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o MAIS ABTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA
__ � J

l' E M P O (MeteoroI6�ico'
(Síntese do Boletim Geometeorológico. de

, SEiXAS �T,J'O vâlida 'uté as 23J18 h�'" u
dia 10 de evereiro e. Y963

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFtR!
CA MtOIA: 1012.2 mb; TEMPERATURA Mi!:DIA;
29.5° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA; 70.8%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negaüvo _ 12,5 mms:
Negativo - Grupos dei nevoeiro com ChUV,lS -- ITempo. Médio: Estável.

Será ainda este mês o Encontro �o Ministro Santiago Dantas
com os Secretários da Fazenda - Santa Catarina presente

IIzação tributaria dos Esta
dos e da União; e 4 _ pro

bremas Inerentes à divl-Ia

publica Irnernu e externa,
deverá se realizar, 110 Rio

de Janeiro nos dias 18. 19
e 20 do corrente. um encon

tro do Ministro SanUl'.(·.o
Dantas com 0< aecretárt-s
da Fnzenda dos Estados.
Confirmando a ]·eUl11:10.

o Dr. Eugênio Dotn V!,,!il"a

acaba da receber com-ur

cação do el". Valentim 8>11-

çaa. Secretú rto Técnico.
No sentido do uma co 1-

tl'lbu\çâo «bjctjva aos tl",'
barbos que se desenvolve-

Quiz ° destine QUI! esta
rão. l' procurando cuor»-

\: ::���:;:' ::,::g;��;::::�: ;::;,�:�:':�7:::��:CiL�:: Que tEm feito e parª que o riaMEG
energia elétrica pn.1" todo \>

sultadcs. a Secretaria d'.l A Assessoria -rócntcu p.r- tlI:1S ulndu flill\lit:uiva!I.<!n- nas regIÕes do Estado, (
Estado. .tmpuístcrrand-i-o Fazenda já começou a,.,o rn os assuntos de Edu- to, a reeuperucúo ínt.egrnl flue:;ll fazía era criar no.
em socos os setor.e} de. � tI

mcvlmentgr. caçáo e Cultura. no Plane do ensino pÚllii<'o em aan- 'Ia:; escoras, por onde o exi-
(:L�'nvQ.vim.znto.

Uma reunião pretim.n.u- de eretas do Guvêruu ta Catlll"in,l. g:i"SClll. r-em sempre as rea-A ecncêc foi dada .rolo
rctreatíaada. contando rem lPLA1>.IEGl. não se üm'tn Scm dúvtdn . uma (ias Iida,los c neccsstcaoes 10-

Mno�nh"r Hal·ry acuar. que
o títula r da Pasta tcdce os a localizar e construir o· mais sensivets lacunas do cais. ruas não raro <JS con-nz rcre.ênct« ao "1'nllJ'.�e
técníccs que lhe estão a.l�·- colas ou salas de auras: noes.c ststeiuo escutar era veníônclas elertornía, semda luz. em tccan'es. pall�
tcs e mais os Sr". Prof. Ai- promrve t.rmbém a eri· a falta de ill:;t,,!:l�ões pró- ri prcocup:lrf. randanu-n-

vras.
ctces Abreu. Presidente de ciência do ensino, por urun prins pa rn :l:l escoras, que. tal de aSoiegurar-Ihes ins-

Rumanda Para Pcrcqll� Banco de Desenvolvim':!r.13 súrie dO! p.ovidências que ��dc f��C!��i!��':�I�� el!����;� �:�::Ú:�tii.��l!{j:sad::OJl:�:�������tl'!:�so d:��aO �;i��II':� �:s!$l::O���: ���'I"d��:�:'� ������o! e���:::��!Ç��r ��1� çaJ às eXigencias lllinim�� do inte:ior abrig:ldas crn

;Oi�o:ret��;pda:r d�e��l Rj:�;� de flngnças do PLAMEG· e sistema dde educaÇmao'elhO��: i��l.a EOrare���n:��:o q��� :�= �����oesra�e'd:���fO��:����Dr. Ndlson Abreu. Minist!'Q se enqua ra neslradlci"nal conceit.oo. '::0.110 que há vãri<lS anos pô .. to que lhe estava rese:va::!"l.
do Tr:buna\ de Contas do preceitos técnico-p�dagógl- tes de um planejamento

�,����::�:.S,:�,��t:;:��t�; ��;t�It}�:�ii��::�'�: �;,i�t��fj�:���l�: MES�e�:I;'�'olelll:I': atdU'� ��'��;O;��:�;d�Ç;;ã��dÍ:�b;lh:;: O PLAMEO. pela ;u"de inqisculilv.el progrss!'o' tara aqUêle Munlcipio: 1'<'0 de suu� mais antig·:!.s l.>')(f li u u U
Assessoria�Técníca pa:ra os

�::::l�:��ó;,��g�::,�: ���
d;a ,m QU" S'n"

cat"i.," .,'..aç,6:!fl....
'

Cnnl"untb:do fisco:kfederal e" estôdual, ���:1;:,:�:::�E:,:;:�o ato contou COlll a ;>I'e- ullla rêde dê 22.000 Vo��s � d I Dn::\;.;..c:I-:;:)rln"l U • �
(I�fld.�n.1o . .undft- 40' "'si�-senÇa do Governador (:..!ho qae o Govêrno estâ., C'O 1'- rre,OS.. Q. f.. gO��� .�.� �� .

:- _, � '�e:- -� �

f ta-n" do Govêrno CchoRamos. Dr. Luci" dI> Fle:- tTuin�, deve�d(). es�.rf?.-- R:!iC)-.S '�. J]:ST,'\DO·. _ fIOS (' SO.o�lta� n��!liO Ramos. que anuneia páral;a� Diretor d9. ELFFA �. ou �e;4e,Cotd'6O$ i Sào io'!.,,"·
_ O pre�;d.;mt.e dll COFAP e 55 cruzeiro, "�·dom,�l'.l,). o fim do seu qujnqucnio:trss altas autoridades �s- Batllittl., cOlnduúndo ener-

.

asslnou c rico Pl>rtar!as ra3.- O reJjUstamenti abr'l�-
"nem uma sô cllança semtalduals. O compareclmen- gla transformada na SUtl- sustando os prêçog da 1.:.- ge preço da farinha de t!"l-
escola".to do povo foi em ma�6a, estllçã<l c.a CEL�C e pJs31 inha de tr�go e do pão. go pura-m.:xta, para 'ISOS
Temos conosco a expo'l-verif:cnndo·se a major a- bllitara aos municlpios (!o! E�tas l'ortõ,rias jo. .se cn- domesticas..:: ·ma.s-oas :l\i-

ção impressa pelo PT..'\-clamação .Ia recebida PUI' Cambor!u. Itapema; PÔ "0 c:::ntram �m Hrasllia t'3:'a mentícias além dos �e,;i-
MEG sôbre as suas ativ!-um �overnante naquêLe r,lU BeJ.o; Tijucas; .Can-O!llnhJ. e pub11cação no Diária O!!- du"". dades de 1962 e (l Plano r!cmClpoO. . S,ão Jião Batista. receoim m c:ol. A !arinr.a de trigo W:l
Trabalhos para 1963, app'-I to da . em·rgia de r.etô:·;lQ Guanabara pal;sara a '::'1<;- sent;ado pelo seu iJusl.r'.'Antes d,' .�er ac:onada a torner!d:l !1e!a mb-e:ot�<lO O pâo pa Gu.-:.nabara ;'LS bl.r 3 mil l' duzentos cruzd Secretario ExecutJvo, ];1'.Ch8v.� que Iigurl;t a luz. pe da SCTEi.cA i,em IlhJT"1.... sarO. a ter o:. ",'·gUdld·.) �J."- ros a saca. de 50 quilis, õ! "l Annes Gua!berto. CompuJ-lo Sr. Celso Ramos f:l.i�u u

.... ,

ço,. 50 gTama:; _ 5 cru;::�i mixta 3 mil 155 çruzeiro�. sando-o é que colhemos o.�Dr. Lucia Fretta�, ainda -nll N.er:u RamoS" ja pro!·I'�ll. ros'oe Gü no bOIÇão, � seiS c Os·novos preços entrarao e!ement-s que· fundamcT-a Iluminação de lampiõ�3, 50 a dimicilio. em 'Iigor apôs a !)ubllcaç'lo tam estes comento.rios. }�,sendo ouvido por mllharN Em nome do Prelelt.o ':"eoJ- Pão d� duzentas gra,n.,s, no Diari.o Oficial.
i\ Cm de manta contae· aliás, um documento q'lede. peS/)oas que se aglom.;(a poIdo Guerrelr.o. usou rJa. mais conhecido como J"- lu cem o tilular da Pasta ta. precisa de ampla divul>!ll-vam na praça. palavra o Ver·eador Hilio naga· 22 cruzoiros 110 Il<\.:-

d
�

F'a:;:"�I\du. dt'batendo impf)r- ção, porque, além de en-
Pe:xoto. da Câmara de 1"1)_ cão e 24 crUZ3lros.e 50 ;�tl Catar."nense CO no Inst."tuto· e ts- tantes assuntos relati·.o� .. 0 cerrar pormenorizada pre!:-Dizía o Djr�tor da ELFFA
ri"llÔl'ol:s. nascido em r.,."- tavos a àinHcihc. i;}' sc\.Qr d� f1�callzação. �;':_ tação de contas das �,t\v\-"Vivo novamente aS c,ne,-
t.o B�10. Dizia o ilustre e�:n Meia quilo - 52 cru.:,>l_

vuram com o Dr. Eugêni" dades daquela dinâmi("a��::r_��,.u��cg�a�i�F;�a.p;: .� tudos Superiores d.o Urugua. i ��I�a��:'��\>O�eS\"SC)j�:;i��- ��:��Uia�o:n!�'��a �i::�.�� �:�:a���cade ����u::��� Inspetor Fi�cnl d.o Impo;'o acompanhando a ges\,ão
sistradores. técnicos e opc:'a BONITA E �IANISTA su�,e��oSr�!U�Oe d�on�;�����' �;d���:aC��:;ie:e���'�: <'.= ���u��oe:�� ���;��� �e>e���� �i��:on;�:�;t�: ;:�rt�n��: ;�v����:�ntal do Sr. Ccl-

riOs cumpriu a rhco a !;,�-

ofereceu à Universidade'e tri!� CLom " prêmio "CrUZ e "Ser.ela -e Cast.çal a ,!
Arauj.o. Montezuma de Cnr O plano Quinquenal dJ

���.�O:odct:�:;�:��!�t:e ;� Santa Catanna duas I ,.�- Souza" de 1!J61. Proreas:õr la�çado breVt'nHmte. v"lh" I! Alberto Linhar�s setor Educação preve a

sas de �studos. a um foJl'- de' Lit,'ratura Brasileira '13
ERNANI BAl'ER

Beuttemnuller. agentes 'Is- ��ns!:u�� de 2t�C�!J:_nid;�:af�!o d: a p�por:�!��;ll': 6�.I�Slit�.�I.:�:�::t�ti��:a; !�� O talento.o advog3dp �:._ :�� do Impusto de ConJ<l- er: 19:1. at�er:ma ccm ;�mc�
part.c:pação MS 'IX. CUP..- tro de Cultura da Fuculd11e nani BaY�r. que durant'l" A' reunião oncontravam- ro de 150 "as salas de aulns

SOS SUDAMERICAl'US de Direito. cx-presid2nte .10 �:m�oF::UI���e !:eri�r��;� ,S�a'n)l"eL".nd,:, Mtaam,tbo:m.D'l�.':.:·� ��ni::����::�n�u:� l:a�1.!J62,DE VACACIONES" a ..... 1" Centro dl' Estudo� PenaIs.
• � ".

l"oalizados no Uruguai " um dos dil'�'ol'es do Jor.1.'1 �!S�l�j�lt��;�i���. �������� ': :uc::��: :eW:li��I��Z:��: �i��' :s��a ;l"��t:�nteae:�,;=
��;:��l�e :�o�:fev�r::��,.,�;� �t;;·:ori�IU�O,"�:I����·ersl.�r�= a pr.esidênc·ia do C!!ntro .,-

Co. DiretOr d" Tesouro tio ficação de 500 salas. Fm

���:id"'U :����êm�,:ta.;��: �� ��n�;:�ad;:�'��; �.:. E!;������:u�:EE�l;;O� ::����::t" ':':'�'��'�;�;f7;:: :9��,::�:��;:i�:���:d::n:::
:��L:�A��I� ���v!E��:I; . �ê��:.S!J. S;!�'án��a�r��:aiu�.�� um CuroO de Direito Penal. mente courdenador um .[l �:Ui���O no un�d:odes pa����-,gado ERNANI BAYER. Os Curso- de Lltllj·"tura HiSH- :Ç�i���1:.SS��r::;: �!�i: balho conjunto da Fa,;}'1-

861 se destinavam a esco.pl1l"tjcip"nt,�s dos refe," l)s no-Americana. O I"cferllo
êste no roL A Uníversi1hde

da Fedetal com a Faz�n.\3
las rurais e 141 a gl'UpOSCurSos �egulram ontem . .-r.a acadêmIco expÔs hâ vouco

de Santa Catarina 30lt:le
do Estado. visando a m ,t:!o c·sC:lIJ.res·- c lôc.as func!'l-

�;:g2t :r�;;:j: c::ga�i: de ��.���:n�;���sa:\%aiS �O�� escolher. com t;3n'.o dois �;.
ria da arrecadação.

��r:;r/e���oa��.riOdO let�;ro

hoje. no Centr.o Dum 'Vital ·je vens de C<lnsiderado gabv!- m�:o ,,:��;����:e a��:� 1. Há neS>iE' panorama 11!llPE'RICLES PRADE - São Paulo. obtendo amplO to.

a�pecto que sugere con::;i-
sucesso. Salienta a repo,'\a

derações: é que, construl-
gem do jornal "O ESTADO

d0S OS p!'édios c instalados

Nova mesa ta Câmara de Barracão �;:ü:�":.����;\:;:�::m ��;
. BARRACAO 9 (O E) --

respectivos locais as eSGf)

las. Compreende-se a Sig
nificação desse fato: nito
mais (lcorrerâ o que. tãn
comumente, acontecia
.enormes prej uizos para o

ensino e para o erarlo, d�
terminadrs pelas frequ(n·
tes t.ransferências das es

colas, ao sabor dos caprI
chos de alguns cubos elei
torais. A despolitização do
setor educacional do Est:J.
do lucra, pois, ausplciosa
-lllente com o .elano de

��n��ru�:daddo:� pr����u� :.

Com uma agenda de 'ru guintes itens: 1 _ sfsterna
balhos bastante slgnifica.- tização

.

de auxilio fed�r81
uva e Que abrangerâ os Fe- para a solução das dtücur-

dades finallceiras e desvn

,,011lim('ll1tO econômico dos

Estados; 2 normas Br,1.;'!

e Que entregues ao e�tu'i"
dos técnicos r-reseutes S2-

râo mais nrofundamcnt.a
analisados em próximas -eu

ntões. a segunda r!�s qlF.is
serã no dia onze.

PLANO DE ELETRIFICAÇÃO:

PORTO BELO VIU A LUZ

Presente o Governador Celso Ramos, pouco antes da inauguração
Belo, o diretor da ELFFA usa da palavra

da luz em Porto

prosseguindo cem o .:um

primonto dus obras do p,!:
no d.1_! Elelrlficação do E��
tado. foi inaugurada no ,'!l
timo dia 2 a linha de trans
missão de ene"gla clékica
para o Municíp'o de Pór�o
Be:o. praias doe Pôrto B!:IO
e Perequê.

mais uma obra d� grande
vulto il nossa região litll]",i.

nua. entrcgundo-a concllll
da rigorusamente dt:ntro tia

prazo prç isto no Plano \..io

verlnamental de Eletrjfica

ção.

Energia !az Hi�tóriH

Pros;;l'gu'a mJb adlanLe:
"A dolac';.o dc energia

eICtrica ne�ta cld"d�, <;i:1l

fica n'} verdad.::!ro S",I�jjO

da expressáo O POl1tlO hi�tórl
co e onde o Munlciplo ele

Pôrt.o Belo inicIará uma ,�o

va -etapa d� /$U& .cxlstên'!'"
lI,ois qu" esta realizaçã., I!,Q

proporcionará um alvofet"!:"

de pt"ogr�SM. C]U"r r,o .l'pec
to industrIal pl'las P\>3il
bilidadell que apresent,ná
à. inversão d2 novos Zap\
tais na Industria do P<l3C'!.
do. quor no turístico - \Je

lo oferecim�nto de cot1cl�
çõ"s qu� favoreçam II mat;"lr

afluência a êste balneârl. '.
exuberante de bdozas <19.

tUrals e que desfruta etc
o flagrante fixo uma das bonitos e sim

páticas moças da scciedade cotarinense. Se'...! rom�
Mario Heleno Botista Ferrara.
Mm'ia Helena vem de -concluir com b"rilliantismo o

curso de piano (superior de música) do Instituto d,,?
Belos Artes do UniverSidade do Rio. Grande do Sul

A oen_il sénhori:ta qUe se encontra em nossa

cicade;"procedente de Porto Alegre c o seus ·ôis
Ur. �tlvio .rerraro e Dna. Mori,i.' Batista Ferrar!,), as

.���l'atlllo õ:�,"il� "9 ESTADO',
,_� _,__

�"ít 0" .� "

• .CF. _,...... ,
. � .. : ....

r;.....,__._._

de orçamento e cenrabüt
dade publica; 3 - coere "'

nação dos servrçoe de rtsea-

divida do gerado. revrseo

orçamentária tendo em ,I"

ta a desvalorização da moc

ds. modificação da dlse'!
mtnacão de rendas. Impos
tos �Õbre a ror-tuna. codif�
cação das normas rinancr-l
raa Para os Estados e M'J:11
cíolcs, dlsctplinamento ua

c�ecução orçam ..n1aria te

deral. no que tange a, re

cursos esnecírtces destinados
aos Estados. diretamente LoU

atra és de acôrdos executo
r-es federais). através de "1l1

pcnhos globaJs para saC]ues

parciais por tntermécto d·'

Banco do Brasil. possibili
tando as operaeôes de cré
dito à conta de citados rc

CUl"SuS e por êle garuntidos

quotas dos artigos 15 e 20

da Constituição Federal. do

rtn.ndo que a politica di' IÍ
quldação de quatas s� laça
mediante empenhos etc
bets para os Estados ou dis

tribuição automática 11" Ou

ll'gaclas s'ísce.s. cem opera
ção pelo Banco do Brnvil.
foram alguns dos problemas
Ievaurados na uportunidf,de

Assim Quando da .000a '-'[i
rn a reunião convocada pe
lo Ministro da Fazenda }J"
dera a delegação de Sarl'"l
Catarina levar uma COllr�'I
buíçâc efetiva. no senruo
da resolução dos magncs
problemas que afligem a

coletividade.

tiver um governante en40c�i
co e capaz que dê 'ao no""

Estado as ccndlçôes nec e s

sártas ao seu d�senvolvim"n
to. por certo não esquec-.u
desta região dctandc-a :;�

encrgta eíétrtca.'

e não apresf'ntavam CO;I

dições de higiene e mUlto
lT'enos os r:tracterisLic'lS
duma tolerável sala de au
!as.

