores de tncoerêncíus
em corred-r de mantcó
mio ..

Aliâs, o publico que tem

visitado a exposição do
PLAMEG no edifício Hoep
cke (rua Felipe Schmidt)
se capacita. de que Os re

curses obtidos 1)01" êsse ór

gão executor do pr'lgrama

governilmental do sr. Cel
so Ramos estão sendo' apli
cados com prcvelt.o ,? êxi

to absoluto, pelo bem (��

tar do povo e desenvolvi

mento do Estad('.
Ex�mlnJ.remos por aqni,

em aigumas notns que Ire

moS- publicando, os índic(s
da ath'iaad", do PLAMEG,
tais quais se acham ex

pressos atr;lvés dos gráfi
cos e paineis que se e;1-

c�ntram expostos ao pú�
blico. Antes, queremos a

centuar quanto slgnific,,
para a formncão '

politj,�a
dos catartn'i'nses o interês
se Que os leva a visitar

aquele mostruÚio exprc:>
slv? dr que se está reaIt
zando nesta etapa de Go

verno do Estado. Ê que r>.0

GO\'''rnador Celso Ramos
coube (' mérIto 'de hav'..r

restaurado a confiança po

pular ncêrca do que se

passa na adnllnlstri1ç.�o
pública e eoU,mando a pros

perIdade do povo e da ter

ra eatarInense. A... invés

de slmpl"s palavras, qua",e

sempre dissimuladoras das

intenções facciosas, o q'lC

-"'-

"SPARTACUS"·ê ti sublilll�
InsLória Ue um ideal lpe
fracas&a 1I1as que se meu

morro s'2'ia na mais vtbrat1-

te vltÓrld. "SPARi'ACUd c

ÚniCO 11,) genero, p::.is ap,:
zar de longo, \3 heras c a

m,nutos), prende ti atençao
dos espectador da primei!!!.
à ultima cena com um cit

n,a pleno de vi":,,r cenicu:

é, além disso, um espetáccl
lo seberbo, vistoso e como

ventemente humano. O \

deal sublime por que luta

spartacus, é portanto, ,I l�

berdade, o direito por quc
mais anseiam Os seres, tal1-

to racionais como h·rac'".·

nais. A ilberdade é lima p,'.
lavra dil'lna, que. soa COUl.}

um arôma de flôl'es e tor

na-se mais sentida, quando
hã. luta para o sua conq\1l3-
la, O escravo prefere a !lV'r

te à privação d� sua IIbc!'

dade; o cavalo prefere a ll

bfll"dade ii. mais rica ca"'.!

)arica do nHmd); o passara

prefere a libe:dade a um,�
gaiola rie ouro. O homem e

capaz d? ·mais sobrehuma
no esfôrço para lograr êxl�';)

a fim de conquistar D. liber

dade, "'SPARTACUS", final
mente, possui em seu entre

cho todos os ingredientes
p;lra se constituir em um

espetúculo de l"erlJ valor

FICHA TECNICA

Djrcçã,·: STANLEY KU

BRICK, um jovem dlretei"

que ensina a fazer cine'n:l

verdadeiro·
'

PrOd\1<;:10: ImWARD Le

WIS

Produtor Executivo: KI·

RK DOUGLAS
Roteirista: D A L T O �

TRUMBO
Baseado no romance de:

HOWARD FAST

Fotografia:
METTY. A.S.C.

RUSSEL!..

Musicã õ-mposta e l"e�!

da por' ALEX NORTH
Desenhista de producác :

ALEXANDRE QOLITZEN

Cenógrafo: ERIC ORBQ1):'[

Decoração de cenerto:

RUSSELL A, GAUSMAr�.

JULIA HERON

t.etreno, e Consultai' de

Desenhos: SAUL BASS

Son,grafia: WALDON O

WATSON, J O E LAPIS,
MURRAY SPIVACK., RO

NALD PIERCE

Auxiliar de Pruducão:
STAN MARGULIES

Conselheiro Histórioco c

Técnico: VITTORIO NINO

NOVARESE

Cenas Adicionais Foto

grafadas por': CLrFFORD

STINE. s.s.c.

vestuário p-r: PERUZZI

Traje de Miss SIM

MONS: BILL THOMAS

Trajes Mas('ulinos po!":

VALLES

Coordenador:
LAWRECE

ROBERT

Aslstcntes do Coordenadoi::
ROBERT SCHULTE, FRED

c�Ua����gem: imo WES'r

MORE
Cabeleir,eiro: L A R R Y

GERMAIN
Gerente __ 0�ugj,4. "�

NORMAN DE..'!lNÜ
Assistente do Diretor:

MARSHALL GREEN

Maestro Adjunto: JO;;:

OERSHENSON
Coordem!.dor Musical: .'\R

NOLD SCHWARZWALO
TecbJ;1ÍColor - Supc':

T�chnlramo - Lentes por

Panavisi ....n - Uma pr.,d;.:·
ção Bryna distribuída pe!a
UNIVERSAL-INTERNATIO·
NAL,

PREMI(_;; DA ACADEMIA

pelo: Melhor desempen:l:J
de um ator CoadJllvallte -

Peter Ustlnov Cinematog-r,l'
fia (côres) - Roussell Met�y,
a.S.C. Cenógrafo (côres) Ale

xander Oolitzen e Ol'b.Jl1

Dcceração de Cenarios (CÔ

res) _ Russell A. Oassm:lll

e Julia Heron - Desenho

de Vestuário �eôres) - Vai

les e Bill Thomas.
ELENCO (Excepcional)

SHnnoso1
80 C�H ZI'!"

Com Fermento Sico Flelschmann
você faz

Pãezinhos "Pic-Nic"

ara levar ao plc..nlc, para acompanhar o cate
da-manhã, OU pára a hora do lanche, expert
mente btes deUclosos pãezinhos que têm sa

boc de Iarenja, Srio uma delícia! Um detalhe:

a tnaas., flCl1r-á leve, reccra, fofinha graças à

ação do Fennento Sêco Fleisd,rn.-"nn

FeMnento seco
FLelsclwulIm 12f1ou I colll.(sopa)e 1!2colh,(chóJ
Leite., ... 1 xicara

Sal. , 3 colheres (ch(l)
Gordllra ' 1/3 a-íccrc

01)0 (bem batido).. " Um

Farinh!! de trigo (penei.rada) 5 xíC!lrns

. Uma

moela e erásttca. Coloque em vasüha.untada; engordure
também u parte' supctiÓr e cuorc com um pano. Deixe

crescer em Iuuar quente, livre de correntes de 0.1', até
dobrar de tamanho (nprox. 1 hora), Corte a lar-anja em

,

pequenos pedaços. ReUr(' a massa da vl1silha"coloque.n
sôbre uma superrtcte enrartnnads. Corte em pequenos

pedaços. Dt: a cada um, o reíuc de bola. pcsse :c rôtc

l1gelra.menlt' sobre cada uma, Coloque-as separadas em

tabuleiros untados. Ptncele a parte superior com man

teiga derretida. Cubra com um pano, Deixe crescer em

lugar quente. livre de correntes de ar. até dobrar de

tamanho (aprox. 45 mínntos). Passe no acôc..r os peda
ços de ruranja � coloque um DO centro de cada pãozi
nho. calcando um pouco, Pode-se pctvuhar com uma

mistura dI' acúcnr e canela. Asse em torno quente,
durante 10 a 15 minutos,

Laranja ..

Meça a água morna numa vasilha. Junte 1 colher

(chá) de açúcar. Polvilhe com o fermento. Deixe

descansar 10 minutos, depois mexa bem. Enquan
to Isso, aqueça o leite: misture ccrn o restante do

ncúcnr, snl' c gordura. Deixe amornar. Junte o

ícrmento já dissolvido ã mistura de leite, o õvo bem
batido c n rartnna Bata bem até obter u'a massa

GráÜs.l PC," ú no,w Ma",n Sil

'>eira (Caia'o P05lnl1l79 _ zc·oo

J)c/)lo,�·"'D.2/63_IVo,lcJ'.l"ejr,,).
o (aO/CIO "C"nscl'>os Útcls" sú.ltrc
"f'crme"jo s�co Flcischmau"

Mais um Produto (Ie Quu!idllrle da. Slnllc/ard Brands 01 Brll�ll, Inc,

FERMENTO sico

FLEISCHMANN i
Departament fi tentral de Cumpras
.

'�'ll OD1 28 1 1963 passado par Banco ou '.Iu;\� r1nado por ftt;1"ionãrl"

le, �I a L.� .0 - -.. - fil'mas de comprOVada ((10- DCC.

neldade com�l'cial: 7.0 Abcrtos os �velop"
c) prova de ouitação ('.001 cada um dos inte\'e�sa.j,

as Fazendas Estadual, F - t�m o direito d� rubrlC!l n

d�r,,1 � Municipal; fõlha!-i das propos::a� d

O OepartanH'uto Cen�i'::ll

d" Compra� por seu p,.�."j

d;ntc t01'na' públiCo que l!:lS

Conc�I"I'ências Públicas c

Administrativa!) (k,Una

das a uquisiÇão de mat�rj�'1

par:fl Df; reJ'arllcõ�� púiJP
cas do Estado, deverao s,·"

observadllH, par parte jo,;

resp�ctivos concorl'�ntes, n"

�e!;uintes formalidades
I _ Os cuncOrren[cs :1.'

vcr50 apl"l'sental'. em e\'�'

lopc fechado � llCl'ado. o··

d.f1cumentGS
a seguir:

ln?ncionndOs

Há dois menvos no Ur.I·
verso pelos quais o ser hu

mano rebela-se. rnnama-sc
e com tõdas as u-mas pJ::
stvets. atira-se à luta ex

pandindo todo o seu Ama-
go: a f-me e a liberdade.
São dois têrm';)s engrades.
que levam as massas, mes

mo as mais pacíficas, à sua

consequente vitória ou 1;0

CIlOS da derrota, mas esta

é .apenas aparente. pois
temunho dos numeres e sempre fica a semente, que
dos fatos. de nevo ergue os oprimidos
Pal1ti. a execução do pro- em seu lavor. Eles consu

grama que lhe estava are- tuem os dois pnmordtats
&0 o PL�MEG gastou, em erreítoe do homem. Isto é
lDG2 a tmportêncta de ors apenas um �pt'ef.áclo pa-u
2.255.8G8.MS,OO. tresta soma significar a matéria que en

apenas 1.45% se destinou cerra a base em que se ür
ao custeio da admínistra- ma o espetacular ,·,t"st sel
cão daquela Autarquia, ler" de Howard rrast: "SP_�.R
convindo acrescentar que TACUS", adapt3da a teta
a insignificância dessa dea- com O mesmo titulo, mott
pesa se acentua quando se vando um dos malares e

sabe que de cada empreen- mets importantes filmes ré
dimento contratado o PLA- produaldcs em Hollywood.
MEG contabIliza, para ser- "SPt.RTACUS'·, não é fie
vícos da administração, çâo. mas sim um fato hísto
uma renda de 3'i�. rico e social, com pequena
As .metae básicas do Pla- deturpacâo do seu cttmux.

no, nos seus aspectos - o em contraste cem a. com o

Hímem. o Meio e a Expan- riglnal, nã'J eOI1C:lrrendo is
são Econômica - tiveralTI to plr:l impedi!' o êxito to
a aplicação maciça de tal da película. Trata�se de
79.53r;�· dos recurscs atri- caso unico no genero: pois
Imldos a, tnis setor>:,s. As sendo um superespetâculo.
despesas classificadas eo- "SPARTACUS" é u,n filme
mo 'Serviços em regime perf'2'lto em t:ldos os sen!.l-

. especial de financiamento dos: paftoe. artistica, tócni
- as quais decorrem da ca, conteúdo,. argumento e

incorporação do Plano .de interpretação, "'E' um gran
Obras '2' Equipamentos ao de filme, superespctáculo
PLAMEG - correspoj1,de- de nobre senticlo ci�l11ato�
r,am a O.46�f do tMât· dat; 'g(áIICO"'C' bélo c'óntcúdo 1m
rec-uriiQS que a Lei 2772 mano e sedaI. tFel'nanJo
atrlbuÍll à Autarquia, Ferreira _ c- GLOBO'.
Assim fei que. durante o "SPARTACUS" é a nobre e

exercíciO de 1962, o PLA- comovente odisséia de um

MEG executou o seu pro- escravo \rácio que revoltop
grama, atendendo às v:i-

se contra n Roma imperial.
rias frentes da adminlstra- pois tôda a sua família, '\n
çâo do Estado, às quais. c1usive ele próprio foi .es
Imprimindo dinamismo ex- eravizado, Foi derrotad,l,
traordinárit-. levou maiQles mas c'Jmo se dls!;e acim,.
e melh<Jres condições de

uma derrotn apf'nas apar",n
pregresso e trabalho, ao

te, p:Jis foi lançada a 3(:!
mesmo tempo que prom')· mente da- liberdade, acha·
via a tôdas as iniciativas

ma ardente que as geraç6es
privadas meios de expen- futuras erglle:am alto. ai-
são c compensações. elcanc;ando a�sim a vitória
Dentr:>, pois, do Objetivo d�flnltlva sôbre os désp�

desenvolvimentista, tem o
tas e tiranos, q\l� exterml·

PLAMEG realizado o que navam a Integridade dns
lhe cumpre para confirmar homens ..

as razões de sua criação, o

acert(' da. orientação que
lhe vem imprImindo o dr.
Annes Gnalberto, seu ilus
tre Execuoor, e· a simpâtica
expectativa geral do po\'o
c:ltarinense.

Spatarcus, KIRK DOUGLAS

Crassus, LAURENCE OLI

VIER'

Varinia. JEAN SIMMO�S

Oraccus, CHARLES LAU

OHTON

B,ltiatus, PETER USTI-

NOV

Caesal', JOHN GAVIN

Helena, NIHA FOCH

Tlgl anes, HERBERT LOM

Crlxus, JOHN IRELAND

OJabrus, JOHN DAL!..