O jov�m estudante P,hl

cles LUiZ de Medeiros P:-�-

Eleita a nova mesa da
Câmara de Caçador

13-se cum " nova d;ret,l .. ia
da Câmara Monicipal rl�

Caçador.

A Cf>mnra :iv�"Ldclplll �r�
ta cidade np!"':'t'.11 �e'I) '.1-

ção de autoria d" Vere,1.,� \r

Jaime Machadi T'"!('o ,"r".l

do o distrito Arnopolis.

La!lro Mul!er:
Novo
Prefeito

CAÇADOR 9 (O El - "'

Câmara Municip91 desta c;

dade ·2\egeu mesa que di:i

gira os trabalhos da Ca�J.
� qu.!! ficou assim COnstitl,;
da: Presidente - Dr. Mol:>�s' "O ESTAno" O novo distritu dunOIllI

nado Arnipolis. f�i' em 11)

menagem ao SI'. Arno OI,·
car M3l', que q.u(ll"ido Prr
feito de" Hom Retiro, pre1-
tou assinaladoS" �drvjljos
"i'!<ta comuna. Pettên�ente.

LAURO MULLE� 9 (O"I!:I
- Fo! empossado ontem "o

ca1'go de Pr:efelto detLal!,'o

Muller o Sr. Bnjamim B9.�

reto. A solenidade de po�se
.realizada. na. Cãmara.Muni
cil'al compareceram nu!n '

rl,;:;i� cuuvidados.. .

\R ..'j�
��{���.;.;

Comazz·etto PSD, Vice P .:

sidentl": Almir Binotto; 1 J

Secretário Arnaldo de P.\�I
la !mmerman .(PSD). 2.

"O F.STADO" não circu
l(lU ,....·ntem, dia 9, em vista
de defeito oCnrrido em nos

sas máqlliU-as, pelo q�e
apresenlamos escü!às. (1_01'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



����������������������������������!.���.��
Foiclon� Brasileiro

( ',"��!t'r'J"(, ;":,;n,. Jrlll
'{II:! ii '., �,_ 1.1. ,; I"u,', 111; j � 'j

'lt'il'I!;Rfl\'U Y.';;'lJ'!ll(

RlllftO., d�;���d. Ra o. p
lÀlirl)/!V(l1 r��'á:,1 d. ecutnc t�Rc«Uum

I'
A':L(jI;l" iI'U/;Ufld') do .'\mura! (! :�jhil. � OsvujdoMtlJIJ \

CojaooradOTtt
",.,,1 IlMldr'M Fllho _ Dr. Osvaldo E\'J.;i"lgue,1(·..illfal Cid GODr:ag<l _ Dr. A!"ide� ôb-ru

- i'·, f,IJ.(Jl1 del,a - ]\Ol;ljor r:de!ünso Ju ..

I, ",li ,1/ MiJIOlJ t.ene (la Costa _ UI Icu-
i"'/j' '."·.1,, Wa!!f:r L/ul);!: _ Zu:-y :'la!:ba-

1,"/;)111 fJ:lr'tU!'lnH,U limar oavvatuu
1',")" )"1"1" J""l"llulldo' (lI .. ,'\I"l\!io Laun __

ii, '"iii",. i,'-'llllidt-_ A. Seixas Nettn _ F'la.vlu
f./I ,', 1._. 'I', AUJ(,rllll _ C. Jamun.tn

I". ,",tu A''''irol'l _ i\,l'.'1;{',() S
r.r 1',1/! i"1,4Tr.'N'I'O ESNi/: I'lt°(]

)'..<1'" P.llIIO Morl"l<ldu
11:1 .11 " 'til' Ij!JU'(',�: Matn-y Bonn-s, Rui T

t ';lliw,l,r, "lulluS
J'""II11II("/,,I','s: trIlH'RSflS

1:(> {J"P8fl71 (1/11 tc,�
l't'/,rt-''''I!.;(f'(,('s A, S, Lr'll:1 lida

I')"� "d:, 1'01;1 );'I'nad'lr Darit a-, 40 :lo and.rr
'Jd

y- comearemos Sociais

ftWI V,lúna 11:;7 - cvnt. :'2

Uma Mulher
[" cuucí uma mulher
t' etc ml� desprezou,

'

� J' coroo Deu" quizer,
1':'1 , r,aufragada estou,

II

! rn;']o é esta Causa
,I,' Id('U grande sotrer.

11.:, "

I ;.'in me censu"CS,
[",1(;; II' n:e yés Q bedel",

Paulo Cr<;ar Nasci:"'1ent-o

",r"

PE:'lSAMI��Tr;I���;tD!Acomo uma moeda'
1:11';, Muila� P('.��"I:lY qll(, �"rja;'!IJ
jjl,':1p:vn� dI" lÍ!-la I'miUd<1, fl1-"

C"fvirl'i.
/('))],n:1 ;'jj"'lllnr "('111 (,�f'l't'lTH1!'J,'!lnll:"n:HI�l1<; que r("":'!?' "i. •

21 U,, Ilu':,IJI n') (I '".I"::!! Lpn/itdo V),(" cirCulo1ctc SUllS: 12 Aniv(')'sa)'i<lll '!I1thn ,u DI' I'lf'i!�� IKll'in, '}I,ln ml.�ri:n�,llt:, d� f\.iipr',_:,,�,:,:,��,',,:',�',':�,'o�.�,'·,,:I,��ll�.�'b,'.'.,�,.'���,",�,I,;n�:ll,I�" " �·;�V�;'�(J:·III,j'l' ct� l';1':i (:lvil do

20, (:ollvldnrlns ('In sua re�idrn,'
,

' ,
.

� ,�' "" ..

(I,ollnJp�) Tllll�c, P:lr:-l /")"to,� de CI'2sc::,nt .. e in,l"''''- , I'i M 'I I) iH] llJva cl'l lIuHtl'P Deputacl •
(",)'1 i(l� C!' I'u!'ta j'c'liridaclcs, ho 1',' ,M.'lrUl:;��J (��: ';I:II',:l �;\I(' 11'1 (I�_

I
�' ,

' , "

dll tn: arV\"'r,.""i:ll1!c ,0,-; (11:',1
III li li' I q;ijn':1 1't'li'''I, lll) "lla!l" do P::tIRl'i'1 26 Na próxima. S�111ana comentl1rem' � ntP:';lll"l1t"s d:, "O ESTAO:,)' III Ilir"hl'l:1�', s(J1l o alio patrorjnio elo movimentado Coquetel no snlão NObreda J• '!(m'm'l d R�lnrlO,... ���:�;�,:(:�;I�;'�i�lt��a��I��I"a�'::';�:;�I�l"� 1.'1)'-_

On�em a localidade ctc' ��'t,_n,:,v�11\�:':'�1�'I��L:":ll:_C:h.eçud��, êHafnfbPlI.!�O;� ���1�A:2:�T2.JI:!Or:Lol',", J\{u,l.civio de LJ.lt

rQ MulloÕ�' i;i\,t'u um de ,>"H�

d:a,:; n!J.:s al,'g:r"�, pu;,; :h

I:. data naquele l'l'iunir'illi'l

)",I".i',,'l
ti'!

,�r Alelo r)

1 '''i' ,,! ,I

eJ'U, ',r,1m,rSI'; FuUU:rl{:1
11,01,11.1 j(

"d, ",I., !lI '1111:1:;:1

'J','!W J"('In.il,',
," I, l't'lôwj '\�,I_

Cl'mp:<"t' U 71 :'ne,,,, 11' :�"

C01"!li:;:onário )')1'1.:1'1":11'

am:go <;', Lu I. Br.n"d"l�,
pr '0"11 b;l�(ante I' '!;;!'ion't<', t
�In OS nl)S,�OS 111":0;;,

"O Misléri" do Sapa'o
Holandi.}s" e mn dos gl':,nd�'s
livl'os ](',�S:1 sl'l'il' Mu;t()
bom no lcxt() no (:m'éd�) c

11:\ JI':HIIH'fw, f"it:'! por D1-
vid Jnnlim Júni, t

as .,1':.'llil1(('5 j,ublicaçú('s,
NO CAMARQTg

Mf�TA�NOj'!�; Jft I'lll �e

gUllcla ilJlpJ'(,s�i'1O 'J)wr�'"I

dall1cnl<:J, l' (1IIr:t aV(',l

tln':'! d(' !-;II")I S,'olt., r,

de Ri-

'U] d',JS ,<\u� l1lf'lhol'es li
Vl'OS, l!.umrntand,., a série
"R7,O Distrito", de gl'lmde
,�I!('r,�,,,o nos Est:1dos Unl
(11l�

I,i",!
,1,,- ",,,,'!J'i-

I, 'II

f'i'llS Jol.il1iJ"I"'J 'I" SiIlL"
'I',' Ioljr:'\,eI", r,,,

'" :t':;�:T,',1 !r,

Ao sr Luiz Bent'd!"te (111"
"qwcC' 11n falo UI':1ll1'):)-

llllnd" d� U� digl]í�"
to,�!l'),'�, 1"v,�\ll"s n(,s�'Js ':1-

CNG" �u!11p;'im"nT:Js,
CONVERSAÇl\O INGL�:

SA, de Pan(]õ:\ Pâllrlll. é um

TI'adllr5.0 de David
dJlll JúnjOr,

JI1I'-

A l�FRTA DA LUA CHEH
IPa� ele Piq,� PJUI' L'IIél',::i-
11(', 1l'J , ril!ln',II, '�J11 .L!vro
d R5lso d:l'; ';Edlções de 011-
1'11", apre,�en!a Irving La
R:JY,

r" ,n';,'} I'JI:1. [HA';
1,,'riHi "I di' h ,j" o

i',E;Io'':UTO ORESTES JOS!�

tl'::r.duç{(fj d" IllllH'ira qU:i
ljd:ld(' Ir'{lidO �rlllprpl, f"i
lH po!' r.J;,rb Ilpll'll<1 S('ni
se C' um 1 ,,:-:to (J1Uo :1'�J'adl1
ao>; :1l)n'�'i:l{hl'('''i do� ln <s

divl'l"'lls "',UI!),'; dr lil('�'f!t :1-
1':1, I! ,i<-ird

Contém mais de UlOO fl':J
ses lI,�lIais !:'lll JnAiês (' (' '1_

ti] pf!l'U estudf!l1tE's, v!ajlln
l('�, ImIM:1,�, ('Ir,

" 'r "I" II : ' �- OS SOUZA
� r (,' "j,

I!(' W, ,,) E:l: ;lltr:!-�", nesta C'[lpl
(:;lI h., di:!;; o noss') prezado
[(,n.;>,J S:, Ol'e:;tes José de

80HZ:I. P!'c!'elt, do Munii'l

pjv de Santa Cecília,
Eililll(!

p, I ", (la�
ell1 Livro rir

"Edir,",('� ele

O !'nl'êdo t:'atn de orghs
e entorperentes e 'J tev10
nh"rlN'I' ao ,estilo da série,
c· 111 muito bons eorLs, mr�

trando Irving Lc Roy eo,n
I1S mesmas camteristic:ls
que \) iOl'n:ldam famoso en

u'c os 11!)<'<'"ilr!ores dn Ijtc_
!'alul':l policial.
Tr�'dlH:;ào de José Albe!'�o

Form:\sio,

< ",1 .d" i ,,:'J � .. , .",-,1 i)� ,I

(_r;", /i ': 'l' 11:, "Jrl;]
!i,�·':j ,'1 ,J,',"':r:I (' ,! 1 ,1

As f!'''sl'� �iio rh,>sifJctldas
pro ns,suntcs, facilItando a

consulta,
f',i

� I '1,1 ;,)11 ['I' :II'!a'I'
J.em 'ln "'-u 1I:'IJj('l I'�

r:.::;�� fFjjr;f:;I',k
Ne.":l (r)rtHni.!�I(:C (;

EST,\u0, b; ... ;;' �Cl.� Jl:lf':J.-
o r IOVJI':M n() SAXOJi'O

Nr. - nr,� t1nvo� c�I'l'il'li'I'S
d(' ficr[\O »'lllrlnl, I�d M:'
Blljll t, () 111:l1� nrif1lnaJ e

rmoC'lollant.e, ::;u;l.� l"Ir)vei'l�
nrlO explornm II "lmpos
sivel", (lemoIlRtrnJl(in na-

1I1rQJld:H1r> 11011 mínimos
df'.talbI'S.

o MISTERIQ 00 SAP.'\
TO HOLANDtS, das ';Edi
ções de Ouro", em formato
de bôlso, traz, novamente
Ellery Queen como Il.utn!' p
'personagem. O mesmo ElIc
ry de tantas .novelas ;oolici-

�), (,' """,,\1)1(.1., Jo",é Custódio
Ir I, 1",'/ ,II;'''' n�'ro capital procedente do Mu

1'1;"1'''' ,I, 1llIlbiri, o nosso muito prezado amigo "l'

I:J.,i,Lo:imundo Jn5ó Custódio, alto funócmário da
P",Jeitllra Municipal rlrl(lllelo Cidade,

Ao ilustl'e .... ,sltante 1 .....Qmos nossOS cumpri-
tOS.

' "O Uomena do Saxofone"
(Tae BeckI�r, no odlinaD,

maces rvlumes, lançou. '1

edítõra Lctcrart. de 8't0

Paulo a Antulogia nu-tre
da Brasrleu-a do Fole:')I'.'

Brasileiro, orgunlzuda pOI
escrtorcs credenciados .ob
a euoervtsão de Arnu")
scnm'dt.

O� volumes são dtstrlbu -

dos: tndtcs. sslecüo e .n

t-ocucõ., d" Herbert Pnl
nustracões dr J, Len-

reetc " NOI'ck,;I"',

:�:�I:�16:��Las� ini��'�L;'��,�'�
d, ,I. r.ena-uo.u: Seio r..u
lo Pa ranú e Snnta CaUr:-
110' s=Iccà. ( íru.uca. c!,)

11r�m<'i!'o Pj!' A:c�u Niu'
n.trd Araújo t' do !,::g:J I t'l

!' r-rce.io por VJ.�e" J J�,,!

T.1h'JI'dJ, ilu�trar.ôe� cl� ;,

Le nzvl.ctr.: Mmas oercs,
Espir.tn Eanto t, Riu de ,I

non-o f�:?('â" e int. "dUo:, j
do :Man' Apncubp,c ::4'
fl'�I'Ô('� (!� J La nzcllo.'
Goiás .I' Mato oroeo. ,�'"

cà« e introdução d:::, Rr<;>;",1
i!11 tr,lf,'ôcS ,I

J, L, Gl'am!ro: do ::;'i!,
-e.ccúo r- ín.roctucao c:'

Ed�al' xoeta
T '::1" t' de ll'l1ballw �:1-

1'1"0 ('II

tnn-n-t-

urna ",� nus "s

e quo' d"�cJ'l ("'-
'

nhec-r n1"ihor o no-ao !'!

oi-ire ch«:c d' grfll',) c 'lp

fe.ntl.l-llla!!Urjf':l3 ,,!It!-:hir;
c:' r-t rs n-r in:1;'1111:l con-

�:�'��� ,�u� t:�'�:i�');�� ��,6�Ulr��
c n1[li� tu- d"

p�:o< 'm.a.ant 25 IlW'

se veram estabct-cer
n'tivUn1"nte adntand8 Il

Brasil com; .;;eg'Ul'1dl va
t1'la

FaJtt1VU I1"S estt!.nte. bl'u- I

�Hei]'as e t, 111'1IlUln(lr., ,li
" qU3.l irá pri'star .�l'_

�o� �.,tt1dantes em gc�
ral e c,,!'vil'á de "xcepc!01nl
I'�' "atl''11!)o a todas O� 'lu"

go�!a!ll de cUr:,,�idi<d�� '111

Centrei Fone:;l!n6

às 10 hs, - MATINADA
Slan Laurel h Magro) - Oliver Hor
dy (o Glll'do) - Corlitos - em -

RISOS E SENSACÕES DE OUTRORA
Censura' até 5 anos

às 1 �'2 hs,

Stan L�ul'l,; (o Magra) - Ollver Hnr

��S�S GE,j'���SAÇ���it�sE OU��õRA
C<·mu;o até 5 anos

--000-
(Devido o grande metrElgem)
b 31,� - 61'2 - 9% hs,

Burt U1nr:o'le

Jhc!ma Ritter

ALCATRAZO HOMfM DE
1)1(; lO I'lnr)s

CE'ntro
(Oevidf) (I arnndl' m�tragem)
à� 2 € 7 HORAS

K'I'K Dcuglos
LCiurehce Oliviel'

J\'Gn :irnmons
UI..lrll'S ·Loughton

J(Jhr, G.:.vin
PI'I,�r Ustinov

To ,'I CU ti,;
-t'm �

SPARTACUS
Tccni romD. _ Tecnicolor
C{;nsura: - olé 14 anos

CI". I!.UX't
à� 2 horas
7h HOr<A5.

Censura <.IM 5 anos
RISOS E SENSAÇOES DE OUTRORA
dy (a Gordo) - Coditos _ (.!m
Ston Lrrurl,j (o Magro) - Oliver Ho�
Jean Gabin
Annabello

Vivione Romance
L.A BANDERA

Paul Muni
Bctsy Palmer

:1 .T�"-:
---'-1

-em_

R.EBELDIA DE UM BRAVO
�

.:.l.'�·�'f'':f
- Censura: 'cnê 1 e Qnos ....;..

no mundo
da musica

o carrmval está chegando e o povo já está en
sai<1I1Qu �""U a v:Jlta oe mamo, ....Ola nOle coremos

rnc- YUU;I" Illt..l:>H.._S o� nossos compcs.rores- Üsvul""s �U'I�, LUIZ r, da Costa e Oswotco '1 beoomto
::'�úle:.

MINHA COLOMBINA

Marcho de Osvaldo Dutro cant. Heunho.

Vem chegando o carnaval
Sinto trísreao -ern fm
Perdi o minho cctornbfno
Ela era tudo poro mim

BIS

No co "naval passado
C'Jmio_ elo muito samb-u
F� " ,"rn -vt u sozinho
Recordando � qUe entre nós SI" passou

QUA QUA QUA

Morcha de Luiz F, Costa - cunt lsc us

Ela xe envenenou

Por cuut.o dl' um rapaz
E cothocoda d2niai�

BIS
Quo, qoó , quó quo, quó,
Fêz :J oirc.tc lá atroz

Zcr-br-u d:J r-obre coírodo
Ove> hcje, c'esccnso em paz

O DINH"RO. É MEU GASTO COMO EU

QUERO

f::stc ena eu vou me fantasiar
Lcrn ncros de mil cruzeiros
-j LllIl..] tantas e nõo l�nha onde guardar
Nem rne smo ande çosrcr meu dinhe ro

Vcu passeia r

M'�ntfjr:o ,m burrico
CtlmO é bani 'J
A genie ser rico

Llvc c-migo
Urn co te z d!zenda assim
,Quem tiver Ilecess 'dade
Venha tudo otr<iZ de mim

\'i.(:(.> �.L.t.':hA
às 2 1/2 horas

Slôn Laurel (o Magro)
Oliver Hardy (o G::Jrd()),
Churlie Chapl'in ((arlitos),

Fúirbanks
te

Ben T,urpin
e outros CQmediantes do Pa','sado'

-em-

RISOS E SENSAÇõES DE OUTRORA
- Censuro oté 5 anos -

(Devido a granol-' metragem)
às 4 - 7 - 93-4 hs
kff Chondler
C'r I Lynley
Flf!(;nar Parker
DE VOLTA '4. CALDEIRA

DO DIABO
- Cnema$copú - Cr\!' d" Luxo -

- C_ensul'O': até 18 anos -

ChI' OIPEJlID
Estreito

às 3 HORAS
St"n Lour"l (O Mncro)

OHver Hordy (O Gordo).
Chnrl;e Chaplin (Cal'lito!-\)

Dnllnl(lS FoiJ'bonks'
Pcnrl White
p "lltrC's C('lIY'",.-linnt"'� do p<l"'''ado!

-em- 14,...
RISOS E SEf\J.),-,l".u,-.:J DE olHRem::\

Fone: G2V:.i

- (en�ura: ate 5 onos _

Ós 8 hora"
Stan Laurel (o Magrc) -'-- Oriver Hc�
dy (o Gordo) - Corlit�s - em _

RISOS E SENSAÇõES DE OUTRORA

Annabella
LA BANDERA

Censura até 18 nnaS

,]" ? h"lro.
Daniel'] Aioret

EM
BERNADETTE DE LOURDES

às 8 HORA S
Kirk Douglo9
Christine aufmonn

"ti
�

�,;m-
z: r CIDADE $� COMPAIXÃO --.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o jornattstn Miro Merals,
a axempt- do que vem rca

Itzandc hã quatro anos. a

caba de publicar o' nome

dos homens que mais se dts

tingiram nas suas nuvtd.t

oes durante o decorrer de, .

Hl62, numa seleção das DEZ
PERSONALIDADES DO A.

NO.

Explicando as razões de
sua iniciativa declara o ío-.
na lista 9ue. "O sentido des
ta seleção é a homenagem
ca Imprensa Catartnense
aos que se entregam a, uma
tarefa altamente represen
tativa para a vida catan
nensc e a executam Ch(,10

______d_e_fe_·,_dedicação e nmcr. E

por Walter Longe,
No 283

I
O deleçcdo scvíétlco

'

junto 'às Ncçõ-s Unidas,
Pa t�� Mo(osscw. cometeu uma grance gafe por o'
ccosrco de uma repçôo no embaixada do Co�rÉia co
N. Entrou pejo porto errada e assim Se encontravo
na emb. do Cor réta do Sul, com o qual o Rússto está
de rctocões cortadas.

bC"ijO�:�_�,!mA��;�de 00 embaixador, abraçando-o c

Uma grande oucr-ttdcde de pobc'ais, em Baltl�
more, andava o procura de um ITf'nino de 7 cnce,

TO,m Fostrin (lue tinha fugido do coso des' pais, de.
pOiS de ter sid::> admoestado por ter t�rodo um pouco
do marmeladas sem permissõo •

Afjnal o pelicia a levou consigo uns cães policia,o;
foendc.)s primeiro á�'irar umas roupas do Pequem)
fujão. Os cães imediatamente correram pela port::'l
do frente cheirando semp�:e o chõo, atravessondo di
versas ruas da cidade e voltando pera a mesma cc

so, entraram pela perta dos fundos atÉ o quorlo de
Tom ... que e;;tova deitado' na como, dormindo de5-
pr€'Ocupadament..:!

No) p' a'a elegante de Westhampton, em LonC)
Island oS mocas inventaram uma novidade: us:J�

dentes pintadcs! Elas os pintam de azul, vermelho t'

verde �erola. para combinar com O cor dos olhos ...

Mahmud Ahrrpd ê um sírio aposentado, de 77
anos vigia rpsidente no· Rio, Ganhou no Loteria Fe
de"al um milhõo e me'O de cruzciro'> e diz que nõo

sabe o que fazer com tO.1to dinheiro! Afirma que n�h

compro bilhetes ('I� loteria; comprou um "gaspori,n':/',
únicomente poro atender o um pedido de seu amig')
Pedro Alves' de Silvo que- forçou-o a fazê-lo par::! J.

jucor o comb'sta, que era homem necessitado e dcizn

te.

Ph1lip Jocksrn é um canadense de 36 anos d�

idade e pe"o 123 quilos. Viajando da ilha de Manhat

ton à Richmond a bordo do navio P'erry, tentou <;'l:

cidcl'-se, atirando-se n'água, Soltou 1=(.=10 bordo,
porém um!) vez no água, s�gundo diz viu que lhe

e, a 'mpossive! :l.f'1gar-s'i.! porque é um excelente
nadador e E€,u instint::> de conservação foi mais for

te que suas irtcnções, Tentou o suic.idiõ porque sua

mulher c seuS filhos o tinham ob!)ndonado.

Umo curios;dade:
Tantn Beethoven como Debussy e Sarah Bernh'1r

dt fale('e�om em o rJ'Iesmo dia: 26 de Março, em

bora em anos bem d·I!1'rentes.

Um jornal inglês publicou um anúncio

mandando inserir pelo proprietár'io de um velho cos

tel _ Dizia o aviso que o castelo estava o venda

"c�m tades os máus (=spiritof', e fantasmas", lá e}(is

tentes. Um rico 'industriol americano tel'eg,ofou 'ir.

continente nedindo n preÇo dos espiritos €' bntos

,..,')s nue êle deseiava levar poro Os Estados Unid'i5

dizendo que o castelo nõo o int=res�va �

A ciirE'cnn dE' um "ninht club" de ParIs id,.,.,

li .. ,...u 1'''''' <:;;�t., .....n cu�in�" ri,.,. élI·'o.;", cI;�r.tes: UM "r,·

!r'v!io .-I." n""nt'I' nnd ... n "f�"''Juês'' y",,.,i"'tro a E''lt'n

.-In '" �n;rln, N� f: ..... ri" rT1"� n rl:,,.nt.., n',<>' sn,'",,"r

1""''';5 hor"s dp freouPnf';" n� Incol reCf'be um nr(>'

mio.

POLI FÁCIL
Limpo móvt'i;\, geladeir<l� artigo� do/'couro etc

RporesentontE's e Distribuidores:
R('pres('ntaçõe� I rmãof: Nunes Ltda. Pronta

acrescenta, "é a homenu- i teu-se como o melhor, tOI'

gem aos que realizam, COi1-' nando-se, nome nacional.

�:ib�:�d�s:a�ro� �n��O�'��:� i �����e�udOse��\I��i:u�ri��1��
ainda está por ser Celto." ·t rr-s .üvros. "Piá" e "A�l1i�O

N':l. seleção de perstmnli- f velho". em 62 atcaacou o

dades, dez Importantes se- primeiro lugar no concurso

tores da vida do Estado es- de Renome -Boa t.ctturu'

tão representados a urna de Melhoram�ntos,

consulta entre os que ccn- r.1�UC!", livro já csgotauo
vivem em cada sete-r rcpre- na primeira edição de 10

sentado, foi observada a ,1- mil volumes.

presentação dos nOJl1I."S: 4 _ INDUSTRIA - O ho-

1 _ PERSONi\LIDADE mem que lidera e aprcscn-

DO ANO _ De sã conscíõ»- ta c pensamento' dos mrtu c-

ela ninguém poderá deixar tl Iats de Santa camrtna.

de honrar o trabalh-a de- dr. Guilherme Rcnaux, pre

senvotvtc., pelo Dr, .roão sidente da Federação das

David Ferreira Lima. Ma�- Indústrias, mretor-prestcen
nínco Reitor da umvera- te do Sinicato Patronal de

da de de Santa Catarina. Brusque e rraíar, além de

para que a nossa jovem U- outras rcupações públtc.rs.
niversldade abrisse os 0- herdando de seu pai. CÕ'l

lhos para um futuro de :;10 sul Renaux. o espírito de <t

rias. Homem de lula. rcs- mor à luta. o dinamismo r

ponaévoj por empreendlmen forjando nas melhoras uni

tos de tantos êxitos. CO'TI vcrstdadcs do' mundo o que

tncontestàvet dedicação, ao de natura! lhe rnttava pa!a

assumir a rnsponsabílídude ser o autêntico capitão de

de primeiro Reitor da USN nmprêsa. é hoje em Santa

lutou pela sua afirmação Catarina a melhor afirma

com um dinamismo que cne cão ele luta r-elo futuro do

gOH ao cntuslasmr-. Graças nossr- grande parque tncrus

á êie o funcionamento do tt'ial. Aind;" l'ecentement('

Rostaurilnte Universltál'lo dru c'�monstrn('50 de grn,1-

dnrante 1!)6<>, graças a elc a de prestigio, conõ;cguindo
garantia das verbas federais dn Presidf'nle. d:. RepÚblica
destinadas a dar Instalações a igualdade entre o salúl'iO

decentes e conDl:-;nas ,I.� mínimo de Santo Catarina

nossas Faculdades. A êle ('a- e pn:ün:i. o que r"p:'eo;en�a

O sr. Mlglloll
lambem pr"rc"so\' )101' (:f)!l

curso II." coloração) d"

SENAC r"l';Oc') r Técnl' O

d� C::ntab!!ldad" da PE

TROBRi\'S, ndiantou-n�)

que n cd:Çfto da rev::,lrl

"Tourlng" de JANEIRO

e,têlmpa r''PortDg�m ,4" .,

ptl!:;s., fartam�nte IIustr,,

das com fotos c.r.s bim!l�'

nârlas catacumbas cxistc:I
t.'5 "m Sombria, 110 .sul ':0

E,�tndo. O me'mo núlltr';)

publ'cá a antfga igreja d!'

nInmenJJu e b"la Ji�ta d,

Rodt,iu, O INCO (' (lii UÜl' ,

C9S dc Malha HERING .. r_o

truubém distinguidas c' '1

artigo,
O sr, Leopoldo Mi!! 10 i

UJll:l grande vitOriJ. da in

dústria catarinense. Nln

guem portnnto um mai')!'

bar-;agem para ser consi,k

rado o Induslrinl do Ano.

5 _ BANQUEIRO - Di

rigindo a nossJ. maIOr 01'

ganizaç5.o banc:il'ia (lNCú"
al..!lll de c"mpur com seu no

me o cOln;llHlo de outras in
.

portantes empresas, o s�'.

G�_'nesio Lins e em SaMa C,t

tarina um homem sem p:\,'"

leio nb>te sctÕI'. valendo di

zer que já em 1!)60 hi

primeira vez e�eit:) ",'

qut'il'o do ano" Em lnl_\�.

m:l�ol'rs ra7.õc� c'Jlocam-no

navamente no lugar rle dcs-

1
� PROFISSJ\.O LlDl:-

RAL - Entre Os 11')llle,lS

EDUCAÇAO - Nun
ca O ])I'rblenla dl' arrace' 1-

zação em Santa cnmnn»
foi tão seriamente cutca.Io
cerne em 62. Um nome 'I

cheio de boa ré r vontade

de vrabalhar cstustasruou-sc

peta educaçã.. de S. C. -

Dr. Rubens Nnznrenc Neves

Secret:irlo {te Educação e

Cultura C ccrcando-«:
de uma excelente equipe de

auxlüm-es, renparelhou o en

stno cattu-incnse, quer na

mcuion« oo rnstatncõcs.
com mil sulns de aula eOI1 ..

-

truídns pelo Govémo ce.so

Ramos. quer rntetcctualmen
te, O éxito conseguido pelo
dr. Rubens Nazareno Neves

.

na S. E, C, e. para quem a

conhecia antes, quase in.,

croouávct. valendo-lhe n-u

isso c-mpereccr a esta. sete

çlio como o acucadm- do .\-

i-se. t· rua-se mnts que me

r.to. ia n sun escolha como

couuco do ano.

JO - CARIDADE - P'Ll

p: hnerru vez uma mufh-r

p:11'1 tctpn desta sctecao. 1�;'1,

pessoa dc D_ Edit h Gam«

na.ros. 1\ rtcdtcneão da Pri

meu-a Dama d Estado �ns

runnuctes. () amor com 'l'IC

se -eutrcga a tarefa de pre
·'idi:' a A scctacâo Santa (''t

tru-ínn de Reabititaoâo, que
mnnrém um hospf tnl desrl
u.uto n rr-euperacão das crt

UlH::H »retadas pela pou-;
mtcnrc. c ii. LBA não só "i

nuncetrnmcntr- a pooro-n
.n-s ta rapltal e adiucêneias.
I'r mo prestn ndu-Ihc nrupa-

1'0 mádlco-hospltalnr. '0.7.

com que 11'\ ,�U<I pcssaa r,

vorenciames i raridade cd"

1.'1.. prn tiuada pela humil

dade de coracâc dos gran

des. nesta ltst n das dez pps

soas que n-ais se ocstac-.

-nm durante o deCcrrer de

lfiô2.

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

1\ - ADiVI'NlSTRt\ÇAO -

Na atual ordem ona coí.srs

;:�ll���l�d:l������a���<���� '.5a Ia'r "otão, portanto, u nuuur J'�'.,-

ponsabjlidade do setor ue

ddministl'a.çào pública, Um

rngenilcil'u Paulo Affonso

de Freita.s Melro, assnmÍ\'
e�ta �'esp:)nsubiIicla(!e, acci-

o

�1�:��:�Oad�j����;�i��aE�6�I'�r�� IcC�I', ]ln]'[\. c·r�:to da I'

o'nll<:" da 'mpo'to d,'

�l:I��:IJ�r�',O�:;ll��ntn����t;�,:l� ctn. tima b�.,'

t!lelu de hono!';tic!ade ue

pro\) ·r,llos, !';enlindo no p,")
bl�llla a eala:l- idadc l:'óhre a

economia do Estado, elltr".

gou-se a lima lu1:1 que !laje
autoriza otillll!<]ll� para o

!';elol' enel'l;:lro, realizando
um trabalho que o ('''eden

da a partldpaJ' das p{:,'S'l
nalldndls do ano, eomo all-

11'11(11-') admini'lwc101
!J POLITICA Com a

a"l·L'llçã:· (h PSD ao Oovêr
no dI! f.�I,a(lo, \lJIl nome n')

vo surg:ill n:l p'Jlilka 1·,,1,\-

51'. R.I'nat.o HalllUs

ela Silva, Su"s a[.jvi(hJ,dp�
int"!l'''lll ii s,('{'rC'ti'ri:t, GN,Il

(lo PSD. .�uPCl'inlendcncia
di) SE",I. ')IHir' "X\"'III<I >I

p,·lílk;1 .,nt'jal cio tl'almllla

dOi'.n,l il1dl'l�t ria. tl'))do ."l

<lu um dos ('I)I)rdelladorcs
na ('amp'Ulh:! ple1)iseitárn
e p,'iJ1)('irn lilI1:�r (\:1 !';('(','r

Unia Se:1l Pilsla, hzen:.i�l

daqucll or�'fl'l '1I1ll i;lslru
nwnto nd0qu;lC\o p:l1'a o ell

eamlnhanlrnlo (las soltlções
p�IHi('as do atua! GOV(>l'IlO.
N<1 e!cinio dI) sr. CeJ.�:J R 1-

mos CI ul)c-ll1c p:r;'\ndC' \):1J'

rela de rr�prm"aLlllidDdr.
bem ('01110 no êxito dt' S"1I

j)'\I't!do Il;lS úllim:l.s elri

<:Iic�. nas qu;1is foi ('Iei<o

�1lj)1('1111' clr Srn:\{hr. Cn:l\

FABRICA RELOGlOS *

Mínimo
"

Fiscal

��Cc�I'n�e�l�O(�': u;r:'I����;�;,
.empl'cza OU da vida pllb.l
ca. pn.l':l delicarelll-s(' a li

ma atividade libe�al. em

Santa Cat:lrinn nln:lu(,'\
rea�i:t.ol! mn�s do Que o ad

vogado Mauriri:J Reis. AI:'·

ando em nada menos j�)

que em Sà� P;tulo. Guana

Ll:tra. Rio Grande do S:'1.