Marcellus, CHARLES M,:
ORAW
Claudia. JOANNA BAl-I.·

NES

�:;�', ��g�/'E����� --------
DE

Ramon, PETER BROCCO

Oanniclls. PAUL LAM

BERT

Ollílrd Captain. ROBERT

J. WILKE
Dlonynysius, NICHOLAS

DENNIS
Roman C-Uleer, JOHN

HOYT
Laelius, FREDERIC won

LOCK

Symmachus, DAYTON

LUMMIS oe TONY CURT!S

como Antonlnus

l." Proposta l'l1l duas V"l"
amba" selada;. com erS

2,.00 de Sêlo Etadu�l, Cl'$;

Bancários
Retornaram
ao Trabalho
CURITIBA, 4 (OE)

Atendendo apelo da ju��
tlça do trabalho, os ban

('AI'los anunciaram que re

tornarão h?je ao trabalho.

depois de alguns dias de

gl'cve, Os bancarias aguar
dado o pronuncl<lmen�o
'da Justiça do Trl}bnlho
com respeito
vindicações.

as SU:1S rei-

Conversações
Brasil EUA.
Prosse·guem
RIO,4 (OE) -

iniciadas hoje as conver�

çôes entre o Sr. Hebert,
sub·secretá�·lo de :Issuntos
econômicos dos Estados
Unldrs c o Ministro da Fa
zenda do Bl'Usll. Sr. San

Thiago Dantas, O Sr, Her
bert declarou que v<:'lo ao

Bra:'ill em missão do Gú
verno nortc-:IBlcrlcano pa
ra examinar c' m o Mini,,·

tI'O San Thiago Dantas, di
verso, o.spêctõT da no

balflnra de IXlgan,\CnLos.

10.00 �elo do Plamez c

mais a Taxa de Edu('('.ç,'Q
e Saúde de CrS ]0,00 pCl'
fôlha:

demais conc"I'I'''n:e
,,) designação do nom:- "

�nderQ{jo da firma pr'j1')

nente:

b) cspecific3.cfio a '11:'li�

d�lalhada pp�sival: inc!n�,

ve marca, do mat�rjal '1tle

se prOpõem fornece!":

c) prêço unitâl'io e global
cum a explicação de se a

charem ou não incluidll!! l�.,

despesas de imposto, tnxaS.

fretes, r:lj·1"ClC�. Sl'gUI'O->,
de.:

dl procuraçãO, se foI' I)

caso, pas�adn. a pessõa ,�

prcscntante do J)I'Ol>On"(\;l'
a ab:-l·tul"� das propo�t:',

.

·4,0 Os documentolJ Rc!".m

to\! p'art" dêles) pod�" ,:J
,e1' l'ubsUtuidos pelo' Ro:;l.�
tl'O da firma 110 Depar'r�
menta Central de COm9r,\�
d"" Estudo de Sanla CarJ fi

8,0 A� propostas Inwà�

lo 001 à 'cnda na Imn'

sa Orlei:!l do Est9.rl,,) clt'H'

na:; instrl\çÔ('s constaUtt>
d'J verso das mesmas, be
como às exi{;.ênclas do Dc
ereto \l.0 SF - 25 - 06

61/382, dL' 1961. co dem"j

dispe�içõl's E"taduais c F
derais sõbre Concorrêncl.r.:

D.o As firma� loealizadn
5.0 As proposta!; dev�:':io

�er apres('ntadas em dllus
viaS. com a rubrica dos

pcnente!< em lôdas as

na. sela\";us-'nn forma do

flen'l 1.0
ciai� das respeeth'as l?c�
lidades, mais <1:'\ certid
negativas � Coleto.. E
taduaJ e da PrefeitUra M'
nicipal de Florianópolis.
II E�te Edital é va1ld

para tõUas a� concorrêncl
-c ,entrará foro vi?,ôl' na dat
de sua pub�ic:ldi"..

d) condições c prazo de

entrega do material n� lO

cal indicado p",lo edil'li Te ...

pectivo, onde sera ]'rOo<'(I\
do o exame c �Cl1iflcat1o ('

seu r<!cebimento.
'2') decla]"a�ão de conht

cim�nto e submi�são às nVI"

mas dést� EditfJ.l e da L�g:�:

lação referente à Conc')!"

rencia,
NOTA: Serão r<lcu�ados o�

materiais com dimensôl's �

outras caracteristlcas �.

quém das espeCificações, ,o
que oca�ionará exigência ue

substituição, retirada. urg" n

te chamamcntu do !;cglln<ll'
c�locado. recolhimentb da

diferença de prêr;o pelO fal

tnso caução futura SU�pdl

sã() 'do registro de 'fornecl'
dor. etc.

2.0 Na partc (!xternn do

c\'�lnpc eontelledol' da :>r,)-

]'c�ta dc\"�rão cons(al' .Js St'
------- 1

guillt.OS dizcres: CONCOR
RtNClA PU'BLICA N.';)

DESTINADA a,.,.,

�-.

6.0 Os env�lopes, con!cn

do propostas ou documO!�'l
tos, devcrão �el' cntre<gu<:s
no D('p:lrtamento Centnl
de Compras, à Praça Lau.-"
Mu1lo no 2 até duas hJ

ras U{lIDS da abertura d l�

propostas mediante r':'('lbJ
<'n1 que s'� mencionará co:',
e hora do l"ce�biment().

FLAMULAS
Confecciono-� c,ualquer quantidade,

qu .. lidodp e (renal" preço
Ed Lohio - 7.0 andar opto 70J' Fone �4?4

Novos Vereadores Tomam Posse
Serão

.

,
etc ..

3,0 Em envelope sepa':a
do contendo O" dl2ercs do

ín�iso anterior, além 'do ter

mo DOCUMENTOS, em :c(,

racte!,es bem de'ltaeado:-l,
encerrarpl'e-ão os seguint'!s
documentos cl>mprobatõl"Íos
do.' identidade c idoneldaoiu

da firm�:
a) certidão de Rl·gl.�tl'O

na. Junta ComDl"ci�1 ou D'n

rio Oficinl qu" trIlha pllb1j
cada os alas de sun eOni�!

tul.�ã.o:
bl nlc"tado ek idoniprl:>{I('

Foram recentcmente em

possados cS membros das
mesas das Cilmaras Muni

cipal:; dc Tubarão, Jara

guá do Sul e Morro da F�I
maç:;t, juntamcnte com os

d�mals Vereadol'es eleitos
em 7 de outubro de 62.
A Câmara. Municipal de

Tubnrão tem na presidêll
cla ') ,'('readOl' Rnul Zazot"

f'l('!to pcln legenda ti:)
PSD, c, ('omo primeiro e

segundo secretaro,1s, res·

-peetlvamente, oS' vereado
rrs LlIil< N'lpolriio (PSD' c

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis, -' 5/2/t>3

I
A $ocôedode de Ampa�E�� T���c!�o�U�J

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28 cOfl'iu"tca as'
pessôas afeitas ao bem que ccelto qcctsquer npce
de auxílios, ern b�"lpH�!t) dJ seus doentes fichados.

ÜUhoJslrr" que os telefones números 2287
29-40 3146 e 2288 estôo à disposição dos pêssccs que
desejarem nuxlfiósla, bastando discar, dizendo o I�
cal onde deve ser apanhado a donativo.

VENDE·SE ...

Pela melhor oferta ate

dia 10 Il "Lavanderia. Lin

coln do Brasil", máquina: a
sêco e a vapôt, 3 mêses de

uso. Motiv'1 mudança.
Ver e tratar à rua .rose

Cândido da Silva. 679 - ao

lado da Soberana - E�

TREITO.
Rainha do Allântico Catarinen.ie de 1963

O Casamento de Maria Regina CamposCASAS
CENTRO - R. Artista Bittencourt 18 _ Sala

ta, Sola Jantar.Capa, 2 Quartos Banheiro -Cozrnhc
Q. Empregada, - Terreno de 13 x 18,

.

Preço CrS 2.500.000,00

AGRONÓMICA - Ruo Delmindq Sllverrc n,o
2jO - Casa Alvenaria c/garagem terreno (]e 28x40.
Prêçc c-s 1.100.000.00

BARREIROS - Coso de Madeira - R. Fron
",no L Pi res n. 32 - 3 quartos e demais oepence.. -

c.os CrS 400.000,00 - Financiado.

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

ESTIlEITO - Vila Florida rua no. 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartos - solo - cozmha _ ba
nheiro ....:.. águo e luz.

Coso de madeiro de 43 m2. terreno 10)( 19,30
Prêço c-s 350.000.00.

Terreno (je la x 19,30 - R 14 de julho 9531
- Caso Alvenaria - terreno com duas frentes _

782 m'L preço - Cr$ 850.000,00.
TERRENOS

AGRONóMICA - DOIs lotes na Ruo Joaquim
Costa. Terreno plano.

(�rso f1reparatório (ontll'lente
CU.lSOS ESPE(;I.\IS
!ARA PROHSSORES
"E DA ,ILOGRA"IA

AUlAS PARA CONCURS,JS
A rnao 91 (GINASIO EM UM· ANO)
P�E.GINAS,AL ADMiSSÁO DURANTE O ......

O" rlLOGRAilA
- Boc;eodo no. moi. moderna, processo. pe'A_
góglcos.

- Lquipouo com maquino. no'o'
.- Dirigida pela:

'

- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
faço suo inscricão O Rua Df. Fulvia Adu,"ci an,

tigo 24 de Mtr,o. 748 _ 1° v.ldor
'ESTREITO

.

FLORIANnPOLl!i

�I
\@YI

NA SEXTA
.

teu-a. " sennora Dr. ne

dolfo Fernando (Anas��
cia) P .ntc da Lu� c ��a 11-

lna Maria Lucia, r,�s',�,;!,

r:fnT nt-êr.

O ROYAL
Hotel. vai inaugurar dn-

tos do oarnav-i, O seu mo

õeJ'�o e luxuoso l'eSlRUran-

o CASAL
Dr. car os Krebs :Lfo,,)

F lho. regressou d"

temporada na praia ae lm

bé, no ROS.
ntpncão

MllcJ:.mÇ'lS loruts ... u pe
ra outras e.dndes : Servi-TERRENOS A VENDA

l'I.-:r.O\s
O Sr. Henrique Cassio ,O\�

br.eu passando fins 1" w-

���� ;: ::��i�adr�l��"���
van e neutmo Rosa. par sl

cip a rum do Banqnet� da

'I'roze Indusuius do Ano.

cox rte lnuooncas.
"":ia· é n""e�.o:"lrio o en

grnd-unentn dos móveis.
rnronnacões à rua s'ran

(',i810 'pctont.no. nv 34 -

r ne _. 3301\.

VENDE�E.

40 rotes na Vila Palmira .- Ba,re,ros.
1 - lote 28x22 -- Jor d.m tdlóntlCO _ 13'JI

re.ros. (Beil'i jJl'ÓX me a Esu odo Federal).
lJ ._ Terreno COrT) 64 mts.x810 mts frenre pu

ro a Estrada Fcoero' Barreiros
1 lOte 12x30 na zona bcfnecr.o de Comburiú

próxin"o Ó sede do lote Clube.
1 - lote 10x30 rio zona balneário de Combo

riú P;Ó70�O 15:f�e n�a;��;�a��e��i� �!u��mbut,u
próx mo o zona Comercial.

1 iate 15x-30 "'0 Vila Pcmpérc - Cu rt'''�,",
1 lote co-n a A'r-ea de 700 mts2 Junto a(' Hl.o.<

pltol Piotestoote em Blumenau
.

1 tore 14xJO lunto à Pundrçóo TuPY. rc.ovtue.
I 101 ... 22)(.,1 "rr> Pil(Jr:,nh(\ Cw',ho

A bonito nnivc Mar o R€gina Campo, - agora Se
r-h-iro Dr Ernesto Dcrnerou.

NA SEMANA
pp circulou I1a Floria

cap: 'o casal Dr. Izeu de AI

rnetda Presidente' do eco

some 'Nacional de Medtci

na, Jantou no Querêncl.j.
Palace com o .sr. e ara Dr

pemando de Olive:ra; Sa

cretáno de Saúde; Sr e S!'�

D. Muniz Aragâo; Sr. e S a

Dr. Àrm>lndo Valéria <ie As

sía: Professores. MadeLra

Neves � pOlydoro Santiago

SÃO LUIZ - Início d.o Frei Caneco. MagnificQs
lotes com vIsta Baia Norte, Para residências de fino
gosto. BcdJS de Prata no próxrrno

dia nove de março. U:n 9.(0-

grama está sendo elab ..'�"

do por uma com.ssêo. ?)

demo! adiantar que um

[a ntar f-estivo acontecerá

oferecido às. autoridades

que serão ConvidadaS.

A Jl:AINHA
do auénuco catermen-e

de 1953. será coroada :1'

próximo sábado, no H,t.�l
Balneário Cabeçudas co-n

movimentada festa que -cu

nira os veranistas daquele
bonito e tino ambiente sr
ctat do Vale do Itajaí. Már
cia Reis. Rainhll 62, tará a

entrega simbólica da raixa

qqe está sendo ccnreccrcna
da por d. Lorena, em Iatr .s

"japonesas".

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o com

binor.

ESTREITO - Alto do Visôo Vários lotes.
CHACARA - Itacorubí com óguo corrente ór

vares frutíferos pequeno propriedade poro ptantcções. Duas Peças em UmA to,
Num Só Espetáculo
Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Teatro
Alvaro de Carv21ho: "Antes do C:rlfé" e

"O Banquete".
Intérpretes:
Geny Borges, Fernando Pereira I�

Marli .Bxegeron··

NO CONCURSO
de Ilustração do cento

"Natal no Mar". organtzn
do ceie Diretoria de Cu tu

ra, d.. Secr.etarla de �du(.':J.-.
çâo, pelo Centenário do Es

b:lt;: v�l�at.�,1��nlS:g.��V'�;�=
sl� Corrêa...,. 2.0 lugar Ri
c .. rdo Bal"Ceto.

".GR:\DECO UMA GRA
ÇA ALCANÇADA.

EM VIAGEM
de Nupclas. na FloL'il!�fL.::1

o recem-casedos _ Sr e Sri
Joseval (Etelvina·), P.eiXOl,',
ê'e. conhecido radialista d:l
Radio Bandeirante de 8.1.0
paulo. São hospedes do Que
rênda.

C. L.

Dr. NEI GONZAGA
FMPREGADA ACONTECEU

.....E:x. Ac.sisfente da Clinica Urológico da Santt
Ctl:;Q "'e Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof MO'
tl,eus Sanl·amaria). ..