Paraná e nesta capital. su
as causas vitoriosas soma,l\

um númera :'aramente ,1)

cf\nçado For qll�lIf]tI('r Oq

iro colega seu

1962 Trouxe mais dinheiro e menos

Trabalho para a maioria
DUESSELDORF -

que e
P!11'a aproximadnmellt� I �

mmlÕ�S de :olcm5es o('I�H:

tais O� "indicatos oLlti\'",_

I'amaumcnto (lo- s:ll:irlo n;;

urdem de 7.3�; imédla\ cm

1962. A i.s�o arl'csc�nt('-�"
3\nd .. uma equipal'aeno "'1-

larlal de 1,2% por redUIl�i�.;
Jp horas d:'! trnbalho. 0,'

1,2 mi1l1ô�s de funf'ionri"!;);;
c'.� Berlim c da RpúLllh'''I
:�"d"ral foram amnentu{i 'oS

1hõe {h- trabalh"d qE';'
('ercn dc' 12 milllõls (h YI-

bl1anlrs tl'ab:llham m ',� ,1$

d(' ·15 boras 1'''1' �{,ll\·t;l.1

elos fll1al� I1n.� 7nn,onn )':,.

nns 40 hnra�_ F:m m" �o'

<,·I"'r"�:1 f"1'ln" fOI';:1]n �!l'

llll'nt"d:l� em 3 dias.

rio min:ul\.> do ptlis

A�s-m, C';!If'JI'nl<' o

1-') 3:> d1 L-i n.o 1.1;,-1/';'

f;r'u O'" m I '!11),-:" <d-

1))- 'i \",' hh: Parn ,,� ,,�,<.,

<I' .,,�

POr llJ 11101.;'.",." :1 !:ih, ':I
I,ar" dé'.�rnll;o (h
n:\ rO)n:'t' ",'11)'(
111('" ri .. _irllHll'il, fni :11)1 ':I

.,�\�\":! :1��'�� ,,:,'1';1
\"'-{; 1'0, a n .. va t.1U('!;1 I'

·crú lJ1liJl!racia n"s Pl'O";'-

;,lll)':�O(j;,,�,: :a��t�� t�'I;;�t:;�:;li;
r ' eis 21.0nO,IJO l'li 11.;,lj

r,lGLTl\ pnR FALTA

('unrnrmc ,t no",\ i'i'{[.l_
r;;'J da{!;. :1:) a:ti!.!,' .. 11:] cJIJ

r.�g-n!amrnto do Imposto <:l"
H,"l,{L\. nl'ti�o 13 ,''"

Lei n fni nlltmd.l
a aplk:1çã:l ele Illulta V')l'
fa'ta (h; p'I�nll1enio dr) im

pl'rst" \)::1r,l :t sr�,uinle rn',-

IH'ira:
112

pa'.\llllll'll[O ou ,('

eolllimrntu {lo (l('b!tu rom

dOs pra:.o,1):S fixnd�", s('rá e()

hr'1.(I<I a !HI1Ha (I!- 10' lrl.'7

pnr r{'nt!)) (lllnllfln II alr1-

ZO 115.0 o.:{'rdcl' dI' l!:C! I c{"\-

to e oi1{'n!_al dias."
� 1° Nl's ra�os de alrn�·)

SU)Jri'l'Í<1' a lf:O (('f!n1n (' 01-

tentai elia�. a mulh p:'''';_�
ta ll"sle a"1i!!o �cd ('n�)r;l�'1

8 razno de 10', ({Ipz P'll'

cento) por s{'mesir(' 0\1 fra-

çào.
� 20 Ex('etua-�t' (Ia� di·

p'lsíções deste artigo o '1.

tl'a1'iO nft') superior :I :10

(t,rillt:ll (lias. hipót('�(' ��n

VISITANTES
8R. JAIME CATINElnO

Acha-se !lt'sta ciciado pl'�l_
(�cjenle (h lllnnldplo <le'

LUb'lIlw. tI 110S:;0 esUnwdll

,lmigQ e éolal)oradol' ,1

Jaime C'lrll('iro. (lle!llcn�o

de clcstaql\� na sol'lodo.<it'

loca!. O ESTADO. (ln 'i I

�r'ls rllln!lriJlll'llt'J,�,

SR, PFf)Ti\F:lO CAMPOR

Prr){'cdcnt.c lln ('idade de

Lages Clll'nntl'a-�e eIU Ilfl�

�a eapital (' sr. Prota�io

Cnmpos, p"��lIa dr plrvn('l"

cmwe:t'l na SO('\cd:lCle (\'l

pl:lnoltn. p('I:)� .�1I1� virtu

des de eoraç[w.
Os cum])t'jm(lnt.n.� ele O

ESTADO.

r,lra aum?nto .�ala]'j<'.1 ".'

n:'<]5 dois milhõ:,s <!t' '\1-

pregados c�t:l.Q brm· �r];,,:,
f�rl:'h info:'ma 'I A".�",'i(ll i'�"
Ahnà d� S'"

Os slndic"tos tamLl'_;�l

obtiv<'1'2111 r�du-;cí.o da;; "�li'

I'a� r f' tra15?i11v:) p, n H!

1 :1' Jl'i·'1) \r·,\{l'_':Hl:t " -Ji.
mit(' d:: 50';' !d�'I\l('nta-ll' \'
"f'n� J 1 ".1 :11)('lt ;oÍ{!o L\O ,,'i

:'li d:) ,Lrl II :\..ur;'!. ':-«: : ')('
:::í'ÍCl1l\)I'O c;" H!."j(j":1:\

E'l!'l'l:lnt !l'1 ('''nfo:'m!

(nct" th nu,' I·�t ,b�lr('('lI 'l

:'r·j .. ".':� (1,. rdr:':d�' lei. 1l:1,l

":lrl:(·j'lllal· i·('�ti

be a ltomenagem comn pe)'

s�naUdade do ano, pois foi

quem mal� fez pçlos jove'1�
eat:lrinenses. pelos homens

que amanhã as�umil'âo a

respomabllldnde de COU1nn

dar a vida do Estado.

2 _ PARLAME�TAR -

Sinal de êpoca e o prVO 'j

tribul:' todos os Sl'11S males

aos seus governos. E a opo

s,ição tem comn papcl tirJ.r

partida (lism, Ctll termos d�.
opOSição brasIleira Como

lideI' do GJvêrnr' ') ctepu�,'
do Ivo S!lvelra foi a (tI:�ni
dade p;lrlamentill', rCllloven

do dúvidas, promovondo 1'

ma criteriosa cxposIÇií,,, d"8
atividades e do pensamon�1)
do Executivo cando eUlll

p!'iJ11ento a um:! lId�tan"a

cheia de s;lbedorla pOlítit'fl
e hdne;;tidade parlamellLn�.
resultando disso um ano !e

gi�lati"o Carto de r..pl'o\'.'

ç6es de b,as lcis.

3 _ LITERATURA - A

lé há pouco. em Santa C'I

tarina, medla-sc o nivel Je

nossa literatura pela qua�l'

lidade de literatos. Hoje o

concelt� já t' Celta conet,\

mente, pela qUillid:>.de: e I'n

tl'e os bons que pcrman€.'ce
rain em atividade. Guido

Wilmar Sassi. la��e;mo 1l1,}

l'andO em S;ín Panlo. )Ju;'-

O passageiro de um avião atT'l=l'icano (seu no- �=_:__------.,.--::--'
mc foi di'ccetomente monU"o .m segcedo), p.,d,,, Jornal,·sta. ca'r'loca V'iS'lla S.C. G Querdurant,= o viúgem o sua dentadura. P'ediu pl'ovid(in ...
das à direção do Empresa. Pcuco tempo ficou sem

elo já que em Tókio foi cocont"",, o poete inf.-

dl'vulgar.lhe as belezas
..

rin; e em Novo Iorque a superior. A dentadura lhe
.

foi entregue 00 a-=semarbGtcor em Londres!
i

E' com satisfação que \e- grande cutu�iadll d� .�lW JOAQUIM LAJES - RiO

Um homem se compõe de: 68% de água, 20
gistramos a próxima c:-:�- len'a. Divulga-a (l m�X,!".1. DO SUL - IBIRAI\1A -

de albumino, 2 e meio por cento de bal']ha i? 9 o 10
'ada ti <>sta C"pltal dn j,.� E nés�.e sentido :deallz"ll" RODEIO - lNDi\]AL .-

% de "sol mineral". Se fize!'mos o cálculo, o cus�u g. w'

II" CTRCUITO TURIsnrl.) - BLUMENAU - JOIN-/TI-

:e�:��, ':��:;'�:�i�C�� ��g��::: � �zn������ ��� :�:��,t.�;':2:::.;,r,;�,;,; ;i-��i�:,N!���u;,�u:;,�::: ;�u J���A�JA-;;OC:;��;-
400 cruu:iros.

t
férl'3s allual� pm santa Ca' �:,;.n�e'p���il�i����, i��C�;�,�f'�1 dl:I�Ou�:, �;:,'\��:�17��<t�I����:�

Joõo está almoçando e lendo um l,ornal. De re ��ri�:I:Ç��r��);:��i���a:�r;::: I'o's, po,'O � autoridnd',g (l, pude' df'�]l;:-l'Iar u intt'l'C"'"

pent dá com o notícia de suo morte. Ind1gnado S'� ra revel' famill')\'es e "ml- Cil"cuito disi,!,u"a"' tôda do Gnvcl'llo <, ,'!üidades ,,�'

leva�ta e telebna ao Reu amigo Monoel, "ManecfJ, gos, nlém de coligir Jl1!l.Tr. lençã" ao ilustre vi.,,,i::lr�e, vndas, '''!'I'

lêste o notícia de minha mm·ti;?" "Sim l'esponde.§<: r'al Para SlHl� sur�;\s'\':lS ��o�u�:�g.��LIS I30!11 m�: ,:1" n�l\��\�(�� :��I,::lli,��
;'!f��:����e dIgo umo coisa: de onde está você te- :�;)�:����'��:aSÔe�Il;'�o�a�s\�����_ RETIRO _ LI\JES ��. êxllo.

dan1ente na revista "Tn'

l'inp;" de QUC é reda'

que h'm como Dir�tl'l' o

O"n, Berilo Nciv'"s, r011112-

e!do bCritol'. jornalista �'

pl'ofe'·sIJr. Acompanh"l�l:l
sr. MI�lloli, E!<pô�n 'F'

lha.

l':'m',.\ T.'\::.H"�'() P,\RA AS
J'CJ;.�;(_�·\!3 .lliHIPlC,\S

Curso Pa.rlicular "São José"

('1,-,,",,, (":rr{',p' nd, nlc eco; Gnll'd". E',c·'!o!'.'� Cr'JI')

"""f"'�'J1:".Ct'f,<;,·1'��{íi�r',,10, :>

-1-.(' nn(;s c (tir.:, prEroro\r':ril; th� odmis�çi:l
'0 g;'nO�lo

/\ 11l(;lr'irll);' '.l("h(i-'"'I' ohula Ó f110 S ldQl1ilJ M'jr:
nho n, '34-_t('(�"S 'Is. dia,> úteis .1 1';1I1jr e!e 1.11 de fe-

Con_;elho Regional de Farmácia em

Sanla Lalarina CRF - 11
E [) I T A L 1/63

(ONS[U ú) RCGIONAL DE FARMA'('A
�m Sc.nla Calor no CRF-ll IJrnU público que d'é',

c'Inf" midade Ci m o artigo 22 (' seu Parágrafo U

r:cc tio l:ei 3820 de 11 Ó'" n('vemhro' d(' 1960, O

pr,ózp [""ro p>Jgonwnto ioPn1 mullo dos nnuidode3,
r€n�) Oi'lO. ApOs aquele dato terão um acréscim')

d,::sh_' \'xcrcicio lncerro no du 3 I rle marçu do C'>f

rle 20()o p(ldc:�d" O (:l,branço ser feito judiciolml'n
te

O rMlnmento tIas anuidades fJf'!dc ser feih m"

d' ,1I11e r('mt's�a p()r chc'1\1c, crcicm ou rO��? Boncô

rios, <lU pM vale postal.

Rnmrlrho Jose ele> Souzo Sabl'inh,__
Presid"nte

13-2-63

Universidade de Sallla Cala,rina
FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL Nr. 2/63

Du UrulIll do Exo. ;:o)' Prd Dr Emll Flygorc
Di:U()r do Fcculc_;'�,J:.! de M,�Jlcinél oa Universldadê
lie Sto Cot:::nno, lt'i no públic') que toram designo
dlJs h�Jrór'jG'; pUril �IS provas escritas 00 Concur:;o
de H;:lbili1,lcã'l à primeiril dr l' eh ClIl'SO Mêdi<:')

de·.to h�clJld"lJc no forma abaixo:

Dia 16 os 15,00 hs, - florlugu':'"
Dio 18 os 19 30 hs - Fí�if','
Di" 20 os 19,30 hs

.

- 8iologia
-

0'1,. 25 os 14 ,00 h�. - QllimiClI

As proV'JS serõo realizadaS no Faculdade d...

DireilD do Universic10dc ,,' Sont� Cal:lrina, sita

1'11;1 Esteves Júnior, n. 11.

Of.
Pr,,( di'. F'''�il F!vgorp

D'irctor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,,'�u�',�;���!� �: ��:'ê; C�IrSO rJreparalório Con'lrlenle
contrato de trabalho estâ CU c,:)u,) ESPE(,..L\.,:;.

mente, devem proceder co-

IA�: �:�tt�����A mo se possuíssem dois ros- No Baile Munidpal Será Eleita ii Rainha do Carnaval
A,ULAS PARA CONCURS,JS tos diferentes, empregnnuo

-6AnlGO 91 'GINA.lO EM UM ANO' Os cuidados cosménc-, se- 'Enxovai da Superenxoval Para Miss Radar 3
fi itE.GINAS,AL ADMISSÁO ,DURANTE o .":11" gundo a zona x ou v. Nem

� •
DI_:IL8����I�o. mail modernOl proceno. pel... :oro,d;:�: :�::;r:e��e�t�� ,lUda Mar�a "eu)" Rainha do Atlântico de S. (.�3 •

góglcos. =;����:j:a�r�e�s::=:�e����l • o BAILE

.

o G�,NHASARILOES EDGARD MORITZ", vai' ,.J
.

râo suspensos todos os di- = �1��d:oP:�� maquinal nMOI
. da mais a regtâo que a ro-' hi1,.i11i::ip:d de Carnaval; está mov1- '-' Y

'Ireltcs da sindicalização cum
_ PRuro vh.. IVR FERREIRA DA SILVA !

dela. v.ce-vcrsa. os produ- • meneando a cidade. Amanhã, teremos a ,Jlal,,,.JlalolJ no próximo dia 16. A COIlII;;SIiO
'

����;:��a�o� de:ej�::ac�: HORARIO�: D�U_RNOS E NOTUR�OS , �_. ��� :��I�'��n ��s l;:;�u����: • p·'.:ç';s·r;��Se�i��r����s�O:��::�o :a::��:��;.�� '1��'��sgaa�ap:oO:raf�S�e��\�:n�I:lt�����. tJ,'Foça lua ,nlerlçao o Ruo O,. FWY10 Aduc;cl

on.,.
serão msunctentes ou •Regional do Ministério do tiga 24 d MO' 748 10 d

.

pi .t:' :;.d·.'�.lmn.e os Ingressos custarão QUJ.-

::,',',b,adlehO,:o':d'Oe:lodmênc.i�.:O,= ESTREITO .0, - 1'.' ato
FLORIA"_'OPOLI)' �_es:\,_o ("��s:s;r�:�: :�:�o:� • sro iI;L cruzeiros. as mesas dez mil "" -rs J::.',CEU •

Brasil; �uÇão jã" do c;nheci�e�to ._.
n._

reica. • �a;�:;cete:e v�;l�a.���s :��h:st��se::::e t�: a concorrência na Prefeitura, para :tj
b) Pagamento da anuída-

TERREN '1'
, ., �:�Cn·oa·n".{lãAOlm',a'.'dn.avMaol'nStç.al"Od·F'C'hiod.adA·p'",O,.�.l�.de; e :f público. OS A VENDA rias são �s�'p'es�'�� �q�: '�:li= � . s reseivauos. Um regulamento' que e3- _. ., .. ,

_________________ i , «mos orrani·�andc será publicada na pró-
.

tara quatro arcos, trinta p ... stes caracterí$�JRuo Tiradentes 53 _ r-ioncoccohs zem que um determma âo J sua semana. tlcos e quinze kioskis em estilo japonês,.

VE�DE.c� prepar.o... é,,�o,m,.. ,p"',,".aa,��sP?,lloe.J ou chinês. Foi o que 'nos Informo'u 0 Sr.lI
... .n,

k_ � � Anlonio Filomeno, Secretario do Prefelk'
� rost-, o mesmo não apre- J O Id M h d '

4,0�)le'O>'en�'8Vx:�� �jmJOi�Oo,m-I.B"a';'n'.I"'C·Oos._ BD., VO�e um modo geral aco-v- ti
UM �eE������Sias e escolha da Rainha do �a o ac a o. --,

, � "'� , '-" " Carnaval, no programa do Baile Munlcl- � DR. VICTOR •
retros. (Bem cróx.rnc a Estrada Federal). selhamos aos possuíoores ce !lo pn Muitas surpresas estão reservadas pa- Mareio Konder, e o Secretário Partl-'I) ._ Terreno com 64 mts.xêl O mts frente pc p-Ie mista o seguinte: evr- • d d

- , d Teat "AI curar d Dr Evandro Lins Chefe da Cl
O Diretor do Escola Industrial dt� FLorian?poli3 ra o It:s:��,dal ����I��". l;jlaOr��lrob'o'I"eoc,o de Combuno! �:; �e�:� �o ::!�� l:l:�:��= • ��r� ti: C:lrl:�JC�o:� ;�m:a�� Infa�fll Ya� ':1' CiV:; do �residente da RePÚblica, -.

comu;���ráa�Sb��tt�,re;s���:ir do dia 15 de janeiro pró- próxill'lo à sede do lote Clube. �. cfic adstringente nas zonns J
acontecer na terca-retra de Carnaval, com -I

ximo ate o dia 28 de fevereiro o motrículo pora a 2.0 1 lot 1030 b I
,.

d C b' olpO�tl� c-end- as areas on f
c.mcurso de fantasias. A S:E�:���a��:ferecer� a mlss Ra-'

3_0 e 40 Séries do G nósio Industrial e 2.0 Série do nú pró:-m1,} 1)e st:u: rn���n��ado aj�;:rC�ub�. dm,: rte � ;;qn'��o �f' In�ta'ar fI}
dar 6:S, que serã eleita no prôximo mês de'

Curso Técnico bem como para os I)!petentes da 1.0 1 lote 15xl5 na zona balneário de C.ombunu, "('n) n""-"I�'i"rI(l semivei<; J l1 3E.l'.HORA CHARLES nb:1l. 'um Znxoval de noiva completo com,Série do Ginós'i� Industriol e do 1.0 Série do Curso próximo a zona Comercio I _' lanra" m�o de um cre.ne J Edgar (Ne:!,a) Moritz, na quarta-tel- 'etenta e duas pe,Ças no valor aproxlma-
Técnico. 1 lote 15x30 no Vila'Pnmpéio - Cu r1ij..�.... I

ou oleo para massagem.
t ra .ecepckn·u senhoras da sociedade com 1� a. cem mil cruzeiros. 0.5 dl�et('res, Sr.,;:.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITOS RE- �l 1 lote com a A'r-ea de 700 mts2. junto ao h.: Essas sã::! as que�.tõcs e lsan;.e "Lunch", no qual participou a Vasco G. dos- Santos e Deusdedlth Pina,�
QUERIMENTOS DE MATRICULA APÓS 28 DE FE. ,Jltú, ;:.. _.�".o.:',,__

. '; quanto aos "'ll;rI,<'l"� "R' ... ·_ • Pr.ll.eira Dal11tl . dna. Edlth Gama G. Ra- em BluIr."nau, farão a entrega logo apé�
VEREIRO. "l<d � 11�1�: !2;Xx�l� I��O P�I;��:���uC��i�tbo�O n\'>ih '. ������� �:é;i:�,Ç!O o��e!�:= , mos. Foi comentada a maravilhosa cole- o Concurso de Mlss Radar. Bôa pedlda�.

Moa��R�;�v:nutti .__ __ çijo deve fel' ii aplicação <ie 11 ;:.0 de objetos de antiguidades de da. Ntll-
ZILDA •

20/2/63 Duas Peças em UmAto, ::d�o;:rR?a:t�r�\�!:a� p�;� •
rio �n:::u:��sifO�n:�:��z H��lln��lne:�.

Num Só �spetáculo �ucas sessõps. talvez umas ,; LEDA COTRIN,' Atlântico' Catprlnense de _l9�. DePQls eu'
Dia l� de .r eVel'elJ'o, às 20;30 no TeatPJ

olt", a oleosld;lde dessap'i- • � p:imelra Gai'ota Radar, que r�ceb�u ,co�to�.. '.".
.

•

U-- HEI GONZAGA :.".'a,�.'m,.,o.mtP.;'�nt�·f,�mbtaec,:,�� l1li alalxacurrespondenteao Lit.ulo Beraa pl'l ___o_ - " -

r i,'1
Alvaro de Carvc::lho: "Antes d� (�afé" e"" '... L •• II

mejra Garota Radar, que vai c;sar, o que O DR. JosÉ'
.

•
• �i <10 Banquete".

de uma pele mista numa ou • acontecera, na próxima qUartil-feira, as;8 Carks CarvalhQ da ,Sociedade Curitl-,
CI' UI" d S � . -:: ;;:t���::::td::�:�\e� _ hora� na Igreja de "São Francisco". Are. bflna. circulando na "'Florl.acap", acompa-i..-o_oE:e· MA<S,.,.i',',ecno',ed,·odPde 'Sio�o"apouloco(Soge,viç,Oço pO'Of aMn� Intérpretes:

�"ltado 'nl"',.,•. enta·o. o til] cepcao aos convidados após o At R II I nhado do 1'?r OS{llar NasCimento' Ambos"
.... � ..., , ...

.,.... .. so �oQu�r�ncia PaJace Hotel. L'e�a :F��)� já're�erv�ra:�'unia mésá-para o�B�jle M1,.;-'t�eus S(lntarnarial. ;� >,

11.1
Geny Borges. Fernando Pereira � tratamento comum de uma _' -'7

Ex .I\IAf:Hii'i'ftf-<tIo IPt'o ...'�·TO'WOI$io"'!.,.nete
..,1 r Marli Bre�l'on.( �/"ele nor,"'!.�'

.,

" ,
• ���c:VS���o a���residir em Nova ,York, nlclpaL _�

dt< \)�����r�i�d� �����alu:�fhg��:ilo de São Paulo) o

_

. -_

Com a terapeutlca com o • .:__
.'

•
Rin,; _ Ureter -- Bexiga - Uretra - Próstata Jf ró,dlo. os cru"o� e algumas' O DR. CARLOS

O SR. e .SRA. -'
'.

•
Endo�����eU����rir�'onhÕ No Hospi'tal Oe Concede

I�----'li\��_._., �:���=:� q��r!=r���i�n��e�� , Kl'ebs Filho, �el'á nomeado na prôx!ma vtou Ac��tã: �::��e�:�a�:::��Ian� ::;,
ResidÊ'ncio Tel: 2984 �c'l."'J�'\�\\R

�\'.•��,I) p �,.b. ,'mi sC••i. dC.ta.,.�".e sa, sãn ainda ellminadus' ���\��a��i������a��N�I<�\��t:m �:���
Almirante Alvi�,_ 24 Casa 2

--i
__ __ \1

_ ��F .. �!���é�n o�o:u�:s nn:be:t;�is� • que no próximo dia dczdto, embarcará •
REX-MARCAS t·· PATENTES éf gordurosalS; beneflclarn-;;e • para GS "States". O D��I�Ç�L�:Ioliveira. na Procuradoria'Co.lfer..;ão e c(lnser�ação de palnils enormemente com o referi- ,

.m toda o Est.uio
.

do tratamenl.-.. Qualsq�"r .

A OPERAÇAO
Geral da Repú,?Hca em Santa

d catar;a.,
�ue:r�:lI�����:;I�e�� ��:p:l'l�e�� APARrAMENTO" em Drasilla, deu o ���:�!� s��f:::Õ;;. de Procura or da e-,
gll\ndulares. etc .. são per- quI> falaI'. Os depu Lados IncOllfurmadoB -�
feitamente dlspens{Lvels. ����a�ar:::t: i�:al;i�!(:;:l��al���n'��sov���;� PARTICIPEI

'

•
[jados, o que aconteceu com um represen- 'de uma gral,lde churrascada uterecida'
�i:��ee:', n���:'ud� ��aQ��:t�nd�t�: ��� �:l�,:O�:����r���o c:�v::�r:�gr:fI:::,
aptos, entrando encontrou tôdo mobiliado Ola. mi quinta-feira pp. Na ocasião o can-' .

com a fotografia do Ministro Santiago tor lírico Alcides Rigueto. cantcu em hO-,
Dantas, o proprietá�do mesmo.

_ �;;::�e� a:��t������d��U��;ist;:�o;o:.
clube Ipiranga. ,

CS ��:��i�S, dos dois grandes clubes da -,
Cidade: O Lira T. C., até o dia trinta e REGISTRO •
��Z:iero�aerç:. pc:��:r!e;��t�a�a�in��br�� Albe�i ;::::i: :�eJ�::��e:eô:s�::e:,o :�.
cincoenta mil cruzeiros. O "12 de Agôsto·'. Cabeçudas. •
até o dia vinte e oito do CNrente mês co- ___,
�;::r�d��:�::�aim:�sct:�Z:I:�� Re �����e�� NUMA

•
[i

ta mi! cruzeir6s.
_

d� �����!�:, eo:g;��á�����e�eab�r� B�:i '

Rádio Cultura de JolnviUe, Dr.·Oscar HIl-"
�:b�'����l��: �a�r.s��:!��rtr:t��;� �:::.
suntos ligados a Fundição Tupy. ,

- .
•

indicalo dos Jornalistas prolissionais
de Santa Calarina

Renovação de Carteiras

. De Sindicalização
De ordem (tu Senhor Pre

sidente, informo nos jorn.r
listas profissionais stndtca
lizados que a gecrctartu uos

ta entidade, li RUil Jo'í.o

Pinto, N, 9. Sobrado, nesta

Capltnl. expedlrú carteiras
com vigência em 1963 na

forma da resolução da Du-e

torta de 14 de dezembro de
1962. no expediente das 9

as 12 e das 14 as 16 horas,

Outrossim, a Secretaria
faz ciente de que a renova

ção da carteira de Sindica

lização, só será expedida
preenchidas aquelas exígên
elas. até o dia 1° de março
dêste ano, findo o qual se-

em vigor..

exceto aos sábados, me

diante apresentacâc, pelo
interessado dos seguintes
documentos:
a) Imposto SindIcal na

Agência local do Banco do

Aos Alunos da Escola Industrial
de Florianópolis

A VISO

Agente Oficial da Propriedade Industrial
'(t:V,HfO de. "Ilucas, patentes de J7tvenção, nomes Cj)

.....;I{.'taiS. Iltl�IQ� de t�'abt:jecimento, in�:!JlltU�, frases á,

P'(I.IIII!J()/taa e I/IarCa," de expurtação.

Rua Tenente SilveIra, 29. - 1° andar -

SALA 8 - (AlT"S DA CASA NAIR - FLORIAN\)'.
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912

Dr. Milton F. da Cunha
CIRURGIÃO DENTISTA

CLI'NICA DIURNA E NOTURNA
Horário: dos 9 à$ 1 I .30 e dos 18,30 às 21,30 ho

ConSllltórilJ: Rua Arc;p,-e",te Paiva 13 térreo.
Residênc:o: Av. Mouro Ramos 7\ - térreo.

INSTITUTO DE IDIOMAS VA'ZJGI
o 1]",;::}111 UTO DE IDIOMAS YÂZ1GI comunica

a ktk;:, o!:o Inlere�sado'> que IÓ estõ;,) 000: tG" a� m(J

tlltU:US �oQra u cURSO DE C0N v'ERSAÇÃO' E,V,
INGLi::S pa�a qu::oisquer do:; três Estág'ics, oferecendo
horários cdequodos ncs perí<Jaos da manhã, tarde c

Ó noIte.

Outr' .�sjm, comunica aos alunes vigentes que a

l't'início Cos aulas seró na semana em curs?, obede
cendo oes h'Olórios já estcbe1ecidc.s,

Melh'lres informações nêl Secretaria do Inst't�
+') n' nl'rório d"ls 9 às II hora,; e dêS 15 'às 20,45
horcs. de �e1unda à se;..:ta freira e aOS sábados das
9 cc; 10.:"0 horas.

' .

�I,}' ;rnr)pols, 4 de fevereiro dp 1963

A DIREÇÃO
------

EUS lHE PAQUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos CÓ(I'I

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28 ccnwotcc aS
pessôas afeitos 00 bem que Qt;eito qLoisquer ttocs
de cuxilros, em b�'1vH�;? DJ .5'eUS doentes fichados,

OuhDJsirr., lIIJe os telefones n.Jmeros 22M7
294Q 3146 e 2288 estão à dtspcarçõc dos cêssccs que
desejarem cuxüióela, bastando discar, dizendo o lo
cai onde deve ser coonbedo o donotivo

GlNA'SIO EM CM ANO
Ago�'o com maiores probabilidades -' Faço o

sua inscnçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE. .

RA'OIO PATRUL"�: SOCORRO
POUClAI i)f URGÉNClA IH J9"

Dr. Pires

O titulo desta cronica já
por si dcnctn. que queremos
nos rerertr a Indivíduos que
têm a pele nnstc. Regra ge
rai ela se apresenta oleosa
na testa, nariz e queijo. en
quanto que é seca no resto

do rosto.
Os que têm esses dds r.i

pos de pele, slmultanea-

�{."1r!&1Dim S ".iI�u�
(OIlfIWQIU·RIIUI.,OURliPt

O!tWI

.... 1'_.'.1t0l1JOO..· ..

Atroção
Mudanças locais OU pt'l-

ta outras cidades: ::>ervi- ,
çQ�ã�e :1��:e��:�io o en- •
sradamento dos móveis. ,
Informações à rua Fran- ti

�:.s�� .::0�e8��i.no, nO 34 -

•
,
�
-
..

���li::ldOd:c�ed����ldJ:� ,
Universidade rjr· Bra.�! ,.

Ex inlerno par concurso da ,
�:�r;�dapdr:f��::ÚO :s:�= ,
C!lrigues Lima), Ex-Int�rno j
do Serviço de Cirurgia �o ,
�05:���:jr�.·A:é�;�� �� :�; _
pital dt' Caridade e Jo,
��art;a�ld8de Dr. car.r..,;.

,
PARTo.C; - OPERAGÓFS ..

DOENQAS DE SENHOrUI.:'j
- PARTOS BEM DOR O� O

metodo. p!:llco�pr.ofllati';·l
Con.sultório, Rua Joõ.o Pin
to n. _lO� - das 16,00 as

18,00 horas. Atende C·lnl

hOI'a::; marcadas. Telefon·)
:105!'i - Rê;:!dencia, Rua

Gcner�1 Bittenco\lt't, 101

Dr. Walmor Zomer
Garcia

\0/2'J3

.Eonselhos ele Beleza
NOTA: - Os nossos lei

tores poderã- solicitar quais
quer conselho sobre o tra

tamento da pele e cabelos

ao médico especialista Dr.

Pires, à rua México, 31 -

RiO de Janeiro (Est. da

Guanabara). bastando en-

viar o presente artigo d.,�
te jornal e o endereço com

pleto para a respos!a.

NO PROXIMO

sabado, as 15 hs. na Capela do Divi
no Espirlt .. Santo, será reaHzado o casa

mento de Marlene Abrahum. com O Sr.
João Haroldo Bertelll. A recepção aos con

vidados sera no Quet'êncla Palace. após a

cerimônia Religiosa.
NCTAS

Arlete Maria do Nascimento, fico ,I'
noiva d .. Sr. João Severiano Machado.

O,Dr. Walter Jorgtl José. fotografo amador,
promovendo um Congresso de Frtograros.

� I:�e�a;�:l F�::���:�t�a;:ioO:::��:��,
de Leda. Veraneando em Cabeçudas o ca-'
sal Telmo (Lory) Brudna, de P. Alegre.•

-.
A SEl':HORA •
um ��:�ê�:_E��po�!:���:::�sa:��s�r�� O D����� da vida os Que a emprega:n'
sará na sua sala de beleza, no Salão "Tr.':s em coisas belas - A1exandre Dumas FI-'
Jo�i". lho. ,
-

- --
-

-",
---------------_._-----��

A FABRICA
de Tecidos Carlos Renaux. nos envI

ou uma carta agradecendo a homenagzm
que recebeu nas treze Indústrias do Ano

de Santa Catarina.

MUSlCAL BAR
ARA UM B0M PASSA '!'EMPO �M SUA FANiLlA - ar:O�I.10E8 SOClAlh

Oh1it;ANTEPo .COQUITElS - FESTAS DE ANlVERSIiUOS - CBA

T)�l\1Ç',)qTE� - ETr
"-N!}AR TF.RREO Dr: ROYAL HOTEL .- T.1. 25' 8.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ili:,."""",· "!"."�' :�,'
(,:,/'1'(

,

l Flori:\DÓPOlIS,
_,'----------

A e orma Agrária. e o aráter
Sagradq do Direito de Propriedade

rcont. do número ante- pétesc única e excepcíonat, Brasil rõeee tal que o opera- Cr nhece da realidade. quer

rior) que justificaria para uma rir agrícola só conseauuse pelas estatísticas, quer pela

UMA HIPóTESE INEXrS- sltuação dada {e única-de condições de existência h'l- observação serena e ponde

TENTE modo estável e habítual] manas e dignas mediante ruda dos fatos, leva à per-
e o exercícío da função ex- uma partilha de proprieda- suasão de que, por meio do

para atender as necesst- prfatórta do Poder Público des particulares, esta teria salário justo e familiar, da

dades do trabalhador ru- com tôda a envergadura pro de ser feita por processo e parceria, de financimne:-
cal. uma hjpótese só neve- reste per Vossa Excelência condições do pagamento tos cnterr-sos. da dtvísáo

ria, Sr. Presidente, uma hl- Se a situação agrária no' que não onerassem exorbt- espontânea das grandes pro

�-_.--_.
.. ,

-:::---------___ tantemente a econemía na- priedades nas zonas densa-

cional. mente povoadas, da ampla
c corajosa colonIzação das

Mas, verifica-se atuermen terras devolutas etc., pode
te essa hipótese no Brasil? se chegar sem violência nem

Seria básico, do ponto de abalo do direito de proprie
dade, a uma verdadeira me

lhorla da situação do traba

lhador rural brasileiro.

CASAS
lv\':'Yllllll•. U orédic de 2 Aptos grandes em ta«

rf'no de esquino.

CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sala

ta. Solo JcnrcrCopc, 2 Quartos. Bcnheíro Coatnhc
l,Juor to De empregada. -

Apartamento funcional - 3 quartos, demais
decendencrcs

ESTREITO - R. Tobias Barreto n. 22 - jun
to a praia - C.:.sa de Alvenaria.

ESTREITO - Vila Florida ruo no. I fundo do
F. Neves, com 3 quartos -- solo - cozinha - ba
nheiro - águo e luz.

Rua 14 de Julho 953 - "Estreito soido da pOli
te Quem segue pc ra Coqueiros. Casa e terrena com

782 m2.

AGRONóMICA - Ruo Delmindo Silveira n.o

200 - Boa cosa de Alvenaria COm terreno de 28

por 40.

SÃO JOSE' - No Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto, terreno omp�o com 50 metrc-.

R. Frotino C. PIres n. �8 e 32 - Cosas de
madeira, pagamento porte q vIS:�, resto a combinar

TERRENOS
AGRONOMICA - Dois lotes na Ruo )oaquim

Costa. Jerreno plano.

S10 LUIZ - .Inicio do Frei Caneca. MagnifiCQs
letes com vista Baia Norte, Para residências de fino

gosto.
; BARREIROS - Vórios lotes, pagamento a ""�

binar.

COQUEIROS - Lotes n'a rua Juca do Loide

ESTREITO - Alto do Visõa Vários IateS,

Quartos
Com ou sem pensão
Rila Esteves Junior, 34;(

VENDE-SE
Um lote de terreno, medIndo 17,50 x 12,00 metra..,

sito à. Servidão Vieira defronte o Abrigo de Meuoret

Preço de Ocasião.
.

Uma casa sita à rua FrancIsco Tolentino, esqul�
com a Bento Gonçalves, nO L

Um. terreno, medindo 32 x 189 metros, C01!l uma cao

sa de material nO 77 em Ccquelros na rue, geral. Trata\
com o Major António Nunes Pires, à rua Conselheiro

\1afra. 147

Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Santa Catarina

.

FACULDADE DE DIREITO
E D I T A L N.o 5

De ordem do Senhor Diretor em exercido da Facul

dade de Dlrejto da Universidade de Santa Catarina, Pro

fessor J('aqulm Madeira Nevoes, c€munico aos interessados

que as provas h1telectuals do' Concurso de Habilitação

par,a a matricula Inicial no Curso de Direito terão Inicio

dia 12 do cerrente às 8 horas da manhã, conforme relH

ção fixada no quadro de avisos da Faculdade.

Outrossim, comunica-se que Os candidatos que ainda

não completaram a documentação exigida pelo Edital

nO 25 de 27-12-1962, deverão faze-lo até o dia 9 (nove) 10

corrente, sâbado, das 8 às 11 horas, sob pena de ser�m

excI����:t�;laco:acu::%"uldade de DireIto da Universidade

de Santa Catarina, Florlanóp"lts, 2 de fevereiro de 1963.

Bel. Hermfnio Daux Boabafd

Secretârio
Visto:

.

Prof: Joaquim Madeira Neves

DIretor em Exereiclo

FlAMULAS
l·· ,;,;,;:.,!. ConfeCCIono-se c,ualquer quantidade, no melhor

�alr1ade ,e rnenar pr�ço,
6d Z�.- '?,�andor aoto 701 Fone �414

vista moral, demonstra-to

irretorqulvelmente. Pois o

dl:eito de propriedade dos
agricultores sendo liquide
e certo, só poderia ser aba

lado por fato concreto tam-

bem liquido e certo. Hipó
tese tão especial. de conse

quências tão graves, não
se pode presumir verdadei
ra: sô poderia ser aceita ra

so se provasse crm clareza
meridiana.

.