Ex Assistente do Prof. Moocyr Tovoloro (Chete'
dt:- 'Jrologia do Hospital São ComHo de São Paulo)

Cirurgia e Clínica ur"olóbica.
Rin_; - Ureter -- Bexiga - Uretra - Próstota

Endoscopia UrináriO.
Atende pelo manhã No Hospital oe CarióJe
Residência: Te!. 2984

no sábado. o· caSalT.er>.·,Q
de Maria Rei;'ina Campos,
com o dr. Ernesto Dame
Tau, 'Da: Cape!a do DlvlolO
ÉSpirito Santo. Apól: o

ReligiOSO, os convidados fI)
ram r,ecepc,onados ni:l 'j�

ciedade Atiradores, com Ut!l

almoçn atn.ericano. A "lain.

trajava um bel!ssirno vesti
do de cC'tim. confeccion"ri')
por sua sra mãe d, Floris!:lúJ.
Campos e bordada p"la ,,..

nhora Mucho Brand.
Foram paraninfos: Sr. E
mantl-el Campos e Sr": ::;r.
João Alcantara e 8ra; 'J:"

João A'fr::do Campos e '3rJ.;
Sr. Antônio Carlos Cam):los
e Sra. MaJ"ia Rotulo; Sr, Jo
sé Rosa e Sra; Sr . .iacks.m
Kucrten e S1'a; Sr. Helio
Areia� e S1"a; Sr. Ern":!stt>
Damerau e Sra; Dr. Datli
lo DU"l"t,e \! 5ra; Dr. ,risco
Paraiso e Bra; Dr. Leo X!1-
vier e Sra; De!>. Oldemar
Menez.es c Sra; Sr, Joao
Joâo Cuz e Sra; f
lia.� e Sl"a; S!". Nelson VII"
lente e Sra: E-r, João "-.
Machado e Sra.

precisa-se pma empreg··h.!:l
Pal'a cozinhar e arru ,H.,r

lO apart� .de .ca�aL"': l'tt..

ga-se bl.'ll':. Tatar rua J)'�

vai Melquíades Souza _

""óificlO
.

::'l)tJa Apto. 21.

4-2-63

A RADIO
Santa Catadna, grClvou

e retransmitiu os discul'�I)S
dos 51'S: Dr. Rubens êle Ar
ruda Ramos e Dr. 1:�ihO:1
Bender. pronunciados bri
lhantemente no Banquete
d3s 13 Industrias do l�no.

Melo Prats, o autor do fu
.ro.

RECEBI

convite para .l casam�;;

'o ::� Leda Cotrin. COtl}, .)

capitão da Marinha, rl"u!l
cisco Sergio Marinho ;)ro
ximo d:a treze, ás 18 hOras
A recepção acor.tecerâ

�u.erênc!a Pl11ace Hotel.
r::r.�-

--,

��"AU I P II b I i C i d a de.

�j�� J 1�· .em "a. Ca.a.ina
.• 1

é Confecção e conservação d. painéis I_ern toda o Esbelo.
(UNIU SANTA fATAR!HA

Clínica Geral
Doenças Nervosas e Mentais

Ançu 'stio - Complexos -- Ataques - Mania!
I-'robler'"1ático Afp.t1vo e sexual.

Tratoment,) pelo Elt>tr.xhoque co,n anestt:siG
!nsulinaterapia - Ccrdio7.Cllo(apia _ Sonoterapia
Psicoteroria

D1reçã(") dos P·:iquiótro� -

DR PERCY J!)ÃO DE BORBA
DR JOS' TAVARES IRACEMA
DP' IVAN BASTOS DE ANORADI:

H08.AHl('l fi À./\ 12 h�. I.>r. P.1TCy
I� as IH hs. Drs Ivan e frarl<:Tta

Ende,eço Ayenida MeJuro Ramos 2'l8
(Pr"lÇO Ft"'!vina l1J7) F,.. ..... '17 - 5:;

G�NA'SiO EM UM ANO

�PUbIICid.d·1
1�;;'::::1
�-----------

Ago!a com maiores probabilidades � Faça o
SllO inscncào ó Rua DI' Fúlvi<l Adueci 748 CURSO
CONTIN{NTE. . -

--- -

-""""'-

RA'DlO PATRUli'f1' SOCORRO
POilClAI i)F I!OGFNfIA m �Q11

O bo'o da noiva. em fOl'tn!l
d" duis "coraçõe�" c}l';,nou
a�enção dos cnvÚ:tadns. A
decoração da m-esa com um

Variado de frutas e os 3�1'
'viços apres�ntado pelo ':;r.
Eduardo Rosa. foi digno '::e
elogios por todos os pre5-'!"!'l
tes no grande aconteci
mento que mãrcou Wn1 ca
�amentão. Os ln�vos via_
jarllm para Pôrto ALegr",
São Paulo e depois Poço
de Caldas.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

�EX·MAR(AS [ PATENTES
Agenle Olirial d. Pr.pri�dldf Industrial
f?pyhU·u de ",un'IU, pflt�?I',f!/I d� 1ft1I�nçâo. nomes CO>

"r('i(ll.�. tIPI'\'-� ri,> e�labeler.iment{l. inS:(lnia8, h"asefl d& Diplomado pela. Faculdarle
Nllciollal de Mcdiclnll d;l
Universidade dI"' Bra.�I�/.Jrnp(/Ullfldu e mltrC(lp de exvorta(,(lo

Rua Tenente Silvelr� 29 - 1° anrlar -

SALA B _ (ALT':>5 DA CASA NAIR _ FLORIA"''''.
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _.!. FOt-.lE 3912

Ex Interno pOr COllCUL'�O da

Mat.ernldad,· Escola. (Sei'

viçO do Prof. Otâvio Ro

drigues Lima). Ex-Interno

do Se�vlço de Ch'urgia cio

Hospital I.A.P.T.C. do Ri!>
de Jar.elro. Méd:co do H�'i'

pitu! de Caridade e Ja
Mal>ernidade Dr. Car.Ú5

Corrêa.

No centro a bonita l\-Itriuln vidad>ls - a esqu.rda. Celi:l
Peixoto, filha do casal dr. Lobo, a direiLa Wânia Ta
Hélio Peixoto. que festej<!u vares, Guilhermina Nun;s
os seus quinze anos, com e Maria �otzlas
lnún'eros cQnvidados e con-VENDE-SE Á FUNDIÇAO

Tupy. vaI comemol"'lL",

UM GRAVADOR MAGNETOPHON 75 TELEFUNKEN
2 Vdocidades

2 Frequências
Olho Mágico
4 Haras de duração

MUSICAL BÃRPI\RTOS - OPER/\ÇOES
DOENÇAS DE SENHOnAS
- PARTOS SEM DOR Di! O

método pslco-pr,ofilati',;)
ConsultóriO, Rua João P�11
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende c·)m

horas marcadas. Telefota
3055 _ Residência, Rua
Generlll Blttencourt, 101.

ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLlA - RFO�1l0Ee SOC�/

T roto:" com BARCELOS - Fone 2994
Das 7,30 às 13 horas.

D",li�ANTEf\ COQUlTEIS - FESTAS DE ANlVERSI iUOS - CRA

30/1/63 DANÇANTES - BTC.

ESCOLA SANTA CATARINA
F A ( I L "RLrA9im S """"

CWlKCOU·SI_GUtiDUR ''I
IlrU'JV!

�H' 1'11111111 '�IIOIIM. .. ' ii

P O L I,
ClJh(l pr'mário para meninos dirigido pelos Ir�

mas Francbcanas à rua Vitor Konder' 4.
Ma1Ticulc: 4 à 9 de fevereiro

.

Hor6ri{"l: dos 9 às 11 e das 15 às 17 hm'as

Limpo móveis, geladeiras, ortigoc; de couro etc.

Representantes e Distribuidores:
Representações Irmõo� Nunes �tdo. Pronta

1040 - Esfreito - Fpolis9 - 2 - 63

0.' '

• .1.,.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTRUÇAO DE NOVO

HOSPITAL
ta Catarina terá O prazo
atê fins de fevereiro Par'l
reequlpementn de sua frota
e até junho para neomen
zação dos servIços evttenoc

. os inconvenientes que ate
agora se verificavam e que
deram causa constantes re

clamações do publico. F'i
ccu também deliberado 1>2-

ocastão que. em caso de não
gorem observadas es condi
ções assentada II Empresa
Sanla Catarina perderá !I.

concessão exclusiva de ex

ptoraçâo dos serviços de
transportes coieuvce na c'
dade,

Brasília. O sr. Eduardo K.
de Mello além de abordar

aspectos de arquitetura e

urbanismo. focalizou rnze ..

ressentes cceeevações <:0_

Ihtdas em recente viagem à
União Soviética, realizando

paralelo entre a vida aeraz

da Cortina dê Ferro e no

mundo Ocídental, ccncíutn
do pelas indiscutíveis van

tagens do regime demo

ccéuco.

consequência, várias mf!dl

das restritivas foram im

postas. que ,virão, Indíscucl
ve'mente em detrimento
dos serviços que necessitam
em cetrteientc dos serviçr.s

três metoree emprêsas d.,

Estado de Santa CatarID3.
para a comemoração d: S .. IJ

25.0 aniversário está sendo

elaborado extenso pregrama
de comemorações.

No.. York (E.peclal) - final
mente.ciência _.:onlJ'OU"unu.

IUbsrinciac:ieatrizantecom. �

!TWrmniria propriedade Jie per-
mitir a redução da hemorrOidas
e o prontoallYiodador-Iem
,,,,,,lo.

número dêee... pacientes
portadores ar .;uo,. cromcos, �

guru de 10 a la ancs,

Tudo iS!lt)•. 'ler.l a wn de narcó

ticos, aneseésiccs ouadstrinJ:encet
de qualqucT espeCle. O segrêco
ená nUma no�a .uosc;inÓa CICa

trizante naturaJ-l"R_P-rrcencem�n
ee descoberta por uma ;nst,tUlçiio
de pesqUO!.:l1 mundialrnence tame>
a.. O FRP já �$tá sendo brga.
mente empregado cama cicalri.
zant. dos·tecidu. em qualq1,lCl'
pane do corpo

Agora c!u nova substincia cica·
trizanre é apr�senuda em perna
eh e supositórios sob a nome de

Prepara-i., II.
Em côdaJ aJ tarmáclaJ peçam

PN!p(U'Qdo R P"moda em

tuh"" CO'll aplicador �special ou

",ep'II-·rlo H - "U/>osit6,i..
em arruchos com 10 unidadcs
emb,b"a5 mdj"idu,lm�nU'.

CONFEru:NCIA

Acaba de ser ccnsurutcc

em aotnvute uma sectedwle

civil o Centro Médico Hos

pitalar de Joínvtlte cujo
obíetve é o de construi- e

manter em funclonamcntc

moderno hospitalar contro
tribuindo. assim pa�� a

melhoria dos serviços de

assistência médíco-hcspíta
lar da ctdede. Dentro de

poucos dias segundo se (11-

.utgou ,�... râo colocados À.

subscrição púbIec 10.000 t.l

mtos de sõcios-proprietâl'i'lS
Para a construção de no..

pttui prevê-se desn-sas
num montante de cêrcc r!e

250 milhôes de cruaetros

geauacu-se no cíuoe
.

Jolnvllle, deste cidade. n"

dis 25 do corrente. a conte
rêncta do arquiteto pauüs
Ia Eduardo xneese ae

Mello nome conhecido na

pais, tendo colaborado ín
ctustve com Oscar Nre
enerer na elaboração do

projeto de construção de

que necessitam ser execute
dos Ina cidade. principal
mente os que se retacíonu n

com Il. conservação das ruas

não calçadas e am!llia{�.o
da rêd.e de água.

Em case .pó:. cuo, foi eon!l[;1cd�
e oompro,,�da urn� rnelh<:>r,a :rur'

preen.tenr-. A dor Ioi ahvrada-de

pronto. vuific.ndlHie �o mesma

tempo v�rd"de Ta r�duç�o ou TI

colhimeue- dalO bemoeré.das

NOVO PERIODO

LEOISLATIVO

Está marcado para O pró
ximo dlll 5 de reveren J O

Início de novo periodo da

�,�::·':o::nl;;�:�.�J��� Os EUA lanç'arão amanhã Satélite de o,', Comunicações a-,tal do legislativo. em con-

���ê:eCi; ddea:u���%�8J:le!: grande allitude z: :!���el:C�m����nlc�� �:�el�1em�:��asÔb��1�C��:�
artrcutem entendimentos cabe Canaveral, Flórida, Norte e a Africa por via es ano Atrânüco, perto do E-

para a composição da Ma- 4 "O.E." _ Os Estados Um- paço. quador. Dali, mandará

sa, neo tendo, se esboçado dos tentarão pôr em órbna U lançamento, por meio transmissões por telefone e

atê O momento um pcasrvel amanhã o "Syncom" _ de um loguete, enviará o teletipo entre os E. U. A. e

esquema de composição da primeiro satélite de comuni satélite a exatamente a An ica. Ao rontrário de

futura Mesa. As tqeze ca- cações de grande altitude 35.680 km de altitude. O seus predecessores "J'etstar"

detrás do Legislativo jeín-
• e-Retay'', o "Syncom" não

víflense estão assim di.;;tri- -_. __ .- .... _ poderá trnnsrmur progra-

buldas: UON 5, PSD 3 PT9
uca., de te.evreec.

, e Pzy 2
'

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON o �;,,:;:,��'��:��� ��t���
u, ... ue <::'1 noras, C<Jm a ter

ra, e permanecera na ml..';

ma Iungnuue.
uma eesaçac especial em

LaKenuLs� l��ova oJe.(sey).
ellVl ... ra smal;:; a;J "'Syncom",
que os ampliará para enVia
1'ô)S oe no'lv a unia nave t:<'i

pecial de comunicaçoes
ailcorada na Nigéria.

I
O satelne tem 28 poleg3.

das de diâmetro por 15 e

meia de altura.. Suas parte.;;
laLerais estão cobertas por
3.83u células solares atraem
a energia solar para d"r

fÓtça e ativar Seus disposi
tiv.os. Leva antenas na par
te supericr e nos lados.
'A semelhança o 'd'TeI3-

tar", o "Syncom" leva seus

próprios instrumentos pa
ra receber, ampliar e re

transmitir canais radiais. A

maior parte de seus siste
mas foram duplicados e são

intercambiáveis. Caso b

lhe um dispositivo, há ou

tro cuja missão explícita ê
a eLe substituí-lo.

O maIS .mrr.>teend�nte. porém., é

que ata melhore se manteve em

casos em que ,. obs<:rv�ões me

diu, se proJoo�aram 1)01" muiro:<
m_'

De lato, OI resulwlOil toram tio

marcante'! que 011 pacienteS tive
tam e�prl'S.<i">e. como esta: "k
htmort'Ó,dn jJ nios.io mai,P"'>
blcmal" N<'ltl'-.' l!TlInde

2�.0 ANIVERSARIO DA
FUNDIÇAO TUPY S. A.