Ora. nQ livro "Reforma

Altrârla _ Questão de COllS
cíêncça" tivemos ocasião de
aftrmar - sem sofrer até o

pré-ente a men-r contrnct
ta nas numerosas Invectivas
dos oroouenacores do agro
reformismo socíausta - (lue
todos os dad-s existente, ao
Invés de demonstrarem a

rparl'"'ade rlf>�.�a hlpóteJe,
são de molde a condll�lr

precl�amente à conylcção
contrária. Tudo quanto se

Nesse sentido, o uv-c
Reforma Agraria - Ques
tão de Consciência" contém

ponderaçôes que nos atre

vemos a considerar dignas
de análise. E outros -post
tores do agro-reformismo
SOcialista têm produzido em

abon- desta tese argumen
tos dignos da atenção de
Vossa Excelência. Se, entre
tanto, Vossa Excelência se

der ao trabalho de ponde
rar os argumentes dos pro

pugnadores do agro-refor
mismo conflscatório, encon

trará neste particular ape
nas afirmações vagas e en

fât1cas, dastltuidas de fun

damentação objetiva.

ri,'dtr pr.-V3.- a hipptese em

; aprêço, e tudo a rej�lta.
, (Cont. no próximo nú-'

mero)

------�---- •..._._---

Adenauer: Fortalecimen-
to da Aliança com 9

Mundo livrE
cam' comiderâvel progrrs
SO, '.!Elas r.eforçam as ...p,Q�
su ea�ranÇ1t8 de que .. O

TAN, sob a liderança d..,s

Estados Unidos està1'â �m

condições de di�suadir qual
quer adversârio de qualquer
passo precipitado em qual
quer ponto da zona da a

liança, baseando-se ni<;ôo
em fOrças armadas equ:\!-

BbNN� -

"Somente a estreita ::ola··

bora.çã.o dos poWS livres dó
mundo asseguram à huma

nidade um futuro d!g'oo
dentro das nossaa concep

ções. Como resultado �je;5S3
,

politica clara e i:nsotlsmà

vel serâ passivei poder r ...a

lizar' um dia. o dJrelt� de

Ruto�deterroinação para tO

do o povo alemão", decll)·l'a
o chanceler Adenauer num

prefâclo ao relatório das

atividades governamentaiS
para 1962,'

.

"Sem essa clara defini

ção. sem essa allanç� com

o Ocidente nós sedamos

um povo 2em intluênc�a.
sem ,eBperan9E1o e sem futu

ro. Por Isso, a politica. ale
'mã em 1962 visaVa igua'
mente uma. nova con,solld:\

ção e um maior estreit,l
mento das nossas alla.nÇa"",
prosseguiu Adenauel'.

A UNIDADE EUROPE'r.'\

Falando das gravei! a

meaÇas, que pesam sôu'e

êste mundo, o chanc�;er

res::;ahoat" II. importância da

reconciliação franco-gerluâ
nica, que Inspirada pela
ânsia de liberdade dos ho

mens e dos povOa, "re;:r'e-
senta umll garantia de Pnz

para o Continente".
Igualment.. importante.

��ee d:e�t�::�é �a pr;:rl�=
BT<ltanha à Comunl:lnde

Econõmlca Europêia. "O

Govêrno Federal esper:l. -

prossegue o prerácio -

"que êsse esfõrço será le

vado 8o'lante com paclênda.
e compreensão mútua. Nes

se intuito, não devem lI""

postos em qu.tão a estru

tura do Tratado de Rotn I c

os grandes sucessos obti

dos até agora. pelo Merca

do COmum".

PAZ E LmERDADE

10/2/63

Em seguida, o chefe do
Govêrno alemão ressalta

que o objetivo da. sua po
lítica de defesa conth�u::L

sendo. a manutcn'ção da

paz e a salvnção da. llb'Jr
dade. Nesse sentido as l'e

sOluções tomp,das no e:n

cuntro entre o pl"esid�n!.-e
K-enncdr c (I pr:meiro ;\li.

nislro �dacMillan slgniti-

bradas e. espe�amos, -n;�
breve numa força aUl

Cll m�lti1a.tera1, Es6e esfur�
Çõ de defesa SÓ tem 'uma �I
nalid.ade: o de. evitar uma.

guerra. Ao ,JIle,s.m-o _ tempn. Il
Governo Federal defend�U,
e .continuará a defe�o.et',
finm� e .con&equentemel'-�e
'um desarme geral e cont,l'O

lado para que se tOrne su'

pêrfÍuo a perig�sa cOl't.da

de armamentos.

CONFIRMADA A POLITI·

CA OCIDENTAL

,Assinalando o slgnltica-

�:'n�u::o c��s=�oC::;a�;
relações internacionais. o

chanceler declara: "A f.al

ta de escrúpulos do prrn.:e
di.mento dos comunistas em

Cuba dem.onstra novam· n

te que a ameaça soviét!ca.

continua presente em esca

la mundial."
"De outro lado, a ::�Ise

da Cuba confirmou a jUg- •

tezll da nossa politica em

têrmos claros e que t3r�

mos de continuar. O p,vQ
alemão continuarâ a pres.::

tal' a sua colaboração r."

comun\dade �s po"so li

vres para a manutençao Ó'"

paz' e da liberdade, a fl�:l

de que seja superado um

dia o antagoniSmo OstP.
Leste, Fortes recur,sos m!ii
tares são e continuam 8<)n

do uma premissa necelS1t.
ria para que a. disputa P.CQ

nõmica e IdeológIca com o

comunismo possa ser sus

tentada com sucesso.

Finalizando, o chance;r;r

reafirmou a sua esperanç:l
que a União Soviêtlca ::he

gue a compreender que uma

politica alemã baseada :la

direito de auto-determlu!1-

ção está. no.seu próprio in

teresse poís repr,esenta de

fato u�a das pr.ernl.sslls
mais imponantes para a

comolidoção da paz mup.

dia!.

lomenau para /10 Esta
Blumenau - (Do COI'r�s-

1,<>lId .. rue).

GESTO LOUVA'VI!:L -

Ha gestos qu� ,'01' sU" es

pontenetdade, pe'o qu.,-, i'�

presentam de esvírito de se

Iídariedade humana
podem. nem devt.lD' easuar
ceepercemcos. An(I!,s, t1I�

vem merecer publíccçào a

mais amPla para. fJU� �u

vam de exemplo. embora
não raro a SUl!. dlvulgaçã;
venha a ferir a modetta dos
SI!US autores. Nes� caso e
tá ação nobre que acaba de
praticar o conhecIdo enge
nheiro Henrique Hacker Je
sídente nesta cidade. S.S.
sem qualquer sollcltaçao a

�:��:��o.d:":en:.,s,Se�ti;�=
tos, remeteu à Prefeitu!':}.
MunJclpa1 um cheque de
Cr$ 200.000.00 para lerem
d:stribuidas entre os necca
sltado do musrotplc.
Henrique Hacker um dos

gr-andes mcentivadotes du
colOnização de Santa ceie
rlna, teve atuação saltenre
no pevoamento do Oeste Co.
�al'jn6nse com a organização
de soc[edadc,s e grupos co

lonizadOres e no dseenvmví
menta industrial do :lOS':!.:)
Estado com a criação de
orgãos de exploração ci,.� '"_

nergfa elétrica em vár:"s
pontos desta e de outras re
s'ões do pais. Combatido,
multas vêzes em seus em
preendimentos I'noompr...

..endigo ·nas su� àtlt�(1ez,
IoI,vítlrua de injustJças e

:�, �ee���:;' a�ea�/��!�=
tou ass:m, assinalados -3er
vi908 a Santa Catarina. Rc
colhll!lo, agora. â tranquJ.li
dade de um merecido re
pouso em pitoresCo r.ecan1o
de .�IU�.e,n.au, Henrique Hfl

ek�r,. com ��.tos como o quP.acaba de praticar. conMnlla
se 1,ed!captlo ao' hem e 3
felicidade do,s seus .seme
lhantes. Um gesto dJguo
a�e um carater nebre e Cris'
tao.

itovo PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL
Por 9Casião da poss!' da

nova Câmara eleita .em

outubro d.. a�o Passado
. foi. el;l1to presidente da edi
lidade blum,enauense o V;l
reador Eugênio Bruckre:
mer, da U.D.N. e conceitua_
do comerciante nesta cida
de. Moço ainda e de inic:a
tlva, Eugênio Bruckhelmer
mult..o podecá fazer para
eleVar: serilP1,'e mais' o' I'r-éS
tigf.o' do legiSlaÚVo -'munl-
cJpa1.

.

"'\- .AUMENTOS E MAIS
,

AUMENTOS
I 'O inesperadQ aumento do

prece da gazcltna, óleo rue

sr! e demais produtos uc

petróleo determinado ?eil)
Conselho Nacional do e-e

rróleõ que elevou só o pre

ço daqueles produtos. ce

mo tambem as taxas de

transportes dos mesmos

aos mercados consurmuc

res, aumento êete que se

seguiu, quase Que Imed'n

tamente. a elevação do ":1-

Jérto mínimo de Cr$
10.080,00 para 17.800,00 e II.

Instituição do lZ.o salário,
decretados pelo sr. Pr�s!- i
dente da RepúbliCa Ievu
ram as emprêsas conceas.o

nanas do Transporte ,_:u;e_
tive desta cidade a pleitear
uma majoração dos preços
de passagens dqs éinlbu3,
exigindo as mesmas empre
sas uma elevação para cr.')
25,00 por passagem. Pa:'a
estudar o pedido dirlgtdo
pelas empresas ao Prefeito,
esta nom-eou uma comis�J.1 I
presidida pelo dr. Vinicius

Colaço de Oüveíra, a qual,
após os neceesarios eseucos
de considerações diversas,
opinou por um aumento

para cr$ 20,o0 per passa

gem, sem distinção de ho
rários e com o aba tlmenta
de 50% para crianças. es

cotares e estudantes Con
cordando com o parecer o
sr. Prefeito aesíncu

'

respeito.

TURISMO

Neves _ grupos de tur!'��as
continuam visitando a lIOS

sa cidade, vindos dos m9is

de Põrto Al.egre e Integran
No dIa 2 do correOl.e. "S�

1/
e

entretanto. as cheias dos

neque nca rios e nbe'roea
tem Causado danos às plan
tações ribeirinhas, muitas

delas destrurdae comateee
mente.

Ao completar o segund
asíversâno da sua admte-s

tração, o prefeito Herel::?

Deeke fez. pia ímprnea e

pela rádiO, uma prestaç àc
de contas do exercício que

terminou.CONTAS DO PREFEITO

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ .

CIA. <LETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
50tO$ mullifolhos (Papel e Plóstico) de 50 ouilol

Embalogem Doméstica:
Coi)(o� de papelão co," 24 pocolu plá$ticos de 1 1/2 Ib

Representantes para OI

Esrado$ de Sonto Colorino e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Jo,nville • B!umet:lou _ Curilibo

teve em Blumenau uma
_._-

.

------

caravana de médicos, ad- V d dvogados comerciantes.1n- tA en e oresdu,t,lol; "tudant.. vindO' •
de Põrto Alegre e integr'ls- Imporxrnt-e firma desta Capital necessita d�
do um grupo organizado vendedores e vendedoras em tõdas a!j praças do Es-

pelo. Conselho Municipal de todo, oferecendo excelente oportunidade para jover.s
TUflsmo da capital gaúchs. desembaraçados.
�(Iram. visitadas algumaS Informações no Organização Aris.
mdustTias e pontos pltOl'':)3- R. Tenenté Silveira, 15 - Solos 104 a 166 _

cos da cidade, tendo os vi- CXP 421
•

sitantes .manifeStado a SUl.

admiraçãa p.ela limpeza e

�::::0:�a��b��03p':!.. Ora. IARA ODILA .NOCEII AMMON
escondendo OS mais elogu,
sas opiniÕes sõbre os h..lga
res visitados. A nossa m9.

triz fui at-vo de ,.encõmIos
especiais.

CIRURGIÃO - DENTI51A
Atende 8ros e crionças
Método pskológie:o moderno - especializado
poro crianças - ALTA ROTAÇÁO
Aplicuçõo tópico do ftúl·r
Atende dos 10 às 12 e dos 15 às- 18 horas

Ruo Sôo !orqe n,.o 30
-------

Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Santa Catarina·
Facoldade de Odontologia

, E D I TAL N.o 3/63
.

Abre Inscrição, marca horários, designa
Bancas Examinadoras e dá outras Instru
ções âs provas do CONCURSO DE HABILI
TA'çAO - para:matricula inicial, em 1963,
no Curso de Odontologia - em SEGUNDA
CHAMADA.

111s-

De ordem do Exmo. Sr. Prof. Pedro Mendes de SOli-
za, M.D. Diretor desta Faculdade, tomo público, para
c('nhecimento dos Interessados, que o Conselho Depar
tamental, .em sessão realizada no dia 5 (cinco) próxi
mo passado, deliberou pela efetuação, neste Estabeleci
mento de Ensino Superior, em razão da existência de
vagas, Independentemente mesmo dos resurtados doJs
exames que ora se realizam, da SEGUNDA CHAMADA

para o CONCURSO DE HABILITAÇAO, à matricula Ini

cial, em 1963, no Curso de Odontologia, na forma que
segue:

l°) As Inscrições far-se-ão na Secretaria da Eséola,
sita a Avenida Rio Branco nO 160, de 12 (dó�) a 15

(quinze) do corrente, no' horârio compreendido entre
as 14 (qutrtorzel a 18 (dezoito) heras e,. no dia
16 (dezesseis), das 8 (OjtÇl) às 12 (dóze) horas.

2°) No ato da Inscrição, para o caso especifico dos
candidatos que, porventura, forem reprovados na Pri
meira Chamada, e tiverem interêsse em se submeter a

êste Segundo C{"ncurso, farão juntar, a novo requeri
mento, tão apenas prova de pagamento da taxa de ins
crição,

30) Condicionando-se ao fatôr existêncIa de candi
datos regularmente inscritrs, as provas escritas de Qut
MICA, FíSICA e BIOLOGIA, serão realizadas, no m�s
em curso, respectivamente, nos dias 18 dezoito), 19 (de
zenove) e 20 (vinte), rodas às 7,30 (sete e trinta) horlls.
As prâttco-ora1s das mesmas matérias, ebedecida a or

dem acima, nos dias 21 (vlnte.e um), 22 (vInte e dois) e

23 (vinte e três), também de fevereiro, tódas às 7,30
(sete e trinta) horas.

4°) Só serão admitidos as citadas provas, os candi

datos que, no perirdo estabelecido pelo art. 1°, hajam
satisfeito, Integralmente ,as exigências para Inscrição.

5°) De resto, no qué não contrarie o presente, f1�
_.

cam mantidas as normas .e designações constantes dos
. Editais 'nos 21/62 e 1/63, desta Escda, baixados, respec
tivamente, nos' dias 13,12.1962 e 21.1.63.

Secretaria da Faculdade de Odontologia da use, em

FlorianôpoIls., a05.,7 (sete) dias do mes de feverell'O do
ano de 1963 (mJl novecentcs e'sessenta e três).

.

�el .. Nelson Moritz La Porta.

Secretário

RIO CHEIO
Com as últimas chuvas.

o Hajai, de quando ('m

quando, pr.ega novos sus
tos à POPulação da cidaje
em ameaças de novos tr<lrL�
bordamentos. Felizm,pnh
porêm, as águag apesar de

altas, teem-se mantido den
IrQ do leito e parece que.
desta vez, as enxurradas
não, causarão maiores dõ.
nos à população urb.!lna,
No interior do municipf(),

SE SC
Comunicação aos Sénhores Pais

O CENTRO DE ATIVIDADES DE FLORIANóPOLIS,
comunica aes senhores pais que as i:nscrições para o

CENTRO DE RECREAÇAO INFANTO JUVENIL MURI

LO BRAGA oberecerão a seguinte ordem:
REVALIDAÇOES
Para as crianças ·já inscritas .em 1962.
Dias 11 - 12 - 13 - 14 _ 15 e 16 de fevereiro

INSCRIÇÕES NOVAS
a) Para os filhos dos comercIârlos
Dias 18 - 19 - 20 - 21 - 22 de fevereiro
b) Para afins (Se houver vagas)
Dias 27 - 28 - de fev.erelro

1 - 2 de março
Hordrfo de inscrições
Diariamente das 13 às 21 horas
Sábados ·das 13 as 18 horas

Do Comerciário

Local de tn.serfção
SESC - Praça da Bandeira s/n Florlanôpolls
DoCumentos Necessários para Revalidaçilo de

crtç40
. .

.

- Carteira profissional atualizada
- Carteira social do SESC
Da Criança
- Carteira social do SESC
- Atestado de vacina

Documentas neccssârtos para' Novas Inscrições'
Dos Comerciarias

. .. .

- Carteira profissional atualizada
- Carteira social do SESC· (No caso de não ser

inscrito 1 frtografla 3/4.)
.

Da Criança
- Certidão de Idade
- Atestado de vacina
- 1 fotografia 3/4
NOTA: a) A matricula do afim no SESC dev.erá ser

feita por um comerciário.
b) A revalldaç,o do afim só sera efetuarta

após ter o crmerdârlo responsavel reva-
lidado sua Inscrição.

.

c1 As atlvld�des no CENTRO DE RECREA- VISTO:

('P.O INFANTO .TUVE1\"f!L MURILO BRA- Pro!. Pedro M�M8 da 80UI

_l."Iu.:·4!i�. GA terão Inicio no dia 4/3/19$3 lJlm;oi;' _",,":_)..i.k� ""�•. : -�:
'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MeJ�ifesto de lançament.o das candidaturas Ody Vare'�a
P e d r o � Nu n eis às eleições na F. ·A. C.

perancas que um dia o bae
quctebol. voldbol, atletis

mo, etc., ":oltassem aos seus

grandes dias;
4.0) - que se encontrava

morto o nosso esporte ama
dor, não só em ê'torienópc-

e
Os Clubes e Ligas. por

seus representantes aha.xo

assina::::os, tomando ccnr-

cimento que pesroas alhE'i3s
à F�deraçlO Atlética c.na

rlnense, bem corno aos e.<;
portes jur sãictonao-, 11":1:

O dr. Celso Ramos
depois que assumiu
a presidência do Clu
be Náutico Riachuelo
um dos rn�:s tradi
cionais clubes remis
tieos de Santa Cat-r
rina, V"')"t1 (11'(;,(>""01.·
vpnrl" ii f"'f'lI�e rlr. a.

g-emiscâo uma admi-

A.ualmcnle o Pre:
sideníe delermmou a

reforma geral do gal
pão, obras que se ('I'!

contram u:J:8'ante a

diantadas. O a1ar�"
mento apredável (10

o Fram:n:o
(iole$!! �m

(a·m�@r. g X 6
ExibIndo-se em Campn�,

a equipe do Fl,amengo que

se prepara pRr� o TOrn.:Jio

Rio _ Sã01 Paula gol�ou nv

Amerlcan" jor<l1 'n"" :l l( O

com gols de Dido. (2), Air
ton (2), Gerson (2), Fo

guete e Henrlnue.

A equipe rubro negra l�

teve a�.,im fcrmada: Fer

nando Wanderlei (Jou!')�.-t)
Lu'z Carlos, Mu"!l1o e r·lr

dan; Nel�on e Gerson (N.�I

sinho); E.�!lfl_nhol (J')"!-;).,
Djda .(Alrton). H'''l-1q'..!c
(F01guete) e Alfred!nho.