NO corrente ano a 8 ue
une-co. a Fundição Tu)Jy
S. A., de JoinvUJ�. Santa
Catarina. completará o seu
25.0 aniversârio de funda
ção. Iniciando suas ativ:da�
des em 19:.'.8, é a Funrílçne
Tu!'y S. A. a pioneira na

r-cncecão do ferro mareá
vei na América do Sul. Sua
linha de produção abrange
atualmente. alem de CODI>

xões, auto-peÇas. pf'CiS
eletrotécnicas e material
para a indústria ferrovi;_;_
ria. situando-se entre as

SITUAÇAO DOS TRANC
PORTES COLETIVOS EDITAL

JUIZO DE DIREITO DA la

VARA CIVEL DA COMAR

CA DE FLORIANOPOLIS

vação e funcionamento, a

valiada em Cr$ 30.000,00; e

20 - Uma serra circular,
marca General Eletric, ;'10

102584, motor 'I'rrelnd, US!!.

da. em bom estado de CO'l

servaçâo e Iuncionarnerr;o,
avaliada em Cr$. 25.000,00,
e tudo no total de Cr$ ..

55.000,00, preço por qua.nLo
serão !.evados â praça pnra
serem arrematades por
quem maior oferta fizer a

cima dêsse total. Em virtu

de do que, expede-se êste e

outros iguais, que serão �1.

fixadrs e publicados na for

ma da lei. Dado e passatlo
n-sta cidade de FlorIanópo
lis aos vinte .e três dias do

mês dê janeiro do ano de

mil e novecentos e sessenta
e três. Eu, (a) Carlos Snl

danha. Escrivão, o fiz e

subscrevo. (A) EUCLYDES

DE, CERQUEffiA CINTRA
_ Juiz de Dlreitô da 1� Va

ra Cível.
Confere com o original.

A fim de procurar uma

solução para o problema
transportes cOletlVO$ e-m

joínville. estiveram i-eun!
do�. recentemente. com o

prefeito municipal re.a.e
sentante� da .empl'êsll que
expIo]':'! ê�se �t'l'V!CO públi
co e numerosos dirlgenr"s
de sindicatos de trabalh!H!o
res. Da reunião ficou r('_

solvido que a Emprêsa. Slln-

REABERTURA DO CA:<lAr.
DO LINGUADO CIRURGIAO - DENTIS1A EDITAL DE PRAÇA COM

O PRAZO UE 20 DIASAtende .sros e crianças
Meto�o psrcoróçrco moderno - espeCializado
paro crianças - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação repiCo do tluLr

Atende dos lU os 12 e das 15 as 18 horas
Ruo Sõo Jorge n.o 30

E$boça-se movimento d ..
opinião em fllvor da r.ea-
bertura do canal do LIl1-
guado que l1�;a ao cO'lti
nente a ilha de São Fran
cisco e que é cortado pelo�
tri'hos da RVPSC e pela
rodovia estadual Joln.yille·
São Francisco. Os Incom'e
nlentes daquêl� aterro' e�

tão se fazendo Iffi-a,ts v!si
.

vels nêstes últimos an" .. ,
com a obstrução do éa.:l&l
sul da Bapla de São Frel�
cisco .e conslderá,vel eros'lo
em seu ex-troemo norte. Em
virtude dós trabalhos oe
paVimentação da rod�d3
Jolnvi'le-São Francisco ,e·

novam-se agora as mani

festações e;n favor da fE'tl

bertura do canal. preconi
zando-se a construção d�

ponte, removendO-se O en

tulha considerado na op;
nião de muitos como e�l'o
Imperdoável.

O Doutor EUCLYDES DE

CERQUEIRA CINTRA,
J u.:.l de J)lreito da 1 J.

Vara Civel da Comarca

de Florianópolis, S.C.,
na ferma da lei,

Delegacia fiscal do Tesouro
Nacional em Santa Catarina'

. Tabela de Pagamento do mes .

de Janeiro de 1963

FAZ SABER aos que rf pr�
sente edita! virem ou dêle
conhecimento tiver,em que,
no dia 28 de fevereiro pró
ximo vindouro, às 16 horas,
na sede dêsi.e Juízo (Pra..;a
Pereira Oliveira, n. 10), o

Porteiro dos Audltóri:ls l;e
vará em praça os bens pe
nhorndos a NlCOLAU BAT

TAS na ação executiva que
lhe move MANOEL BOA

VENTURA FEIJó, que se

processa nesta Vara, bens

êsses constantes de:

10 _ Uma garlopa, máqui
na mecê-nlca Acerbl, cem

motor Chnrlerol, n076939,
em bom estado de conse.-

DIA 7 - APOSENTADOS DEFINITIVOS _ SA·
URIO FAMILlA� ADICIONAL DOS APOSEN
TADOS QUE RECEBEM PELO IPASE
DIA 6 - MINISTERIO DA SAUDE E QS QUE
NAO RECEBERAM NOS DIAS PRD'PRIOS
DIA 8 - APOSENTADOS PRDVISORIOS E PRO
CURADORES
DIA 1.1 - PENSIONISTAS MILITARES E PRO
VISORIOS
DIA 12 - PENSION 1STAS CIVIS
DIA 13 e 14 - TODOS OS QUE NÃO RECEBE
RAM NOS DIAS ANTERIORES

.

-....;
.... � --NOTA..._ as pàgomentbs, sem exceçõo são con

diciQnados à apresentação do título /l!leitorol, corr

provando o Cumprimento daquele dever no último e

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

tão obrigados o "atestados de vida e de viuvez" - e

xigir-se. á, tombem ete
..
documentos.

Convênio Nacionul de u

nificação das Associações
Religiosas Espiritualistas,
Umb!lndista e Afro-Brasi
leira _ (Registro nO 1.297,
d:! CIY'Wrlo do RegisV" Ci
vil das PessoaS Jurídicas -

D. F.)

do Convênio, às autoridades
competentes.
Art. 8" - O conjunto a

ceitarâ a adesâo de flual
q.uer o.utra as�ociação n�'O PREFEITURA: DESPESL\S
slgnatarla, apos a nece§_5a,!...... '

._
.

ria Indagllção. Ml'N1MAS
Art. 90 - O texto déste

C�RLOS SALDANHA,
Escrivão

INSTITUTO DE" IDIOMAS YA'ZlGI
Convênio, a ser registrado O p�efeito municipal Oe
em cartório, será ampla- ]olnvilLe acaba de rerome!l-
mente divulgado e comuni- dar a mais e�trlta eonten-
cado, entre outras, as se-

ção de despesas na execu-
guintes Autoridades Púb�i-

ção das obras publicas

���:,�;���:�;i,:,�����f ::�::,::����S::::'·:�:�
�:����O;taC::!�o de ;:�!�.� --+--.__:------------_:___:_--::;__:_---=-..---=---------f-
de Segurança Pública, Pre- >;-',

feito do Distrito Feder31,
Governadores dos Estados e

�ee;�:I��Le�:�:��l �:�
"taduals, Prefeitos e Câm,a
ras Municipais.
Rio de Janeiro, 6 de ju-

��od�eS�I��6 p�tl:)P���d���
te da Confederação Espíri
ta Umbandlsta; Benjamim
Gançalveli de Flgueiredu,
peio Primado de Umbanda;
Floriano M,muel da Fonse

ca, pela União Espiritista
de Umbanda do Brasil; By
ron Tõrres de Freitas, pel1.
União Nacinnal dos Culto;;

Afro-Brasileiros; Madre la

randeliã, pela Ordem Místi

tlca Espiritualista Agla-A
vid; Jerõnlmo de Sou

za, pela Federação Nacio

nal das Sociedades Rellglo�'
.

sas de Úmbanda.
(RllPortagem de Byron

Tõrres de Freitas, presiden
te da União Nacional dos

Cultos Afro-BrasILeiros e

da Federação Espirita Urr.-,
bHndista do Estado do Rio

de Janeiro especial para o

jornal "O ESTADO" -

Florlanõpolis - SC.).

o INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZIGI oomunico'
o t.ados< os interessados que já estão obe!'tas· Os ma

trículas ]Xlra o CURSO DE CONVERSAÇÃO EM

INGU:S. poro quaisquer dos três EstágIOS, ofer:cendo
horários adequados nos perí.ados da manh6, tarde e

o noIte.
1

Outr,osS:i.Ol, <!Rrrtunica (lOS- olunC5 vigentes que o

reinício dO�i dulas �ij'rá no semana em curso, obede-
cendo oo's. lhOrdhGs"jô' estabelecidos. '

Melhores informoçoes na Secretaria do Institu

to no ;,orário dos 9 os 11 horas e dos 15 às 20,45
horos, de segundo o sexto ftS'ira e. aos sábados, dos

9 às 10,30 horas.

Art.lO _ As negociações
religIOsas esp,n�ualis1..ls,
umba.ndlstas e afro-brasi
leiras em geral, signatárias
dêste Convémo, decidem �e

apresentar às Autoridades

Públicas e ao Povo Bra1:il

leiro, como um conjunto or

gãnico, 'unificado, tendo o

pensamento em Deus, Se

nhor oe' Criador do Universo.

Art. 2<>_ Esse conjunto
compreende dois s,tôres di

fe·renciados, Independente,
porém soUtarlos, denomina
dos "Setor administrativo e

setor religioso".
Art. 30 - O setor admi

nistrativo fica a cargo da

Comis�ão Central Executi

ra do Convénio, da qmtl
participam dois represen
tantes de cada associação
signatária.
Art. 40 _ O setor religio

so fica a cargo do Supremo
Conselho Sacerdotal Afro

Brasileiro, já criado pelo
art. 90 dos Estatutos da u

nião Nacional dos Cultos

Afro-Brasileiros, registrados
no Cartório do Registro CI

vi] das Pessoas Jurídicas -

D.F., sob o número de or

dem 3.666, devendo partlcl
par dêsse Supremo consê

lho um s.acerdote represen
tante de cada associação
signatária.

Art. 50 _ A filiação de

qualquer centre, tenda, te:

reiro ou das associações sig

natárias, será por esta co

municada para exame re

ligioso, ao Supremo ,con
sêlho Sacerdotal. Sera re

vista a situação dessas en

tidades já filiadas, respei

tando-se, todavia, os dlpl..l

mas e carteiras já expedi
das pelas associações sigoa-

tá�::.. 60 _ Cada associação

Slgnatâria conserva sua au

tonomia e livre adminis

tração, exceto no que se re

lacione crc
a matéria des-

te A�i.n�� � O julgamen�o
sôbre o candidato a chefe

de terrelTo. centro, tenda

{lU entidade semelhante,
será ccmunicada. pela CO

Ccn\ r:ll E,,('('\ltO:':\

D. F. - Florianópolis. 30 de joneíro. de 1963

FLORIANÓPOLIS, 'UMA DAS MAIS POBRES
.,CAPIT�/S DE ESTADOS DO B R A 5 I L Florion6pols, 4 de fevereiro de 1963

A DIREÇÃO

RECEITA VENDE-SE
Um lote de terreno, medindo 17,50 x 12,00 metr�

sito à Servidão Vieira defronte o Abrigo de Mellor�
Preço de Ocasião.

Uma casa sita à rua Francisco Tolentino, esqulnt.
com a Bento Gonçalves, nO 1.

Um terreno, medindo 32 x 189 metros, com uma C&o

sa de material na 77 em Coqueiros na ruG'. geral. TrataI
com o Major Antônio Nunes Pires, à l;'Ua Conselheiro
Mafra, 14,7.

7529044.000,00

.I�mggggg
903066000.00
781210000.00
431.30000000
339870000,00
271950000,00

� 245.f?I',O OOO,OC
141.044.000,00
I 36.249.000,00.
I I 1.479.000,00
I 02.71 6000,00
71. 185.000.00
63740000,00
62649000,00
56.300000,00
5i ,698.00000
40.607000,00
16.330.000.00

Curso Antonieta De Danoso
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

.7IfIF
Alfabetiza e pr,.poro poro os exameS de admissão

aos ginásios.

DIREÇAO, PROFESSORAS: Aucélio de· Mello
Sattoro e Mario Heleno Gevoerd.

MATRI'CULA: Todos os dioc; úteis, dos 9 às 12
horas, no ·ruo Fernando Machado, 32.

CONFEDERAÇãO ESPíRI

TA UMBANDISTA (Sede à

J"ua do Lavradio 102 - Sd').

_ Recomenda seus Ambu

latórios e Consult-órios Me

dico _ Médico-Espíritas,
atendem a tôdos os que ne

cessitam de cuidados, para

tratamento de saude·

cIInlca de Senhoras - Oi

necologia, etc. - à Rua

Rlachuelo, 386 - T.e}. .

32-6671 e na Praça da Ban

deira, 189, Casa 10 (Junto

ao Banco Mineiro da Pro

dução) - Consultas diárla

mente: 8 às 19,30 horas -

Solicitamos divulgar esta
comunicação. (Rio de Ja

neiro _ Estado da Guan,,-

Dr. Milton F. da Cunha
CIRURGIÃO DENTISTA

CLI'NICA DIURNA E NOTURNA
Horário: dos 9 às 11.30 e dos 18,30 às 21,30 ho

APENAS DUAS CAPiTAiS TÊM ARRECA AÇ
.FLORIANOPOLiS; TERESINA E CUIAS

raso

Consultório: Rua Arcipreste Paiva 13 térreo
Residência: Av. Mauro Ramos 71 - térreo:MUN/C/PE:

VENDE - SEAJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM I\IAIOR RECEITA NtrO T!;RÁS M,E_LHORES SERViÇOS,.

Vende Se umo. propriedade síto a Rua Leoberto
leal Pantanal Com três cosAs tôdos com água luz e

csgôto, trotar na FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
'Público Municipal N.o 38 com o s�nhor Otávio Au
gusto do Es!')írito $Oi'iro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e el-
aUH ltes da City e furtam

�:lclentificamente ��;��E���El������
ia.J

.
ses grandes "etnpreendí-

LONDRES, janeiro - Tudo ISSO comporta unia mentes", nascem os outros,
Um exame dos métodos e "analise financeira" digna menores, nos quais se em
da tecnica empregada no de um perito. Basta dizer pregam, cada vez mais, ar
-ano que passou, n ...s furtos que para empregar alto ou mas de togo e com extrema Diante de tudo isso, é
e assaltos, revela que 05 nave hO,mens, num assalto, desenvoltura. Esse aspecto quase certo que a rngta
criminosos também estao é preciso pagá-los antecí- está tra.zend ... à discussão a terra passará a adotar me
evoluindo na Inglaterra. padamente, prepará-tos, necessidade de armar os dldas mais enereícae, no
Confiam cada vez menos alimentá-los, ensiná-los. E agentes policiais, provi- sentidC' de dotar a sua po
n a t-eprovtsacã-, prefertn- isso dura meses. É uma dencre que entretanto con- Ueta de meios mais eficten
do.' ao contrario, a planlfl- operação cara, dispendiosa tlnua. a encontrar resísten- tes na luta contra o críme.
r cte» irt!':\. oue nn.t.r A tendencia de empregar cte junto aos proprios In- Provavelmente, armas se-
deixa ao imprevisto. veiculas de vari�s tipos, em teresaados. tão entregues aos agentes

lU -nd : .,. , .... ruzam grer-- geral furtados, exige -día- Há. ainda outr... aspecto: policiais, como. prímeírc
des assaltos, emprega 1.1 pendío tambem, pois é pre- a del1nquencla juvenil. Au- passo .

.
oít- ou nove homens. A.fl- ciso mantê-los escondidos,
gura do "gangster' de r rs, modificá-los, reformá-los. _

to coberto é �ub�Wuld?. Segund-e algumas estima

agora, pela do d tfnquente Uvas da policia, Os tman-
que usa roup- et 'ln 'i p ctadores de um "golpe".

vsnt têm oue gastar pelo menos
+ --lf) o 4 milhões de cruzeiros 10-

rtgorosns, c: m

da City, n

classlco_
gJ.ffi:l se

teuve

ou menc

prevam

veis, r

gões.

rl0 sai da, o dobro du

,.� "te r-s preparativos e,

nalmente, se o empreen
-icn-o ct-r certo. a divl-
das 'ucrcs.

as-a nove orientado do
rtei-o Q'.lC se faz cada ve�.

",. ��'€'n,:'e @!)
FI �::drí) II

Com destino a ntcr+» valquer José da Silva, que
do Estado viajou IS prt- vai a serviço da entidade
metras noras dp hoje o sr. Que preside.

1:']leCirm:iI1I0 "O (r:rd{'Jilil
(1llíia CORlIernação

'CIDADE DO VATICANO lado irlandês é o segundo
4 (VA) - O Papa Joâc membro do Sacro COlég:o
XXIII orou ontem em sue de Carccais que ra.ece ��';e
c'lpe!a, privada, "ela alma ano. A 22 de janeiro mor-reu

do cardeal John D'AI\Cil. o cardeal William God!ei',
primaz da Irlanda ime'_':"- arcebispo dI) weetmínster.
taml'nte depnís d(Õ ter -'d'. No consistório de março
lnfor�lado sõore seu ta.c-I do ano passado,_o Papa e'J!1

menta. Em rentes do V,,:\.- sngrara dez novos cardeais
cano se Informou que ,1 au e elevara o número da mcm

lUQ Pontmc. recebera -(,'!TI bras do Sacro COlégio par-a,
'. pr.:>iundo pesar e llol.iCla 87, O.m.aiOf_de:,.sua hlstó!":<l.
� "da martf' d P' Iam> �:::_. 11- A partir de etitâo, seu nú-

dê;;. mero foi sendo reduzido p�
o talecjm�nto dn cal'rlc.tl

D'Alton rennvou as couj·'�
turas da que o Papa polif?d
cOll'locar um nó,o con'.�tó
l'io Para de!',lgnar ou�t' 's

prmclpes da Igr-eja. O .j,·c-

Ic� falecilnentos, além do:;
pupurados já mencionad_.:J3
ao;; cardeais Giovann.. Pa
nico;>, a 7 de jUlho, e Gab�le
le Acacio Couss:!, a 29 de
mesmo mês.

, .. ,ATU4.LiDA�.:s Mf'DICAS

veis· 00 côncer.
( \.>� M "TO DE ESTOMAGO SUBSTiTUi

CiRURGiA
u do c<tômago substitui o cirurgi

d:mal. O mét-odo consiste em

Iminuindo a temperatura por

o no ce

uma hora

e
torldades e educadores têm
re .Q pnssivel para cor

rlgir os jovens presos de

pois do prilneiro crime. To

davia, as proprias autorl
daues pcuc.ats acabam de

confessar que o "tratamen
to brando cemaís" não tem

dado resultado: os jovens
dellnquentes pr1marIos vol

tam ao crime, depois da

reeducacêo.

Walila aulo peças Iraz
fsco:a swre kodas

A extraoru.uarra evom

çãc da indústria autoino
bi.ístrca necroner, fi que
esta íntt.nnmente ligado o

setor de auto-peças. _

ex.ge
o ccostame aprmiornmen
to do pésscal �écIÚcr. Com
preendend- a. WALi.-fA

AUl'O-PEt{AS' S.A. foi a

b.tmetra a instituir uma

Escola especía.ízada na par
te elétrica dos veicules.
Funciona na própria réun
ca e já diplomou manares
de proflsstonaís.
O êxito da mtciatlva es

timulou sua nmpllaçâo. E

assim a WALITA cricu a

"Escola Técnica Volante",
ou seja, um "ônibus Esco
la" com moderna e com

pleta oficina, cujas auvt
dadeg se iniciaram pelo
Interior do Estado de São
Paulo, ministrando aulas
teóricas e práticas, acom

panhadas de projeção. Só
no Estado de São Paulo
mals de 3.500 mecêmc ...s e

eletricistas jã. frequenta
ram o curso.

Agora chega até nós a

esplêndida realidade que é
a "Escola Técn1ca Volante"
da WALITA. Vai: r.e3.lizar

nesta cidade um "Curso

_"u.",,�,.v oe Aperfeiçoa
mente", íntetramente grú
ti;" - des�lnado a mecâní

.;;.;3 e etetr.ctssas de auto

moveis. Ô pr- grama do
t;Uf:::.), .sob ª 'superv isau ue

...clnpe centes instrutores,
obedece resum.cac.en.e à
seguinte onentação : atra

vés de filmes coloridos, a

demonstraçà- de reco o

esquema elétrico de um

veiculo; instruções sôbre

os p"odutos raortcados pela
WALITA, montagem e des

montagem dos mesmos;

escrerectment- de dúvidas,
ortentacões de ordem pra
tica e 'teórIca; demonstra

cão dos aparelhos de tes

tes e distribuição de. ma

nuaIs de instrução.
Mas a melhor referência.

sõbre a valia do Curso es

tá na própria posição da.

WALITA dentro da Indús
tria automobilística nacio

nal. Ê a maior produtora
de deterrnínados compo
nentes originais do sistema

elétrico para veículos, for
necendo dínamos,

.

motores

de partida e reguladores de

v ... ltagem para treze. Im

portantes fáCticas de veI

culos e motores.

Escrflor presenleia livros ao Inslilulo
Brasil - Eslados Unidos

Em uma solenidade �im

pIes na s.ede do mEU, 'com
a p�esença da. Diretoria,
foi entregu� Il(f Dr. 01":;';1

do Schroeder, Presidente (!m

.exercício, pelo Dr. William

Coyle, professor de �ern�
tura americana, da. Univer
sidada de WJtLenberg e a

atualmente lecionando I�a

UnIvenidade de São PaU1fl,
os livros de sua autot·':l.,
Tho Poet and the Pr.esld:mt

Dev.erá chegar hoje a es

ta Cap.tal, o Adido Cu:.u
ral do Conswado Amerlca
no pa.ra o Paraná e Sarna
Ca'ta.rinD::' sua. senhoria vi
ré. acompanhado do sanll,'r

Julio Neto, encarregndo do
Serv�ço da .unpl'ensa dn

USIS, no Paraná.

Em sua astada nestà C,1
pital. o senhor Lee, tomu
rá Jlftrta no Scnuuarjo;> d�
Lingua Ing.6sa, que 01"n,.!i�
I·caliza. lIO Instituto Bl'8,li

Paragraphs fo. practite e

RccllearcllPaPers.
AgradacendO a oferta ('m

nome da Diretoria e de sp.us

associados. O �r. "Olrando

SChl'Q(!der, disse que �ra.

uma honra para o InsWu

to poder contar com a _pre

se�ça do Dr. William CoyIe
naquela raunlão e que os

livros ora otertados, 1riarr

contribuir imensamente PfI
ra alavar o nível cultu:al
dos associados do mEU.

JOHN UE
�:ltllA1os Unidos, sob o Pa

tro;>clnl_ da Secr.etaria de E

ducação e Cultura. No Sernl

nario o senhor Adido Cul

tural fará uma palestra S:l

bre � personalidade do E.

dgard Poe, a qual gera as

sistid� pelo's professores pre
sente ao ,eem.nário e peloS
illter.essados no assunto.

Mister Lea que já viSItou

esta cidade �or d\V::rsas ve

ZI.'S, desejamos a tão amlg"()
hosp�de uma ótima estada
em Florianópolis.

A Reforma ADrária e o Carátfr
Sanrado do Di reilu de Propriedade

Carta' ao sr. Presidente coope-:rar com todos os bra- Agrária - Questão de lência trazer a seu alto co�

da Republica. sileiros, para o bem co-
. Consciência". COm efeito. a nhecimento os motivos dês-

Os autores de "Reforma mum, no mais inteiro res- primeir� condiçãC' da oola- se mO'do de sentir.

Agrária - Questão de peito à lei e às Autorida- boração com um Oovêrno (Cont. no próximo nu-
Consciência", D. Geraldo des çonstitúldas. Ela é, realmente bem jntenci ... na- mero).
de Proença Slgaud, S.V.D., peis, uma fôrça desejosa de do consiste 'Cm dizer-lhe

Arcebispo de Dlamantin�, colaborar desinteressad<l- com ânimo ordeiro e res

D. Antônio de Castrn mente com Vossa Excelên- peitoso tôda a verdade. E a

Mayer, Bispo de Camp(.>�, cia para, soluçãô dos pro- verdade Que nos cumpre
Prof. PUnia Corrêa de Oli- blemas nacionais.
velra e Economista Lui3

Mendonça de F�eitas, aca

bam de dirigir aC' Exmo. Sr.
Dr. João G�ulart, Presi

dente' da República. a se�

gulnte curta, transcrita. de:
Dla'mantlna, 9 de Junho

de 1962

I\!v v J"-':) ,�-" , t'Uuc:.KAU UtTERMINAR
AS C�������;:���"E�.. r,cer nos hospitaIs d� �.
mirútt.:.ço:) oe vcreran,,"S dos Estados Un.Qos nóo so
mente' prolcn:;am as vidas de milhares de pascientes
como tamoém pod�rõo chegar a determInar as causas
dê;,se ternvel mal. Vinte e �ois dê.··�ses hospitais têm
programa panJ o deSenvolvimento de técnicas drugi
C·:lS para melhOr. remoçõ:! do câncer e mais efiCiente
remoção de tumores que anteriormente não podiam _

ser retirados Exi.stem também programa de �f'�iSqui
sos que prometem no campo do desenvolvimento dos
testes de diugnostic1) para câncer, Outra importante
óreo de pesqui;;as é o campo ao imunoLogia. Granel!':!
prcgres!lO foi alcançado num d€sses hosp tai.-s onde es

tôo sendn realizados estudos sôbre relações do pacien
te o bem s�lcedida vacinação de paciente contra cân�
cer. Também e-tá �endo pesquic>oda o couso- do côn
Cer e cem <:"::rfculor 'ferêncio ó relação virus filtr&-

afirmar neste momento é
que ml1hões d!' brasilieros
se sentiram Qesc ...ncerta
dos e sobressaltados ante o

prolll'nciamento sõbre a
• reforma agrária, contida
no discurso que Vossa Ex
celência pronullci ...u em

Santos, a 13 de muio p.p.
Permlta�nos Vossa Exce-

Assim, em um espírito oe

respeitosa cooperação, tr:t

zemos ao conhecimento de
Vossa Excelência a angús
tia de que no momento se

sentpm pl'esns M ""e con

sideram os problemas ru

nlÍs d.o .Braoil, segundo as

Excelentisslmo Sr. Dr. teses do livro "Reforma

Jd��.G;:�:tdtente da Repu�
<, :;��=�==--"'=�--'=..-:"'__===---'=----:::=o;

blica

ir ,rido n� e4tômago e atraveS

lixo de Zero. Esta técnica parece
I oI ge10cio para obter temperoturc: ----- -'-- _

c ,;xo de Ze'O. bto étcn;ca pa,.,ce Associac.ão Helen�ca de �'a Calarinadiminuir o dos SUC09 digestivos que contêm
acido d g( t"v C! contém acido hidroc!órico qu:":'" RECEBEMOS
que se ocr 'tn um irritante. Prczado Senhor: _

ADESJ) !\/EL NO TRATAMENTO DE E com s.:Jtisr�ção qUf! levamos ao Seu conheci-
VASO":; SANGUINEOS mento. qUe em AsSembléia Geral, realizada em 13

Um novo adesivo flexí·".:d pode ser aplicado só- do correr te, foi eleito e empo�sod·.J o nova Diretor!n,
bre inc�o ...s nos vusos �anguíneo:l simplificando assim que no Periodo de 1963-1964. regerá o� destin:)s
o trabalho da c;rurgào nos operações cordiaCQ�. Est� desta Assúcoção, fi.:ando a:;slm' constituido:
dos expetime.rtais com animais mOStraram qUe um Presidente - Iconom14s Atherina
grupo de rc.Slnos sintéti::as - chamados propolimeros Vice-Pres. _ Miguel KQtz10s
poliuretana - brmovam um "produto firme, est.jYe1 10 Secreto - Syriaca Diomantóras
e elóstico" que "f(,xClva adequadamente" as incisões 2°Secret. _ Emílio Jonni9
sivo -é �ua capacirl' d2 de esticar com o vaso quando 10 Tesow·. - Apóstolo Kosll)oS
em voses sanguín. ,. A maior vontagem do novo ado 20 Tesour. _ Jean Jordonou
o SfJnQUe rul-.;a através dÊle com coda batido do C01'a- �
ção, A inf(omor";o d·)s tecidos rodeando o novo odesi ConSelho F'sca1
vo é bem p"....,\,. no. Existem Quatro circunstâncias em Theodoro Nicolacopulos
Q'.Je êS�e· N(trl> ,to rrtderá rer qrande Yalia no futuro' Tl-teCldoxo Constontópulas
pora Sutura d'), artérias Que tenrlem o Quebr-or por (;'; Pantaleão Athanozio
to�pm d"E!ntp<:; n;l�íl fE!char incisõec em vasos minús
nJI"", PM l\Jr�r cI� !'u;uras: Dora refor<;:or suturas cie
iro";"';:::"'c nn rt�,.,..,n�'"l rln rl""J�arãn: e oao envolver oneu
T;o:n'i'" ""'lr "'I"I'lt MI"t r:r1!�,."l'n Os (1t ..... i!;. nõ""
nrrl",.,.., �"r ,..,. ""··;"""r,s de n\Jtro maneira ·rerluzind,..._ o

periga rlr ("tI I" r�s�"m orrel:imtor e· causar hemo.rragio

:�!<••.;<.���;:�;:[.·���ali.'ii.ií•••••�Lii__;�������[j·�;,1;i���;·"�·"�"·�,i.j5�'��·ê''':�··�'''���=:��=:::::l
j.�

��:'!":,'>l�:.,""

ADrP'Sentamos a V. S os nossos p�otf>'stos de elc·
voda est"i".,,, Ç> r ........c:ir! .. .,.",...õo.