OUTROS RESULTADOS

Flummeme 1 x Se!0çã'J
do Interior 1 (Ul'u(!u�i)
COrintiang 3 x D�portlvo

2 <Lima)

JUVENIS

Jo -

a o
ta Catarina em completo
abandono, 'passtvo de in

cêndio e destruíçâo total,

deVastado em tôdas suaa

dependências;
.

3.0) - que em eoncc

quêncta, não �a:s havia I:S-

o Presidente
nar aos associados c

remadores, inúmeros
benefícios, pondo .em

destaque a 'agremia
ção.

Varaj10 e Teixeira, Novos Integrantes
do DeoartClmonto de A'rbitros

Es�v.e reunido na neste

de sexta feira .o Departamcn

to de Arbitras sob a !,re

eldêncte do Sr. Salvador Le

mls dos Santos.
Na ocasião foram admi

tidos os Srs. Nelson Vara

íto. arbitro militante em vá

rios "estados do BraslLf' E

valdo Teixeira.
Foi também encaminha

do a Presidência. um cnci .

do eDpto, solicitando ao

Conselho Arb:tr:d uma !'<!

visão das taxas de arblcva

gemo

1 fh L lha pelo Riachuelo
Dr. C�I)1 R�rnJs Filho �;:E�����:á�::!

uma administração
..

capaz de proporcio-

ruscraçao que cena

nu.::u ..e ul:a...·d m'__l'l'H

da mce.cve.meruq
par'a a posteridade, A vitória foi justa. pelo
Muito embora nâl) que apresentou em cau'po

a �qulpe gremista, com uma

possa comparecer solida defesa .e um ataquo
mais freq ;cn�cmeD- que surpreendeu a todJS

le ao galpão do c1uh� ����al�s�Vl:::i:Ç��i��;�:�
da Rita Maria, devi- A \a.rbi:tragem pertenceu

do aos S�t"� mÚJll- �il�au��áP��r d�a�ue:r�;bl:l'��
pIGS afazeres relacitl- também paulistas, Ai.rtr:m

nados com a SeCfl'- :%a�� \o�Ut����hO�:�:: INTERN�CIO:�L�I G���
taria de Viação e 0- renda somou aproximada- :e��Ii::n����to :1. osvaa�di_
bras Públic'lS, o dr. ��:.nte 8 �ilhôes d� �ruzcl ��ro eS��;�:;���' FI1.\liO.

("�,�O P�f"lO';:: Filho Fla.-Io abr.lu a contagem Arl e Sol1go fOI'am ,'x

vem m�rcando sua
90S 5 minut.os pa-ra Ivo Dio puh.os na fase final por JO

go empatar de _penalti aos go violento,
"''''�''''''"0tt1 n<>To alto -------- ------------------------------

,..::....0'''' ,..".,"" 1HT,q �rlml-

7..0) -"' que, em curto.es

paço de temno, o Sr, ·oct:.
Varella, demonstrando �ua.

eficiência. salvou de urna

vez .por tôdas, _

tirando do

cá-os o nosso esporte .1m;.1-

dor;
8.0 - que,' o atual presi..

dente. ccnseguíu reorgaru
zar não só o setor edmtms

tretrvc, cerne também o se

ror técnico da Federaçâo;
9.0). -

que, numa de

monstração evidente de ho
mem de. esporte que 'Oabe
ser. através do atual G')

vêrno do Estada, coneegutu
a r-emodelação completa oc

Estádio Santa. Catarina ,"lei
xando-o em condição 'tÕr:ti
especial para a prática õc

voleibol e basquetebol: "A Ig�.eja. que considero o corpo humano co-

10.0) _ que. o atUlll pre- �o abro pr�ma de _Deus, do ordem da criaçõo. <\'!.s
�idente, apesar das dif.eul- tJna�a a tr.lun�ar. sobre. a morte, cong�otula-se com

dades financeiras, jamais quo q�er In clatrva o:lentada no sentido de CC:1-

d"ixou d" reallznr, quando verter o esporte num lnstl'umento para tornar o ç<J�

;"'sumíU aquela prcs.déD- po f�rl' c sólido". declarou há pouco a Rád'io do

ela .os campeonatos estil- Vaticano. an.:.lisondo o di»curso prorerid;:, Pelo Po

du�is nos vários .setores es· pa, ao l'eceber membros de um Congresso Esportj·J().
portívos; I. Como seu antecessor, João XXIII ve na prático dos
11.0) - que, demonstran- espart�. um meio prático de �=se'l1volver o tisic:'"!

do su:.. alta visão esportivn, prcpcrc1cnando, aos qUe o praticam também o �{)I:
pI'ÓCUrOU aos poucos I<'v"r maçõ� do espirita.

.

para o interior 01 nece,,:o:n- x X X

rio aPóio da Fcd�ra�ão, ,�('-

mo também de seus 'v{trj1S Contjr,uam os preparativos paro a festa im.lll

d3partam�ntoll técnico::, gurol do colossal Ginási:> "ChQrles Edgar Mori!z",
realizando nas cidades dI! que dansformou a f sioncmla d:J cidade e falou 01
Concórdia. PÕl'to União. b do Urrôj9 de um punhada de ideaItstas q'./� nõ')
Joinvllle, �rllsque, Blume- concebem Q capital do Estodo sem um giná<;io co'
nau e .LaJes. campeOnatO_<; bcrto c eJotado do que mais modem cxis!" em cone;

d.e V.oklbol,
. basquet.e�cl: tl�UÇÕO �e�:<.;a. nat�l·eza. Já �B sabe �ue, cerno otro

clcllsmo. atletismo � ,.011h çar-s prlnClpéllS v rÕa se exibir ao pLlblico flori::mo
de mesa. polito'nn Os "Fives" carioc:)s do Vo�co e Flamengo
àsl�:�e�d���S d:te�)����� aue dorõl) combate.oes nossos campeões. após ie�
tamento do indlce técnico

rem $.. l-�frentado. lSto nos dias 16 e 17 do corl'en

do basquetebol CILtarine\1.
te. Pplo ,vls.to .

� f"'<;to ClUe orcmnver o Servicf'l Soei?!.1

se, participou de todos IJ�
do. Comercl ..... (�FSC) deverá mesmo se constItuir n')

certames brasileiros de ju.
orande accnteclmento !=sportivo do anC?,

�:�s d: =�u��!�O campeo-. x X x
'

13.0) _ que O voleibol. �ara o dia 17. outro a'conJecimento de vult,)
até -então abandonado, PilS- dev�ro p�arizor .as atenções do mundo esportiv")
sou a merecer (!sp.eclal a- flonano�llt�na: A primeIra eliminatória intere!'i

t:mção, pal'tic:,panda 111.-:1u- �dual e.". (lltO marcada! paro a baia sul, q�lando se

slve dos últimos cert8n�C.,
ra conhec da a guarriçõo que repreSentará pais

br.asileiros d= juvenis, íl'..-
nos Joqos Pan Americanos, marcados para

a

abril
mlnino e adultos após 10

em São Paula. Já se sabe que Sta. Catarina Se far6
anos de ausêrg:lk',' propl:'lan rE>flre.!'ent�r nos proVas de dominqo próx'im,.., ç'�!!lo
do assim. uma melhoria Ma�ln .. 11r e Aldo Luz êste com uma guarniçõ re-

* T * técnica sensivel em tod:l o mndeJnda. mos aue rleverá mais uma vez ser s�nlan
O Carlos Renaux será o único clube, desta ro- Estado, o que ficou Ple;m- tad,..,. pelo. r��r()r,'nf(" oue ê o arnnde favnrito. dnd:J

dóda a se deslocar d eSua cidade pois terá de cum-
mente reconhocldo pelo pro Cl :::uo cnnd ('ao ce C:>mn@õo BrnSileir,.., e Sul-Ameri-

prir seu compromIsso em Tubarão, frent-e ao con-
sldente da Confederação ��no. mp!';mn ....ue vpnham a cnr(':')rrpl' ooúr:hcs Ca-

junto do Hercílio Luz. Otreinador Alípio Rodrigues, ��ab';rtl�olra-.!dOO,.o'V'.aO'·c'bao"ç,""S,';. rln,. .....S p nnl,!;�t,.,s. ()"" nrpno'r(ltiv ....s nro<;<;e"'""

d • n,,-, � ,y .... n ...... ';c,,., -l,,� .• h-o·"� p,.�-_-,��" do.: ......u �� .. r=.•':' o�:l,�everá mon�er o mesmo quadro que Vem port:cipon f' �'" "n� �"".n., ..... -, .. � ,. , _.� ,.,

do do estadual. c-om brilhantismo.
14.0) - O Incentivo rj·s- ,.'n,..,I ...... .,I"'Ito ;o ri" MarH"""lli f'm "D"I"'It" d R .... ln"

.

* T * ��:���n�� ��:� ad�a��;��� ,...I;cnn"'t..,� n fn7NI?m volel' SLI"J cla��e jnd;�C'Jti-v"')
e

.

O líder, o .Metropol deveró enfrentar no está- pação pela primeira \j'.' x X Xdia tuvOILtO LO... l a equipe ao "tlética upeláno nau em·' ..

tr,) pielli) regional que promete empolgar. Mujt� em leiro� campeonalo bra$l-
d _

"A Noticio", sempre bem recebida aqui na l':!-

.bor� sej-.:.mos torçad.os a reconhecer a ma ar categc-
oçaa, vez por cutra ;i-raz-nos infnrmes sôbre os IV

no tec� co Co -elenco d �Jãa Limo o Atlético insri- fO��;_) que, �s seus mérito� Jogos Abertos de Santa Catarina, v.?rificar.do-se,· p�'
ra cUld�des poiS. podera surpreender. As duas maio lo GOV�:���o;c��os �ts�"�o� los mesmos. que a Ccmissõo OL·gan.zadoro esl.:S
res torCldas de Cr ciúma eslOrão empenhaaas em vi Sr. Celso Ramos, que O :'.J-

mais em�'nhada do qUe nunca para levar a cab')
brar pelas côres de seus clubes preferidos. meou para as altas funçücs

seu d.�siderQtum que é de suplantar, em brilho c

* T * de membro do Cons�lho grand108idade. as certámes anteriores. Vendo como

A, �ticia do processo do Morcílio Dias contra o
Reg'onal de Desl')Qroo�'

transcorrem as preporativos e'!1 J�tfwiJ,� acreditót

AmerJca, embora fôsse noticiado com reserva, nõo
16.0) - que, ; atuai t:r.

m&S que os nortistas conseguirão seu inh�nfb, lu-
teve melSmo caráter oficiai·. O prazo poro entrada ga-nização de que diB�e !I.

crando o esporte barriga verde Que tem nos JogO!;
do pro�sso na F.�.F. fo' considerado esgotado o que

FAC, com sede própria 1"- Abertos suo maior platafn-rma pa'ra o progresso .

vale drzer o possrve) recurso morc"ilis-ta contra os n
vldamente mobilhu"l.' f. X X x

mero f'
.

quipada com mlmlógrnf� No jôao efetuodn auinta fr::lra em BrusClue elcanos. ICOU apen�s Tn":,.s noticiários esportivos, máquina ce eScrever e to= aue fôro trnnsfer'do de domina0, o Corlas Renaux
O treinador Héro Raso em declaracões ao re--

do o material de expediell_ çf'lpou (l Flnmeno pela contaaem de 7x2. (**") O
D'J-"t.. r nfirr""lOU aue auolQuer clube aen.'}irá a ousen-

te necessário. tudo jHBQ ('0\'1 IntMnac:l"nal aue tinha tudo paro SN tricamoeêín

ciQ do eficiente Valér:o mas que já vem trotando de
seguido pela atunl dlre! 1- ,... .., ...�(J. i�t,., nUU"'on .f) r:ertnme d()�· 0("11"'1'''')1''<; oinrl'l

formar uma n('vo dunla de meio campo oara. a tf'n--.
ria. cnin S::-l1S próp1:1os 1"-

'· ... hn "'l,.,u ..........s r ..."...rodos nor'l n SPIJ térmln". f'')1
p::>rada de 1963. também prevendo a saídf, de td'io

cursos: rlerrrotodn ['lpl_ G�pmio nue f1s<;im. rP'':n''''II;�'i'''''1 ,.,

-eu� dev.. rá� t,p-_ ""p<:m" t>ndet �o--tio Vnléoin. Aml'!" h
17.0) - I) <'xcelente I;r.l- h;,,&>;: ....... ,., ri" Fct .... rI.... "" ..... 's n ..... n .. f'<;.c <:tn do C;, ,I

P Bentinho. df'verãn form[l� a nf'VO "dobrndinha" d..,
.!llho do T�lbullil ãc Tu ,.,� c: A,."rll�I�� '·�I-",ó de "n VPl �n� , n 'f-" ... r

I b dá
' tl�a, 1'l'eSid!do pelo C.II1. ,;:;1') C"'lnr'n(>n�p de nosnortcs Umver�:;.tar os

'

oc��e d� ,;�%�� SO!i,�círia. na temporada fixada para J0:10 Pedro Nun.�s. que lm- nos comnl",laró a r"ntidadc ou

I

�i��i"_;","""�,,j��''�..��•• ··�;;4���,��,iJjl··,.I·�·.���:__:_..J

34, reeul+erto da llrlm?:�a
fnse. No final. Joãl')zinh�
aumentou aos aa Ivo n'o

VO aos 40. So1\11:0 r1imit:'.l.i;,l
de nenaltí psu-a o Inte-uu- _

cionlll "o� 4� e i::í nn n"nl"_

rogl'lcão Vieira a��inaloil fJ

4.0 t.ento P')·omlsta. A<: 1'-

011'ne� (>�tivel'um aSsim fQ!"
mndas:

mesma vem mantendo cem

panha contra � gestão do
atual preSidente Sr. Ods

Varella, tentando ainda, tn
filtrar-se no que diz l'es�'Ô!1
to aos assuntos pouuco
admin:stratives daquela en-

tidade e, considerando:
1.0) - que, em deterrru

nada época '0 nosso esp�l"·
te amador 'sorreu tremen

dlls nr.vecões por se enr-vn

trar aCéfalO;
2.0) - que. o EstádiO San

Quer o Flamengo Jogar
Nesta Capital

o Clube de Regatas Fla

men�o. da Guan�baraJ e�

tá pro}lenso a efetl1ar al-'

gU11S jogos em gramaC!lJs ca

tarinen�es dev.endo eS'_rrar

em CI'iciuma, frente ao :;';S

porte Club� Metropo1. O ti-

me de Ger$on jogaria ain

da em Lages e F'orlanórn- [G3Si_.
-

ll.,. Contudo 'ó "tá do, G3ST� DF CHÉ1 I
pel1dendo de datas a �erClll

� .'
mucada! a fim de que o I ENTAO I'ECA l·UE Zi�"' \

rubronegr.o ca rlo('a conere-

tlze seu intento.

A .'Ie confirmar II nQt,jr.iét

I\clma, não resta dúviJ�

tlue O pÍlblicQ !1ol"ianop )!j
t9J10 terá ensejo de assistir
a mais urna b�la exibição
cio elube da Gavrrl.

oor qUe mUitos conSideravam como patrimànio do

c.uut::. v r,� ... t!l...tn:.e y�n(h."u um "cU�Hao . c:.tO dL

• T'
O extrema G2-deberto que encontra-se afas.'c'a.

do do eqUIpe utu1ar do f\lmirante tjarroso, por con
tusão deverá reto:nar ao conjunto na tarde de hq
je quànao a equipe travará combate com o Mf!.rcílio

Dias, no grande clássIco da cidade" Godeberto dois

jcgos foi substitiudo PO! �!aldo.
O resultado de 6 x 2 sofrido pelo equipe do

Caxias diante do Mekopo( foi recebido como resu!

todo normal do esporte, embora lamentassem �eus

diretores e jogadore..<; a g
...ande diferença de gols. Ho

je o elenco caxi"ense voltará O preliar. agora diante

d; América, no maior clássico da Manchester. Ao;

dua,. eqúipes deverão atuar com suas melhores for-

mações

que o clube foi con

templado, permitindo
agora o acesso de veí
culos até a sede social

cais e acesso até a se

de da agremiação
náutica, no trecho

compreendido entre

a rua Hoepcke ao gal
pão do clube. foi ou- co.

tra benfeitoria com Com estas realiza-

do cluhe azul e bran-

o (1r';m1.o porte .ateeren

se saeron-se na. noite de

Quinte. f"i"l'a camneão g'9U

cho de l!lfl? ao vencer o I'n

te-necicnet por 4 x 2.

GRF.MTf'I: rt"·n .. lolle .�I_
temll"- Ai..-fnu. P'1'.o:.t.., e 0:_
tunhn: F,ltn'1 -e Milton' Mfi
rlno Ivo Diogo. Joãozinho
c Vieira.

_________.,---11 M.:olF)o 10'9"
O artilheiro do campeonato salanista de fute

bol da cidade Morelli. pertencente ao Barriga-Ver-
de encentra-se

.

trenando' na equipe do Avai Futebol

Clube, com geral agrado. Admte-se o hipótese de
Mo-elli atuar no elenco principal azurra na tempc-
rf!da de 1963.

-

• T •

Embarcacões e triDulontes das dois tradicionais
clubes v,..list"cac: da ilha Veleiros da Ilha e I(lte Clu
be. estarão realizando uma reqota na manhã e a

tnrde de hoie. em homenagem aos campeões brosi�
lei�os ce sharpie.

• T'

rio I ,.,,,(l .... �.,.<: n <:� Q"honc: I nn"" C,...)";,.:/i ....,1 n"", f;7Ps
<"<> "'" I ;.....,,... r .. <:.�,..,1",., iii nll., n ,.,,...,o�a,.,:::;'" �,.,f�:..-!<I no"

T � ,4" n D: ri", I o:�,.,. n':::;" +"""" c' ,"<: rI"'�r'lPRnS
+ +�, t "',.., ,,� .... "', ri, .1-,.. I I .... :".o ..... ;·��..::!,..,<;
'_"'_Q I C" T_ .;...., _

f"'I... .,..,_ 1'1", A ....�c:t_ ,."' ... ,.,,�-

• T •

r"I ...... ,..1",",0,", ,..tI.,. ,4: .......","" .. .=; n r., .. t"...,o �"";",,,"'''1
rl'" lni.� ,.:r: nq "'''0 _ � " .. : ......... '" '" '=.:::" o ...... J
I ... C".,-;v.. "'" ,0 o ...+.. �.=; :ti .,c O'Y',,;..-! "" "'<1-

rn " ...,'.1.,1:_ ... ,lh�,. "C::,:;_ D ... , ,' ....r., ,; 1 ..... ,.. rU';-ii_
n A .. :",I f"'I� .. ....r .... �....r" ; .. T_+,', ��;" 1=1_:. 1(":; ln-
...._....r _"'� ,.� .. h� .. :...I_,., .. ....r ·.1...11,. ..... ,., ..... ....r_t ... .,Á" .." •
....'.- - .... � " .... ,.: ... <"'L' r ,,,
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• T •

f"l_,::...r.' ... \' 1'; .. :" V"": ..... ,.rT"' .. ,.:r """� ",I;:: ... ",;
1"""",:", �,'",: tI .;..",.. t�' ,..",,, � l"""'n<:: r .. ,...:" .. � ..

f, ""' .-I' ,._....r_ �, ....�" ,.. "'" ..... ,.:";',.."f"..I",.,,, tI I ...