\ín����;;i;�"":;::�:!t-,In - PR�C:lnI::I\JTE ��4.
SYRiACO OiAMAN;rARAS 1° SECRETARiO

Senhor Presidente

BUSCHLE & LEPPER S!A.
"JOII'I�ILlE; RUA 00 P�'NCIPE. ln
Bt\JMENAU_: �U� BRUSOUE, IlS
C�lTlBA; OESEMBARGADO� WHT��lfN. lJl!,'

Apresentando a. Vos.'Ja
Excclêncin nossas cordiaL
e respeitosas saudaçôes, pe
dhnoli sua vallosn atenção
para nlgumas consicearçó,�s
que nos sentimos no devf'r
moral de lhe expor. Crmo

autorcs do livro "Reforma
Agrária .- Questão de
Consciência".
AS GRAVES APREENSõES
DE'UMA CORRENTE DE
OPINIAO ORDEIRA E

PATRIÓTICA
f;sse livro, Senhor Presi

dente. de tal maneira ex

primiu as convlcçôes, as

preocupações e rli anelos
de milhares de brasileitrls,
que em tôr:rio dêle se coni';

tltulu lIma correntl1 de
o p I n I ã o generallzada �

atuante. Tal corrente d:

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, foroecidos em fÓr.
mulas especiais poro diterentes Cullllros, de
acOrdo com o :lOlurezo dos solos. Diversos
tipo.s de odubos pala b.,toto, cano. mondi.
oco, lumo .. nil_"q, arroz, leilõo. trigo. pomo.
res, jurdins. ele

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PELO '.OG�IESSO DI'"llao PAULO MACHADO

IANTA CA,....INA

""",.•UI.,. loaGl'iS, RUI LOIO •

QllIIS...,.n ""AM••

COLA_ADOtI'$. DIVERSOS

Campeonato prosseguiu com. goleada do
Metropol 'sõbre o texíes, na pugna principal
da· rodada

'l' .. rá composta de eb_,�l �.,.

CtY'ona.!'1. a saber:

Em I':ljaí. M,<'C;l!':" Dias

� narrceo
.

Em T,I.,>araJ H LUI S

perátlo por- 3x3, em co-eíc
que transcorreu com �I�>.l�
mas anoI'Rlaltdad(!�.

II. CLbSS;lFICAÇ._AQ

3.° lagar: Carlos p,,

naux, 3

4.0 lugar: Hercpo LnJ,
Atlético Operário f' F'llImf'�l

i:o- 4

ríge-verde eis CcõT.O se n

presentam os clu6e� na t:'_

bua 'de classificação:
1.0 lugar: M<-troPOI,

O p. PQrcüdo

da perttda ao Marc-vo

Diag, por axr.

Finalmente. (,n Lajes. o

quadro local do Guaraur

Apô1' a - realização da, ,��'

ceira vo.te. dO,certame bar-
Américl\, .

Em Cr�cll) r·'" ),)1::"1':') ':

n.téttco Opc.-,r!')

coneegutu arwna5 um "'M

Pat<' diante do, At'énco 0- 2.° lugar: Caxills, Amo

rica. MarcjJio Dias e 9,{�- 5.° lugar; Guaran::, .).

A PR�YX!MA RODAdAro-o. 2o ca.r-pecnato . Cat1.:·:-
, nense de Futebol leve �-

damento na tarde de au+ ,

ontem, com fi l"ealizaçao de

apenas quatj-n jO!;;OS Ia '1\1'"

o oreg rnmado para a dctá
d a dc Brusquc que reunírla
castos Renaux e Flam�r'

go. loi transferido para a

no'te de Quinta feira, -:».

Y!rjlo ao péssímo es tado C1:l:;

p�n'd�s, írupcssíbilítan-ín
a=stm ::t vlag., n normal .:tIl
delegaqân do clubc serra ...

J
no. �

N" principal nnr tld-i. ,,�
Metropol c-nsegutu sua �e

gunda !Tolcada, agora 'lh')
te {lo até -nrno c' -üder "

Caxias. por 6:<2. O jogo ro!

tn.lVado n .. {'stndi" Euru"�CJ
bod'. �m, Crirlurnfl. NU'1!f"I 3

Jairton 2 (' Waldir ma," 1_

I'�m pnra " c'ube B1c,,,Tt-

·I.J.D. decidiu a "favor co N�arcHio que
pontos perdidos diante do
Carlos Renaux �'pC,�t;:�: O.T,!,����e��

.

leis e agulamentos. dou de-

monstrecüc de conheeírnvn
indiciado no al"t�g� ta3. ;'., No preces-o referente ao to e ju-cça. Assim o M .�_

unârumídjde foi pe;Hl.IlZHIC prctstc do MIl.!,cil�o DLH cttto Dies Que »edrera pnr
com advertência. testo do Mareiilo Dtas ') 3xO venceu a partida no

nos de um --rinnt«.

ganha os
Na última s('x�:t -etra

c' teve reunldo o TJD

F.C.F., julgando ctve...�...

proc�s)';r,s. eostacaneo-,a u

proceeo 5/63 cm que o c
Marcntc Dlns s-ete-teu -on

tra o C;!dcs Renaux I�(.�
ler o rrtcotor �1·USq�?:,"l.<'
rqu- o venceu por 3xOl i·.�
cluídc cm .sua equipe atl�
ta-s can-idaj-ados ír-rcgut-r-

No outro rireuo. tamr-m

rl� p.;mml� 'mpor+ánc
Almirante Barroso

um pr! . eira tempo acccas

r,·guIar. emcre-ne-u 1":'-'

reação que acabou por leva

lo a uma estupenda Vi'0-

ria p-r SXO, fr'>nte a" :r ,"

cílio Luz. OeM 2 Mirn.r.

Ooratcto c Miri.nho' ccn
consrrutrnm o rnnrcador. A

renda "' ..mau crs rS6.9"i0.(J,1.
F l' 'Joinvilh, num prelio

que t'\'an<;correu C"'U ",J

gum tumulto, po's o m:'lt,')'
<,,,1"'\',.. p"l'JlizsdQ d�lrant<, 7
mil1l\to�. o América )';u!J[ I ,

totl nos ((timos instan,'2�

ClT: crlucee mas a verda-íc

"é' aue 'o- a;snnto é por o ,

mais dattcaüo e merece .. �'

estudado com ce�to) C:lri':'l!I'J.
Que Luiz' Osnildo Marvi

net't consíga um raleiro dr!

mllagrss à r-ente dos d,·�

tinos da ACESC são os ",'�

soa desejos, pois. aind.' o

temos como um }'Vf'11 'rti- N" !,r'lJ�rll'o processo. (

balhador, dinõmiro l 'l- PreSidente do Depto. d
lizado,.. I\l'bltros' da Liga Serran:l,

��=��d�ues:c?:::;!I'�o c���"/�
l'Qchçàó dos Cronistas ��.

porttv-s do Estado de'S�,1

Ia cata-ma IACESC)?
.

que?

n-ote-to do Marcilio DLn
o TJD. por 4x2 aplicou ,,'3

Renaux perda d:: pcn.os
multa de crS 3.000,00 ',"')"1

50 por cento de abattmen
to. O Juiz Relatol' so!l"I�.Jl\
rcvisf\o do pr"cr5S0 �O::I'

Tribunal e periga nos -íe

m�is clubes que fizeram
nevas eontrataçôes. Ian .1-

rem em ação tais at'ét \s,
sob r-ena de perderam ta-ri

b� .. r. seu,.; pontos

N processe 273(62 o âr'»
tro Aujor Branco de M:o·

aes indiciado no artigo :!� 1

foi 'absolvido de acõnto

com o que estabelece o :)"f.

88 do CBF no pl'oce�J"

274/62 os .atléta� Ant J\llo

Peres Macedo, José Ql' �im.l

Agenor Te!::hio e DOI'v,,-1
Mnffezoni do Vasco da G:l

ma d8 Lajes f(lram ab<;l)l
lidos POr m�loria. Inaiel {

do.': que estavam no n:r;

261. No pl'OCeSSO 2/63 t-'

ferente ao Pl·ot�sto do Gu�
birub:mse contra o &",'lI'oré
F. C" par unânimldade de

votos foi o proc<,sso julgl
do prescrito.

«Ieguct €m onero remmc.n
211c::,.rinhado àquela en:,'
d"d" que, rcus afaze.es

particulal·t·.� imp':nsil)llt!
valll�m,' (�':: p!·o,,.e�:uir n')

cargo. E r�ltlm('l1le foi ê�,;e
o meu pl'lmdr" gl't1n'lE:
problema. Os· demais ;:"J

feri não cit31·. 'lI'';, ja U"�

me ('stão !l. �xigll'. o fax"!.

Tod,o d!I"g"'n(e d·

agrenlJt:t<+o-c-.:--.'tti��
portiva qual1uo assume ·t:ll

('al'go o desejam f�ze:' ')�

ct',rp\'ir, traoalh3! a

mente p:-l:> c'ub(' ou �n<;�

d�d� e realiZar um" gC1U:',
fdiz e pontilhada. d.z !"l�

ce�so. Nem s<'mpre. entrõ'

t3.nto, os suas qualidaJt''1
pes-"oai� !l -"\Ia incxr

cb.' os seus defe!l'}.' Incn
tl'31'iávch l'er'11lt�m o !,':
cauce dês�� objetivo. Os

insuccsso� em muitas ClnlN

lI.'êncla� 9pDt:Jcem abr'lC,l
dos ao infortúnio. pl"eiu::lj�
cando lôcia urna boa ldéh.

A dicetOtiu anterior ela

ACESC já nlto havia. 0;1(10
multo feliz em SUa g<,stio.
FOI'am muitos os contl")-

1'·i:r.pOS, mas mesmo as�I!1l.
teimaram ern remar "1

âguss bra', ias levando a"

término I1ma tUl'cfa as<az

e'pinho�a, Alguns e'em,'l
tos da gestão Pa,sada � l

ct'ificn.ra.;n ao máximo :.a

moral fisic e material IH

lo bf'nl de nossa ('ntidade
c''' c:a-�e. Surgiram as el'�i
C(lf'S e tudo s� transformo"..!.
A 3Íll31 d!r<'lo'·IIl. encab:'

çada pelu compet",nte e hu
b'l co'ega Luiz Osnihio

Manin�lIi, não con;-iegll'\l
rl'alizal' srqUt'r lima �ó ',','
nião. ate ".p'·c��nte da'-':!.
Em vl�ta c11<;�o, é {'lao. "u "I�
ver'a tom:1!' '1'iJ,l1a I'I'Oryd'l
ddil.WI":-!{'ã" CC="O seg'l1vJn Contud::l, foi de !encontro o dispositivos legais cio
�el:l'ciãl"io que oSm da �ll.i- CBF e (';[0 no iminência de perder uma partida que
dlld2, Optei pela. I'OnÚn.::l.iI.! vcnc�u por 3xO.
preferi ·exonerar-mll do Cllr Este foi apenas o primeiro ctos outros casos que
go a t"l' que "er

�ritlea,d0i .surgirão, 'fJ
i.njusta ? .�,·veramen� nelit·, E ninguém está errado em protestar. Protestorõo
1I11pr<'ma C'S!'orl!va de San- outros clubes baseados no julgamento do TJD do �,
t,;, C"",t!lrlna. AUãR dii;a..� CF. Que, olém de dar ganho de causo ao Marcilio Dias
dI' p:lssag",m, com justa 1.1- ainda multou a Renaux em Cr$ 3.000,00.
zã". Coso por certo certo ainda I!� prolongará hoia.

_
vj5to que o JUIz relator. de ocõrdo com o artigo 142

_R:nuneiei e na<> m��'" do CBF solicitou revisão do processo e próprio Cor
pena0 de o ter feno. 14... loS Renaux apregoara anteriormente q� recorreria,

:::e�a:: tlliz�::; ,incl�ive com mandado � segurança ao CND, etc.�,
�e ����;r��n-

etc ..•

Çert o correto estó o EC. Metropol que vo;;u
çM:las POr nossa entld Ide contra a 'decisão oprovaclo pelo Conselho Arbitral.
de ela&!e porque. aered!�, Os demo'is, embora aprovando tal deei:são que o·

que não conseguirá contar chomoa errônea protestando, como o fêz ago!,a o Mor

com o aPOio integral dOi cjlio Dias, embOra se t::>rneill antipátiCOS onte afguns
nossos dcmal;,\ COlegas que, desp'ortistas eslão prot,��tQrdo certo e e:>tã::> demon::;

ao aue põlr�cl', nada q'le- trando cIdramente Que naquela reunião. faltou-lhes
r<'tn 0\1 desejam fazer �JrJr bom senSo, faltou�lhes' um representante mais lucido,
110ssn A�soelação que t".l(\�O brtoulheS decisão, sabell'lr:>s OlJe ti! feio ganhar os pon

Precie� <' n':!e,'·'slt::l. d::: nu�- tos de uma oartidn nurn tri'Juna1 de iust'co, ma�',

�rp t"" (1(1" tlo":"'o- ln n ebemos t,-,rnhém nu� J::uu:a i ..t"l pxistem os oraãns de
tivo. ju�t:ça. as leis t' 1-2gul�n�ent('� que regct1l us dcsp'"l'·
p('rdoem-m.: -"e desando loS.

"

ATENDE DI".'IAMENTE, DAS 8 'AS 11 30
RUA ESTEVES JU'NIOR. N.034

Afinal foi julgado o rumorG"i"o easo Mardlia Dias x

Carl::s Rencux, .r- rEfEflte ao protest.) do clube- prai3-
no c�ntrri o inclusão de alguns atletas na 'equipe do
Renaux, atleta", eSses QUe já haviam disputado jcg")"
por outras equipes na fose inicial do certame- estadu
al, ql f muitos querem fazer crer tratar-se de oulr"

Glmj'::l_nGt:. quanOo no verdade- é llPe"':;·' o continua
ÇÓJ do -::ampec:'at':) cata!'inense,

N'6o s€ pode ccnfundir campeonato regional com

cHmpe:::n�,to estadual
As leis sód claras neS',:J Sentido e o", �,,;t�rm:nocÕ�5

cor tidas nas. rEgulamentações sõo ('c�trór1:'s.
.

Ape:r.as um deicsõo do FCF, que to homologa
da p:)r um consefho O·.bltn:!l numa noite em que to
dos d'z'am "amem", foi aprovado com exceçó'J do €:
C Metropo!

-
.

.

O próprio recorren�,� aprcvJu a deci.,õ'J, ent:'r:

tonto. 'como p�rdeu no camp:) dci� r:-' ·, ....::;s ,pont:':--,
re-:::orreu.

R(OCOl'reu e baseado em artigos do có::liJo Brasi

leira de futebcl.
Na verd..:.de não inter"!�!'� -, a �'e::'sõa do C.N.

M-::trcílio Dias foi' s"imp8tiCo �:fl.J nó ; o que interessa ao
club€, é que recorrend'. ou proté,tondo Como o fêzl
dertro dos leis e ,·ncontrou amparo legal.

Isto veio provar claramente o que e=crevemos an

teriol'mente. Quando afirmamos que muitas decisões
importante.;> são aprovados no "griw" por OO'\Q maio •

ria que tem p 1'9uiça de folar. de 8)<planor e de dis-

- PEDRO PAU�J MACHADJ -

Perde os pontos c Carlos Renaux, em favor dJ
Mardlio Dias. A�", m decidiu :) Tribun�1 de Justiça
Désp:rtiva da FC.F qJe julg:>l.I �exta hira últ'ma o

recurso· do clube de Itojai pleiteon�o os pont.::.·; 'da
peleja em qt.:> foi derr:;todo pelo campeã:) brusquen
se. na ',odod.) inaugural do Compeonata Catarinen<;�
d2 Futeb? d,' 1962, em ond..mento. O m�tiv�: ref(lr+
çcu o COrl0� Rí.naux, com o Pe"fmissõo d:} C:-t'lS'2'!r.n
Arbitral do F.CF., ieu quadro cem l�gad.'Jres perl'.õn�
centes li cl"r-.es que nao lograram clos.�ificaçõo p:J�(.l
a' etapa final.

.

-------1 �O Jorget
A Revis,ta aos De.�portç..-;, edita- limo equ'pe de categoria para a tem-

do na Guanabara por Adolpho Che; - ��rado prestes a se iniciar. Nest� sen

m::mn. homem dos mais d,�stoeod, s tido ccntratou o tre"ir:odor Nelson
do esp.Hte b�as leiro já estó circuion Garcia, que VEm r�arza..,do experiên
d�, em nog�a capitai, traZendo tam- c:a com alguns va1o:'es e te�tondo ou
0&:1'1 n. tícias de Sta. Catarina. tros. O São Paulo deverá brmar cam

O.l> campeões catorjnensC"� de re- uma equipe o base de jogadores co�

mo (Skiff) Os compeões cotarinen- nheôdcs d:J oubl"co Que militavam
ses eh futebol, Detalhes sôbre � Ginr. p"'1 "utr"'" "�l)i .... ·<; com� Aniel Dan
Sio SESC SENAC erguido r:a Praçq Ó d T

. ()
.

OI' d' G 'G'
Bandeira que se inaugurará no próx:. r (2;70 o'�c:;:é��n�dem� �o'cut��:�' aia.

.

mo ÓIQ 16. Celso Ramos, O De�porti i
ta do Ano, são a-.;suntos que eStõ') fI) O vetNllno mos eficiente i:Jao-
calizados no n. 22 do Revi..;to das E'" cor Bonga: �holm"nte com cOl'1t"ato
portes, ora em circulação nesta caoi- "'m viaor c�.,....., n Av� í FC. va' !;oJ'icitar
tal.

Fomos cont"a a decisõo do Conselho Arbitral que
comete!J a' arbitrari,?d:::de de permifr o espezinharl"'�n
to d? Coo 90 Bl"c·;jleiro de Futebol, Que como tOd05

sobem, jit0 tu. o c:u;'lr!o se concerne ao esporle dos
multic!õe�. Pai a a d'-.puta d::J (,,,tome catarinense em

anc'ament � o L.A. (esoh 2U ignorar o CBF emb�r:l
advertidos por um do,.; seus membros no cosa o 'repr�
sentante d::J Metr.pcl, o qual, m€sm; sabendo que :1

absurda (,:C-' ão viria benefICiá-lo como clute milicl"!r';

ri:) que é, pr�,ferii..l a cbsp·. vànC:l fiel da lei ameaçan
de de pI. te tilr tôc� vez qu::: sous advNsárbs lev(ls�
�em o melhor otuando ir, gulnrmenle. Pelo que se p0

,
de observa:', o C.A., nõ� cst::!ve inspirado na celebre

���1�' P�l�·���O�c:n�te���;'r1��� ••n��C;�ã�o�;�::u�� rl��
no representante do Metropol.

ri F",rI .. t':tcÕ_ Cntnrir"'I"l<:t> d .. Fut"'bol o
r"f'f"dnll-,'l n' ,.,.,,1") Bplford DU'1rte :.l
r' ',," L�.., () ""'�!"r"."1n i:"l")"dl")r atlla
�-- ---- .�� .... -�-.'.'"(I<: há mais de 10
n,,�<: �';''TI �""P' n,;,'lnuer D' In'cão
t��·� .. ·"'/'1I'7/'1d,., nnrO)(;""o.-lamznte de
135 i"'(r5 n('�,e� nC1"iodo

Finalmente teremoS no práxiln)
dia 16 a lnaugurQção do Ginósio rio
SESC SENAC cujo obra está ovall.)
da ...m 50 milhões de cruzeil'bs aproxi
madamente. Para as solenidades dI'! ,I

inauguro.
ção

ê\.
qui estarão oltas

autO-I
ridades do país e do Estado, inclusi-
ve o Sl', Jango Goulort· Presiden,te da
República.

No çetor esportivo o publico fi,.
ri'anánohtano se delicia�ó com joq""

��oP;:!���oll�h�as�:n: �:�,ot��'1
sensacional combate basoueteboU' rtico. Também jonarõo eauioes de 1=1

rianÓDolis Joinville. B1umenau e Bru,
t

Que. Seró um aconterlmemo poro a'

vida esportivo do ci�.
I

A d;retoria do Avai Futebol Clu
be vem divuloondo aue tem um ola
no a cumorir na presente temoorttda
e aue se"'ó armardo uma esauod�o
rE'all'T'pnte caonz d", c1rtSsifi:!ar_�... 00-

ra o hse de classificação do certam.?
catarlne:1se.

Porém oM. o Momento o pton(,
nã" foi d;vuloodo Seró ,.,,, ... os plano�
Constam somente no popel?

cutit
O Carlafi Rennux1 que pretendeu :reforçar sua

equipe, contratou atletas de outros clubes, ba�eado
nc< cermis'>õo da FCF. e no decisão do can5elho Arbi
traI.

Esp. 'romos ogora qUe a Fec"Jra
çõo Catarinen�e ru1cb::JI sa ba ,CC'Tl

.penflar os serviços e o'" esforços d�
Bongo, pl"Ov'denciando de imediato ')

prêmia maior que um jcglldor de fu"
tebol pode deSiZ';ar a medalha de ou

ro, prova inconteste da d;�ciplino, d:J
cavalheirismo Que deve imperar no

bom' desportiSta, Que o FCF providê"'l
óe a compTovoçãa dos dados que Bon
90 i.ró apresentar em ofício e trate :;!I�
h,..,menaoear o atleto exemolo de de·
dicocão e disciplina. Bõnga bem o m'J

rece!

o que causau espanto, a tedes naturalmente, foi

o procedimentu do l"::?P: escr:tantc do Mardli::> Di.::<;,
que vctcu conlra o CBF .. mas que, r:-.:rden�o a part'
do -da redada inélllgural, frente ao CJrlos Rena:Jx, Dor

3xO valeu C':lm:> t6buo de salvação, pa"mem sã ns

leitc'rEs do 'P' áprio CBF. E ganhou OS p:)nto,;. L09""l,
na reun õa c! l Arbitral, ·-;ob"i;J que estava preceden':!tl
errcneo:mcn!l;..

r
r. não sabia v�-",e lugo que a di'el�

ria morcilis.ta nã' ponderou' bem po!'a OS c:trsequén
c'as €.wiondo um n:pre!ientonte sem. Qualquer ('-:>ç.'),)
dos 'coisas relacionadfls com o:;.le"is e:;portivas. O mes

mo se poc'� dizer d: ',' demais clube,;" exceptuando-se,
é cloro. :) Metropol. Que {' ..teve :'ppresentado por um

hcmem acima d(' tud, hon>:'Sto.

A diretoria da Ac;sociocã') dos
cronic;tas Fsrml'f:vOS de So.,t" Catari·
rVI ,.,,,, r@I,,.,lÓo a Spr rp(!!;7nrln. vai
cI., ...i'I"/ir sAbre n pnv'n de 1' .... "H�;I") nos
r;'·<>h... � ....� d,., Gõ .... tlc;io S!=:';C SENAC.
�It",.�indo :l rm".."ih'lin/'1d", O. Sl"r l'p.s.

r",it,.,rl" $I ('nrh";�" Sn('i:.l nn p.,t;,.InOe.
f"'n .. ,., ,., .f� .... vo,.,' ,;.� ,-I"....."" ... :.,.a� ........."�ti
,,�� ...�,." ,ot., n�,.,"'·, .. ��t;",., "VII")�

MlJif(. ('(li�;t está para acontecer, aPÓs conhecido

I'e!'!ultado de �exta f�iro quando o TJO decidiu oue

�("irno rins rf"O'u1omento:'l e' decisões, estó.9 Código Bro

si\';ro de. Futebol.

x x x

A 'dirptnrio do Sã') PaulQ FUh>b:-:t
ClubG' con\inua empenhada em armar

P"d"!ro até suceder ('I ir"v<1\idaçõo do Campeon;\tC'
b�.nM. <lchan::. coros leitores? inauguração,
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o Chefe, do Poder Exo:'!�

cutívo catarinense vem de
atribuir à Centrais Elé

tricas de Santa C.ari
na S/A o encargo de rea

lizar as obras e operar os

sistemas relacionados com

as linhas de Transmissão
Tubarão � Lajes � Joaça-

ba _ Ilhota - Rio do Sul
e Joinville _ São Bento do
Sul - Mafra - Pôrto
União e respectivas subes

tações.
Com a transferência à

CELESC dos encargos, o

Estado entregará à mesma

. os recursos previstos no

convênio com a CEPCAN e

outros que vieram a ser

disponíveis em decorrên
cia do mesmo instrumento
ou de dotações orçamen
tárias federais atribuíveis,
até o montante necessário
à execução das ob{us e

serviços .

Na hipótese õos mencio

n'ados recursos H' mostra-
rem Insuficientes, o Estado � _

assegurará à CELESC os

melas necessários ao cum

primento das obrigações
que houver assumida. A

CELESC estabelecerá como

prioridade de construção

Pagamento das Pensões
Lei 1.235

o Governador Celso Ra

mos baixou decreto que dis

põe sobre o pagamento des

pensões da lei 1.236. de 13

de dezembro de 1.954, Den

tro do prazo de 60 dias a

contar de 1.0 do corcme.

sob pena de suspensão de

pagamento deverão os ex

c(nJlbatent�s benenctauce

com 11 pensão ínstnuida a·

prescnear à SeCl'etaria do

Interior e Justiça laudo EC>:

da
pedido por janta méôtca

oficial. que os declare '�n

quadrados no disposilÍ':o
do artigo 3.0 da lei 1.236.
A Secretaria do Interior

e Justica depois das anote

n; ficha do beneficiá
remeterá o laudo ao

Tesouro para a' devida a

verbação.
A in,,!>eçao médica cave

ra ser feita em centro de
Saúde do Estado, preferes-

COllferênda da ONU: Interesse
dos SIí::�esenvoMdos

GENEBRA, 4 (OE) - A

conferência da ONU sobre
a aplicação da ciência e da

técnica no interesse das

nações pouco desenvolvi

das, teve inicio .estil ma

nhã.no Palácio,'das Nações

em Genebra, com a pre

sença de delegados de mais
de 11)0 paises. Na sessão
inaugural usou da palavra
o Delegado brasileiro que

:�up:jJ�::\J����:;.a' Pf-
":� .. .-,;.;,.; �i';: i:l: :IU' ,1'!,,1

. � Inquéritos na Previdência e

o Ministro do Trabalho
BRASÍLIA, 4 (OE) - O ridadés que estariam ocor

Ministro do Trabalho Sr. rendo na Previdência So-
cial. O Ministro informou

Almino Afonso começou a que os inquéritoS a res

investigar rigorosamente as peito serão divulgados am-

denúncias sobre irreguh- pIamente.
.

.

cialmente no que tem. jm'il!
dtção na localidade da r';
srdêncta do interessado.
Nos meses de junho c de

zembro de cada anO', tocos
os beneficiados apresenta
rão 'à repartição pagadora
atestado de vida e residên
cia. remecído pai: autor.,
dade policial e ainda, anual'

mente. nos meses de dezem

bro, aa viuvaB benetjc radas
provarão nào terem ''::')P.
traído novas núpcias que
seus filhos mer..ores

ficiados continuam

tarlo de solteiros c que. nã"
cstão percebendo p'wvenios
do próprio trabalho. �

Martinho de Ha,ro Ja re

cebeu prêmio de viagem à

Europa, onde, em Par!s fez

estudos na Grande "Chau
míére" e com o "jauve' ()

thos s'nea. Têm quadro na

Pinacoteca Nacional. ao �a
do de Porünart, Panoettt e

outros contemporâneos.
A abertura da expcsieâo

contará com a presença do

grande Imundo inte)eét.Ual
de :t"JOriunópolis prevendo-

NO flag:l"::Ink; �rejir.ha
de Canasvieiras, uma\ 1::1$
telas· exibidas na ;xposiÇã,o

Represenliições no Hospi�a�
�e Caridade de Lagun.a

'r" :AW\d1:( GeVE:rnudOl" CeJ- Custódio Teixeira e Nilton
So Ramos designa os srs. Be.rtoluzzi de Souza para.

as funções de Represen
tantes da Comissão Adm!

nlstratiya do Hospital de
Carictatie de Laguna,
onus para o Estado.

Arma�d� Mattar, Alberto
Cl'ippa, Jaime Carneim,
Luiz Francisca Widner,
Adelino Walter Kempe!",

SR .. BENTO AGDO VIEIRA
Com,J,etn. no dia de hoje

seu 800 aniversário natalí
cio, o Sr. Bento Aguido
Vieira, funcionário público
éstadual, já aposentado,
com longos' anes de incan:
sávens serviços prestados
ao Est�ldo e à própria elas
".

As 20 horas, na sede .>ia

uma homenagem ao ani
versariante, ocasião em

que será inaugurado um

retrato seu naquela enti
dad eda; qual foi' fundador
.e, "por muito tempo, bata
lhou pelo engrandecimen

. to e' reivindicações, hoje
vitoriosos. Ao ladp de"ssJ.s
atividades, é personage:n
bastante ligado à impren
sa barrivá-v,erde.

Ain.da a propósito do pagamento d(;.s cetas do art. 20
da Constituição, ilustre correligionária, com o pedido de
lhe enviarmGS as certidões de leis de Lages, lIutoriZ�'Jdo

:��/;;:!��: o:tr�:g�::::::nfus��Oar!:�:'o. re;:�����ad�
com o assunto.

Mandamos-lhe copias de vários telegra";1.(is, todos' 'r----------------�
muito sign{ficativos, passffdos nos últimos dias;(fe' dezem-

\ bro de 1960, pelo en�ão Secretario da Fazen"da,; .de.�ado
Laert Vieira. "

,',
'

Embora o més último do ano e�tivesse l)1!attcame;tt"e
terminado, o Secretario não sabia' a arre€.açiaçã.o.�,,..p(lTa·.

���:;s,P:::; o:o;';:�:���a�i�:se�d�:;ta;:md�::��Si��r v�: .

adiantamento.
,..

ASSOciação dos
Públiccs, será

Servidores
prestada

As desculpas, nos telegram'as, eral'sempre
como abaixo:

.

"A ur�lio I?((ci_ Civilit
Rio

Pagamento cota JoinvilJe depende arrecadação de

zembro. Saudações - Laert Ramos Vieira - Secretário
da Fazenda.

Bernardo Muller

PreSidente Getú.lio
Resposta seu rádio senh('r governado!", informamos

pagamento cota artigo 20_ dependenclD arrecadação' d.e
zembro. SaudÕlções ccrdiais. Laert Ramos Vieira - Secre
tário da Fazenda.

de linhas e substecõe, as Estado. De outra parte,
que forem definidas

. pelo promoverá junto aos ór-

Repercute ainda nos cír
cuias econômicos de Santa
Catarina as medidas de
fiscalização adotadas pelo
Secretá_!'lo da Fazenda, Dr.
Eugênia Doin Vieira, quan
do da realização do recen

te encontro em que pela
primeira vez em nosso Es

tado, o contribuInte r-t

convidado a participar da

elaboração da legislação
tributária estadual.

Transcrevamng abaixo o

oficio recentemente envia

do ao Secretário Eugênia
Eloin Vieira, em- que a Fun

dição Tupy, por intermédio
de seu Diretor Sr. H. meter

Schmidt, congratula-se com
.

a Secretaria da Fazenda

pela nova, çnentecão ado
tada:

"Prezado Senhor;

o encontro de Flcrianópo
lis foi obj.eto de amplos

agradecer a oportuntríarte animados de propósitos de de consideração e aprêçc,
ensejada de pr.estarmvs. servir a causa publica, que firmamo-ncs atencíosamen-
nossa contribui.ção num, é, afinal ,a causa de cada te

•

assunto de tamanha enver- cidadão em particular. FUNDIÇAO TUPY

gadura. Convictos de que Com renovados protestos H. Dieter Schmidt!·
da discussão, favorável ou

contrária -'se preciso -

surgem as soluções o-s

problemas que. a todos are

tam, parece-nos que outra

coisa não temos feito se

não o cu.nprimento da

Obrigação de colaborar com

oe órgãos competentes, se

ja aplaudindo, seja díscor
dand-, sempre no sentido

construtivo, pois entende
mos que, diante da com

plexídade dos problemas
com que se derrontu o Go

vêrno e face à carência de

hj-mens competentes em

número suficiente, neces

sária se torna a coopera
ção bem intencionada de

todos quantos se encontrem

Vencimentos
di! PM
o oovernaecr Celso R'1-

mr-s sancionou a lei 3.160,
de 30 de janeiro último,
que eleva em 30% os ven
cimentos da Pt,;:da Mili
tar d� E,tado.
O benefício 'atinge, tam

bêm. os militares da ina

tividade.debates, com repercuss:ão
favorável no espirita dos
presentes.
CongratulanlO-nos CO!:l

V. Sa. pela louvável inlcia- thn�ostiY.a tomada e fazemos v�-
tos que CS obj,etivoSt visa,� n, VI· $.'

. '

dos encontrem' can{fr�4i2a- �reiie� O '

'�. �� :: "

��o rl�na� ,atra,vés de efi-

p
".

c" "pli'caçã""·""i P\!piP' ',rOVI$Qrll.ls"v, ,'I "
elaborados.

O sr. se.te�brinol, !síl�l\
Em comunicando-lhe o' f ... i escolhido pelo Chefe d�

"exposto, desejamos tam- Ex�cutivo catarinense pa-

,e:n:e�c�S��til�t:l:�:��n�� ;:it�cir��i�r��rg�od����=
21 do corrente, em que cípio de Gaivão, comarca

agradece nossa participa- de Xaxim. De outra parte,
ç�o no conclave. para Prefeito de São 00-

P�demos assegurar-lhe mingos, na mesma Comar-

que o prazer foi todo nos- ca, a nomeação recaiu
e que a nós caberia sr. Germano Griss.

,

Mais encargo para a (. E. E,
Foi conferida ã. C.E,E. a a transferência dêste en

tarefa de realizar as obras cargo. caberá à Comissão
da linha de transmissão de Energia Elétrica a apii-
rural Tubarão-13 de, Maio cação' dos recursos previs- ----------- _

_ Gttlvatal-Armazém-Bra- tos no convênio com a

Ço do Norte-Azambuja- CEPCAN ccrn essa destina-
Madre e respectivas subes
tações.

De acôrdo com O ato do
Governador Celso Ramos,
aquela Comissão promove
rá junto aos órgãos gover
namentais competentes as

necessárias autorizações e

concessões, em observância
à legislação em vigor. Com

ção especifica e outras do

tações orçamentárias fede

rais, para a mesma fina

lidade,.
A CEE caberá tambem

:promover todos os atos e

medidas que importem na

liberação dos recursos atri
buidos pelo convênio com

a CEPCAN às obr,as e ser

viços previstos.

farlf� lf!dudóaG

FWflIANÓPOUrJ. (TAJA/ JOINVILE,
(JUfl!TII>A, PI/IIANIIIJUI(. CA/llTOf: • /lIO

Havendo conversado 10n

gamenre 'com o Sr. João
Acelino de Senna, há pO�I
co retornado de Florianó

polis, cnde esteve tratando

dos assuntos relacionados
com a reunião em tôrno
dos problemas da fiscali

zação estadual, tive tam
bém oportunidade. de ou

vir, segunda-feira última;
na Associação Comercial e

se o mais amplo sucesso. Industrial desta cidade. a
observando-se desde j:i. O' exposição do Sr. Hans Pe
grande ínterê sse que vem ter Steln, ocasião em que

'\, desperta�do.

Todo� Os d�mais, no mesmo sentido, pam os da 01)')- '11111r:'111111111.:;ição: para _os da situação havia adiantamento das coiú.s, �desde janeiro. E. desméntindo o Secrefário, a palavra do I'
,

governúdorde então: a situação financeira do Estado em ,.,t;,. _.,. �'-;'�]�Inn 1111.
7'''r�eihl - havia saldos �tudp' �staV{l "R!lg9 religiosamen- I ,IM" �l' , ." ,�ft.§:� do �!,
u_� I

.

aI "aI ,,,,",,,,,, ,',<.." (J,,; ,'�ljll!l.o� h

Medicação ,dos Serviços de
Construção Rodoviária no Oeste

Comissão de engenheiros, da Rodovia SC-41, no tre-

Marli·'nho de "aro volta a expor'
�:.':��,��: :�,� d�m��:�� ��:jn:�ad:'xe:ut���:a �,�; •

- - ,

da Nova e Aldayr Bernar- firma Lysimaco S.A.,. En- o ESTADOdoni Ganz, procederá à genharta, conrorme con-
1". Medícuçâo Provisórja trato nrmado com o n,-

Atendendo a convite do dos serviços de construção, partament-, de Estradas de ",
,. O I'!AlS AHUCO OIAIUO 0& Ult1A CATABlltA ti-

Govêrno do E�tado, abriri pelo Govêmo cetarmense Rodagem. Florranopu.rs, t r erça-Feiraj, 5 de Fevereiro de 1963
expcalçâc no próximo dia

�------------------_

;��CI�O d��r;;i,�oo,,:��Il',�; COM VISTAS AO PROBLEMA. DA FISCALIZAÇÃO
'5.a�rado pintor caterínen-

F di T C I::,:!i:���,�:;�:"�;�: un rção upy ongratu a-se
ta, venncou-se em Floria-

com a Secretaria da Fazendanópolía. há dez anos passa,
dos. Desde então Martinho
de Ra.ro não voltou a expor
limitando-se a continua!'
seu trabalho afastado das
galerias de arte, produzin
do varias obras de real doe
taque, entre os quais o gi
gantesco mural de 100 me

tros quedados em mosaico
ne zscota Industrial do SE
NAI. na cidade de Lajes_
A nova exposição exibirá.

cêrce de vinte telas, entre
retratos e paísagenar Estas
últimas são asectos da Ve
lha Florianópolis, sUas cena
trucões antigas, suas ruas

estr::!_tas, e pitorescas. 'Ne-,
ta-se ai. a predominãncl.l.

:í�ti�:f z ��:�dO ���:ci��=
do pelo correr dos tempos.
tão frequente nessas secuta
res construções.

Tecnico Catarinense Convidado
a representar o INEP

o professor Anisio Tel- ç.o resposta urgente. Abra-
xeira, Diretor do Institu�o
Nacional de Estudos Pe.da

góglcos, enviou a.o profes
sor Orlando Ferreira de

Melo, membro do Conselho
Estadual de Educação, o

segmnite convite te1egrá
fico;
"Considerando prOjeto

Educação Rio Grande Nor

te verdadeiro pt'ojeto pi
loto consulto aceitaria .se�

ços, Anisio Teixeira".
Em resposta, o professor

Orlando Melo enviou ao

diretor do INEP o. seguinte
telegramu; "Referência con

vite constante teLegrama
1487, de 28 de dezembro
1.962, lamento comunicar
não poder aceitar. Inadiá
veis compromissos assumi
dos Conselho Estadual
Educação impedem-se au-

gãos govemamentaís com- caberá também promover
petentes as necessárias eu- todos os atos e medidas
torii:ações e concessões em que importem na Iíbera.,
observância à legislação cão dos recursos ,atribuidos
que rege. a matéria, substt- pelo convênío com a CEP_
tu indo-se ao Estado naqul- � CAN e outr-s que lhe fo-

rem destinados pelo Esta

lo em que êste já se tenha do à execução das obras e

manifestado. A CELESC serviços previstos.

Centro Acadêmico XI de Fevereiro.
COMUNIUÇÃO

o Centro Acadêmico "�I b) Antecedentes btstórt-
DE FEVE:!p:IRO" comuni
ca aos acadêmic-a de Di
reito que abriu concurso

de 'réses para a escolha de
dois representantes ao 10

SEMINÁRIO NACIONAL
DE REFORMA AO ENSI�O
JURÍDICO, a reuüaar-se

na cidade de São Paulo, de
3 a 9 de março.

cos do ensino jurídico no

BrasiL j

c) O ensino atual e sua

adequação à r ealídade.

d) Reforma do Ensino
'Jurídico € Reíj-rma Uni
versitária.
As téses deverão ser

apr.esentaclas, na Sede do
Centro Académico, até o

dia vinte do corrente mês,
inclusive.

Florianópolis, 4 de ja
neiro de 1963

svertcn Jorge da Luz
Presidente

As teses constantes do
TEMÁRIO são as seguin
tes:
al Levantamento da rea

lidade jurídica brasileira.

Malarnidade Tem Movo Diretor
O dr. Célio Belizário Ra- Diretor da Maternidade

mos vem de ser nomeado "Tereza Ramos", de Lajes,
vago em virtude da exone

pelo Governador do Estado ração do Dr. Nilson Idone
para exercer o cargo de BiavattL

í�:tlbiliários de alta classe
O comercio da noss3. Cu torados, em co:chões de mo

pital esLá atualisadissim<o. las em copas, em passadei
O que de melhor se pú.>rm ras, cõoertul'as e tapet�s. ú

adquirir nos gtandes CCI1- estoque €i completo e sele

tros, tambêm aqui exis .. ,�. cionadisslino.
Qualidadj!.'" bom gosto e es Para facilitar as compras
pirita sãO' apanagios do no� funciona ali o si!;tema cre-

so melh�ç;�:çomêrciO. di<rio, um crec!iã.rio que pijs.

.. fr-�� ,

sue a_o mais. simpâtica das

M:�:��:m::�:�:i:. �:�!l. .;�: ���;/�� ���::r�r�!a;��
sita e a i.r,ãfir.essão dela �o- tu Catarina. Um crediáno
lhida confirmam, em �UdD que funciona numa Carae
o que acima ficou dito. Quer terí�tica de boa compr'!�n
em quartos de d.ormir, qu'J!' são e interessê de servir ha
em salas,de jan,tar,;em ·�s- quase quar,enta ar.os.

Bancada do PTB - Plano de·
Acão a partir de marco

BRASíLIA, 4' (OE) - O
.

aos seus com;anheiros a

Deputado Mocaiuva Cunha, pattlr de 15 de. março. 1n
nôvo líder do PTB na Cã- dicol que a bancada do'
mara Federal, inform-Ju PTB não tem compr.omis-.

hoje que já extruturou o sos, senão com os Minil:i
plano de ação para li Bar.- trcs que estão vinculados
cada que será Stíbmetldo ao pr.ograma do Partido.

Como se fossemos escritórios de, informações, re
cebemos de vez em quando algumas consultas belil
interessantes.

Esta, por exemplo, que nos manda J. Alvim Ni
meyer, de Corupa;

"Afinal existem mesmo os tais discos voadores?"
E o .caso das bruxas. Não creio nelas, mas qui las

ay, ayl
A ultima referência certa, quanto aos discos, fi

cou-me na recordação: em Santos. um deles, rapata
ra um advogado, levando-o para OS espaços siderais e

devolvendo�o, com saúde, mas um tanto desmemo
riado, três dias depois.

Passadcs já dois ou três anos, encontrei num li
vro alegre tõda u axplicação do caso.

O tal colega, alem de um farrista inveterado, era
o mais ousado mentiroso domestico - para o que
muito concorria sua esposa, a ma:is santa e a mais in
gênua das mulheres deste mundo!
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