" 1: I""T"t.. ,..J •• _ '-... ,., ,.. ,., .. � ",_ �_�

...r ,.. .. _ .. 11...".",� _ _ �t� __ �" �:l'r ... :_ 1 ,..' •

...r ... .:d_ �I·" ,._.- .. � ,...- ,_/ ,...._"_' .. -!"- .... ,, 'j.. _ •

--- '.-- _ ... ,...__ L_ .,_,�_.,, __ ' ..l:" ít-L"" \' ,.
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d'.o d. omo�hã li C"1.�;�
O'elo Romo< n

iOo�:

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES _- AUXILIARES
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORES
JORGE CHEREM _ GILBERTO PAIVA
_ RUI LOBO _ MILTON F. A'VILA _

ORILDO LlSB·OA _ MARIO INACIO
COELHO _ MANGONA

liS, como também em qua
se todo O Estado;
'5.0) - que, a FAC. entl

dode rnáx.ma de I!sporte R

m.ador, não mais tinha con

dícãc moral. esportiva e Ii

nauceira. Para eebrevsvcr:
·6.0) - que, o Sr. Ody Va

l'e.lla com tóda sua capaci
dade dcacâo e trabalho r.n

ma.
-

campanha. destemida
conseguiu, após grande lu

tao,- arrancar daquele esta
do .de coisas; a Federação
Atl'ªticn;

Hoje será efetuada a quarta rodada em dis
puta d-:: Campeonato Estadual de Futebol, correspcn
dente ao ano passado. Cinco encontros dei ictarõo os
afic credos de cinco das seis- cidades conremotodos
com a disputo do tí.iU1o máximo. Dos cinco umbetes
quatro serão dueles regionais. Apenas um clube dei
xará sue cidade paro pelejar roo reduto ooversór!o:
o Carlos Renaux, que fará bnga viagem para dor
combate '00 Her::ílo Luz I-=m cotejo dos moi su

gestivos. Todos são encontres importantes a
e;

exce
ção do que verõa os laiecncs, já que Flamengo (Õ

Guaraní nõo vêm dando conta do recado. O match
ptincipal c'e . rodocc colccoro frente o f.l�nte Barroso
e Mord1i:l Dias match es-e que deverá lançar chis

pas tal a rtvoftdcde existente. Amércc e Ccxícs.
um das ctó-stcos mais antiacs do Estado farã:) o duo

�n��:en��. j��vi�:,7;�m�SSi��;;? a�:er�����o ���;;�
n01 f> Atlético Ooe-ó-tc com o líder abs luto
fovor'to na oropcrçõo de cinco poro um.

x X x
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MaiS uma vez os estudou

res terã" que enrrcutar e'l""l

diCIcll bal'rnlra -em acntt

cc: o exnmc vestibular po

ra a Faculdade, Na" atua's

c1rcun�ta.lldl1s de crrees Nc

profhs!ollUlS de n!vd 1<UI;,·-

1'101', os estudantes aehu 11

que- o exame vasrlbulur t!

ume rarsa, uma contrndícà .

A trntac dUl'l')�nd� uma '

ma ruündn de verbas ocre

[Ol'l11nl' m�!" rtúzta de ore

ü: sinllllls. qugndc pcd )�!.1

formAr muno mais com o

JnPsm" dlnhcíro.

E'to. na he.J'!l d(,l l·.')con1't('
Univ(,lJ'�idnd? !,('1I'R t01.,::.
Estn na hOra de )'C'rol1l':>_

('1'1' fi realidade de:1O'1\
la ..umavoi snuacào. D,' "

conhccr-r qu ... as exaru-s

v";;tibulares qun-e nada ,11,

rCI'�JlI da capac!dade do .I

Juno paru CUI'5I1r a UJ!:,'·,r.
Midnde.
O exume vcsnbutar ti linl:l.

Iarsn porque não raras v0-
Z�· é falto de churadn-, '"

que por I�s" mesmo e m'Jo;"
dlr1c!] entrar na Untvc: 'I.
dad cdo que depnís ch'�!iJ.l'
no fim do CUI·SO.

O� estudantes são de 'lpl_
n!âo de que se d<'\tel'la 'l'do
tar um crltli)·io d� se!nçii.1J
qu� nprov('il3..�s(' no máximo
o núm('1'o de candidatls.
1�lo flot'qu<" ('nmo vimo.-. o

n1;m(TO d�· vaga,; dfl (;_U�
d'�pGJnw; é reduzido d::-il\ais
fa..ce fl demand� de hOj::! G

dp amanhã. E' opiniã(l ;!.'_
ral entr3 03 e<tud9.ntes 'Je
qu;' se de\'�ria 'deixai' '1'11-
traI'

_ �n Uni er�idad� I)

maior nÚ'T!"ro pc.;;;;;ível de
ctlndldatoo. exigindo_'" r.it-

ALUGA--SE
Ampla sala para cscrltJ

ria, C:lsa comercial ou clepfi)
sito, situada a Rua Padre

Rl)ma 50.
Tratar pelo telerone 2065

no períOdO da manhã.
13-2-63

EDITAL
JUIZO DE DIR.EITO DA 10

VARA' CIVEL DA' COMAR
CA DE FLORIANOPOLIS

Mapa!', novo, nO 1400/88, :)_

vallado em dez ,mil c�uz:'i

J'Og (erS 10.000,00);
30 - lima engrenagem

principal, de cf1mbb hidra
mático. USA MOPAR, av:t

Ib.da em sete mil cruzeir.-s

Inova) ICrS 7.000.00);

Edital de PNU;rt com o Pn

':0 de Vinte Dias

o Doutor EUCLYQf.'S
DE CERQUEIR."!. CIN

TRA. Jui:> de Direito da

13. Var.:l. Civel da C:.

marca de Fl'JrianÓpolls.
S. C., na forma da lei.

40 - 4 jogos d� anéis,
ma:côl FOMOCO (USAI,
p:ll'a motm'es FORD; nove',.

iH'allados em seis mil Ci·.l

zelros (CrS 6.000.001. tu:b
no valrl' total de CrS

29.000.00. p,'eço por qua'l
to se.:lo levados à praça,

p:J.ra �erem nrrematad:Js p')r

quem mai')r oferta fizer a

cima d:). ava'!ação. Em vü'

tud� dr que expede:'se apre
sente e outros !guais.· q'le
serão a!1xãdos e publicados
n<l forma da lei. Dado e p'3.S
sado nest:l cidade de Floria

nópolls a�s vinte e um d:<ts

do mês de Janeiro do ano \�e

mi! e novecentos e sesscn'a

e tres. Eu (a I Cnrl:J,<; Salda
nha. Eo;;crivão. o subsc�e'/�.

CAI EUCLYDES DE CER

QUETRI\ CINTRA - Jll!z

dt' Dirl"ito d:l la VaTa C1V(;1.

Confel'e eom o o,·iginal.
CARLOS SALDANHA

Escrt"ão

FAZ SABER aos que ('! pre
sente edital "Irem ou déle
tiyerem conhecimento que,
no dia 23 de reverei�O pró
ximo, as 15 horas, na sede

dé<te· Juízo, à Praça Perei
ra 0liveir3. nO 10.,... P01'tei"Q
d s Auditóri('l� levara em

prnça os bens penhorados
a BRAZAUTO PECAS C!\
TARlNF.NSF.: & CIA LTD-l..
nos autos da aeão ordini.

ria nO 12.684. que lhe move

COMPANHIA ·DE AUTOMó

VEIS SONNERVIG, e q\)e
são os seguintes:

10 _ GO veias LH M/MJ5.
Cometa, n 'vas, avalladl-!;

em sd� mi) ·cruzeiros lCI'S

6.000,00);
20 _ um conjunto de en

p:renagens POWER GLIDE.

28-2

po,;�, o mas.m» de aprov-e
t amonto du aluno. Tem-c-e

que tirar dcrtntüvaowa
le a írnpi-essàn do 1IUb!i..::"
de qu r"?�l' Faculdacl,''!
r-as-ar no vestibular c :1:1-

da murs.
O ... tstlldant�s não veern

sentido no fato da ee :1.1:<"
vvattbula r rlg.dc em F,\I.!!."
dades ClIJO numero do car..

d.dutos nao nting<' o númo
I o de vagns. O ve�tlbll1ar
�ó tem senttdo quando e

renu como critério de i,e·

lectlu ou ctusstüo.cão: P"I
ouVo Indo fi scieçlio �Ó s�

faz quan�o '" númpr" '.�(;

CElllct,dat... li .�up('l'.o)·
nün1<'ro d,' vaA"ls.

1mbuldos dn Ideia dt3 a

br.r sempre llIa;s as po:t�s
da Unlver�idad� para to,hl'>
os estudante" c:\ta!'in>ll';�.s
se "olldllrlzam com as C'Jrl

gregaçõe3 'l.." }<'acu!delv�

que, dcmcnstrgndo abertura

nara O grave problema (1·1

1"115:110 .supel·ior brnsilt!i:·').

decidiram adotar- um cri

tério mais objetivo nos cxa

mas vestibulares, crtté-to
êsse qUI! Visa aproveitar no

máx.rnc as poucos vagas

disponíveis da nessa tTni
versídade.

Finalmente os estudan
tes fazem um veemente 1'1-

pêlo a todas us congreg-r
ções desta, Universldacle
para que preencham. na

medida do poslIínl, t6d'('J
"s vagas, ('ln troca de 'lll'fl,

malar eXigênc.ia depois. 1w
d"corrcl' do ctlr<:.o.

1,'I'anci co Mas:relh
PZ'e�ldente

Jeão ZanQtta
Secreto Impr. e Publlc.

MUNIQUE

9oo,OUO Alemães Deixam de ir
ao Trabalho, Diàriamenle

Cnn 'oal\te ('Ó:lculo� d·')

M!n.sterio dn Economia, r'l

Bonn,: cerca c,,: 6"1, u'-' t,

dos o :::mi)l'egntio; e�iiJ.o �,'m

pre daenl �s, acarJ'�,tan::o "

ausência diária d ...· m:us J('

clarou J'[,cent:;m�nt�,
Mun que, um dos tllto� :,'

P;���:lt?.nt�s da Associaçii.o
da Indústr�a A,emà...:�t.t

ausência diãria correspom�c
u uma �obrecal'g3. d� C21','a

d� 12 b Ihõ�s de mal·'·OS.

900,000 p�.��oa� �m seu!>; "1- nnuaimfn;:�, ou ,",m outr;.,Sl
g�r�s de trabalhe. E4'l 0 palllv,'2S, quase::: terçoS C'1

tlr.1a plJl'Cfll :)),,�:n bem :lI 'i.� OI'çamellto ul�mfi(> P31''1 a

?I"veda qu� :>m outros vJl-
'

d"f2sa

jndustl'ialida10s - t:··

AcaaemlCO Osmar liisam
l'It:jIÇilO nUllrosa

.� ,....·".' ..... 1' -''-" .... , o excelel1t�

Arnoldo S. Thiago
Qualquer que eeje o ser

vo de boa vontade írnpe
lido pala -ua con:<cíênci:, a

benfazeja pugnu do escm

rccímante dos .a�plrit·)<; a

respeito das cousas lmpcr
tentes e muito sér!as que
se referem aos obj�tivos;
divinos da nossa vida et,·!·
nu. terá. prêvlamente de
armar-se ríe verdadeiro r,"

tOlciHmo, rosignacãc 2 Imcn
sa pacíência sob pena de
v"r dctindal'-se em ;;�u co

rnção a boa semenk Ol:1
plantada p�los "emCadol"'3
que o preced(,lram no rud�
trabalho :' qu� também sll
P"I'!arnm os nH'smos flagl-
c:os.

Quando encetei esta pe
quena obra Jornalllltlc9. J.

que '11e v-enho' dedicando nd

t"I'ra natal, ndo. fBltar,:u,l
.avbtoll Pl'Uden�es e de in.,'..

piração fraterna, para que
não me eBpUlies�em 1\ sib't
ções dlflce'M. qce aflrmaVa':l
êll�CM amigos S�l' 'llCOmp'.lti_
v�ls com a·minha idadfl ê"

IllltagõnlcHs tl )·tH;;e!tâve:s

�71��,���'·jC'l1��:����. �té lI\�,�t
niul1d" espiritunl me ,-,!,._

r,llm advQt'tênc:as nesse ��n
t!do!

D�' 8lrrun.'! coraçõ�� h'l
mlld�" c SillC"]'')s r"c,.,l cor.
s"lh05, no l':.'ntJr1u d:; lp;;
rlll'-m<'. antes, C1m os P,ll
COS l'eClll'�OS de 'qu:, pad�s
�c di<:.po!', fi obl'a da ass:,;
f(lllcln mnt"rl�l, POI'

.

':?

que são muitos os sofredo

res e OS necessitados... 00:

próprios filhos e os irmn
os sempre os nossos mente

r-es amigos - não disfarça
V3.m um certo receio de 1II�

verem aósinhc na luta. A

cima de tudo, a ccmpunh �i

ra da tantos anos não ces

sava de me chamar eu reR

üsmo das col1llngêncl.t\�
humanas, exacerbadas até
um grau sunenauvo nês
te!,;, anguetresoa dias do [ut
zo final.

te. grato e ouvir uma voz ritual que me he hecho Y

amiga que. embora exage- que sigo rectbiendc een la

rende de muito os maus rr.é tettura de sue artlculos de

ritos pessoais rei�ind;c", rondo dei "O MunlCiylo"
contudo. a meti crédito que scn vardadei-a escueta

alguma cousa qaa talvez de moral y sabtduna cris

outros ebsccadoe em '1teUS üene,'. arectueo abraze

P\'úpó�ltos quctrern negar- Para el Hermano y am g.,).
me! Somente por Isso re- PEDRO DIQUATTRO".
produzo de fraterna mts-t- zerdce-me a lndlacrtçào
va que 'me VC.O) da Buen-s mau curo Irmão e amigo,
Alt,�s, em dnta 1e.20 río je D. Pedro Dlquatrc! A sua

ri-Iro do ano fluente o se- rratern« míssrva trouxe-me

gulnte tõn'co agl'jld'ece."ldo tanto bem à. alma. que nac

de todo o c"l'ncâ,Q n veem 'n posso deixar de oferecê IS,

cla da afeiçã� que expr:- aos irmãos como prova :te
me: _ "010 le pague H<'r- qu� algo há no Que faço ria
mano m:o. la carldad �J!fl!- útll e necessário.

Mus a voz d� consciên

cia ;mpunha-m<l o dayot:l

mento à pequena, insigei
f:canl-e obra encetada ..

Vieram '2S dif'culdades. a�

imensas dificuldades: os

melho!'es ar.:ligos me aban

donar:lm os irmãos <!i.,l
ritas m�straram-�-e indi"�

rentes ao meu sln�ro es

fôrço. A mão d� obra tOI'
nou-�e diflcílima. As ma'
z�las da velhice !'nUbia:n- ---------------.

mI' o p"sso. Os irr,edutívl;;

adve"f�r:Q:;' (,lspreit'am quai�
quer d,3ffiO?traÇcrQs de 1('ili-
1:dade para o assédio vigo
rosa, com que ,eSpel'nm des
tru'r os- últimos redutos 101
que E.e (,lmpenham na uc
mO$tr_'lcãc dos p�inci)JI,)S
�alutares qu:! levflru à 1','

generação moral
No melo desse borbor'nh::>

lnt<'nso de manifeEt-!lc(j,":.
tendentes a aC�brunhar�r.1e
O espil':to, algumas in�;)il'a_
da;;, camo já fiz \'('1' ,)""1

anl'zade, quão im�n�a:'�Cl)_

ExcedcllU" a mais pe.'."-

Impressionantes as Altas de Preços

Por solitaçõo do D .,_to:ia do·E.1sinO· Superior,
torno públiCO poro CJnhecimenro dos intere:5sodos,
Cju� • tuo úhertL." Os Inscrições poro provimento -efe
tIVO o,; ca go ,_e Professor' Catedrático, poro Os SE-

guintes ('aoelras do Curso d �Música do lnst tuto de
BelaS' Artcs do Rio Grande do Sul.

10 _ Prótica de Orquestra
2° - Cadeira de Piano (lO)

Segundo �stamo.s infor,u.'
3° - NcçõeS de Cêncios Físico":> e Filológ'cas

dos sel'ao verQaue.ram�l�te Aplicados.
ap"-V,,lan{eS os pr'2Ç;0_,; 1,;"., O prazo d2 insc'ição seró ce 1° de fev.ereiro a

art,go-'> Ui> la para o mveu.J 1° de agô�to de 1963,
•

pl'Ol..,mJ,
Mai,"l)'''''' es�arecimentC"" os nt'2'e�sados poderão

uu ue .>.eIS em S�.1i nl"�l.�, Ar�,g .... s c:;üstell1 que dobm- receber na ,1"1 o::ret.:_ria Ge-al do U'live'sidace de Son-

���OÚI;j'��: SOtp��;��.catl�� ���l.Qed:"t�� atl'l��.��:al:'�.�: .�
ta Catarina, no horár'io das 7 às 13 horas.

Quem tiver bom s�nro

urna r�l'Jna comc.rci!U �:cs _ de.v" cOlUf:çal' a prevemi.·-s':!
ta l,raça IJ,,�.U)dora de ama desd,e já. �a força da e�ta-

�:�,;�:� ��I�ll�" ��o tOI'�:�:��r �:��e:C�g�.�tl=��::'l��: e.��r· _

3 ".<C._ "' "",,,,,, ""'" d"·· ,m mgoc'a,ao 0' "O"'�-".i Ma� I·fe�.o �r. Ia"
-

fi 1 to ��SraçoeR, Cl� L'" u" jane.r::! as cousas ,serã.o I1IUlto. lJI.;.1.-'. t � n
o",". ano p.," ,ã. . 'o ma" difioCls. : ",. III .11. ., •••

Heitor Ferrari - Flgu�i-

m.", d. Ud':> expeo.at'Va';. a
"il .....l. d,' alta redool'a d�
1lll,,;. Jij301'a nua �ao mais
al1.a:; de ."nge l·,n l(1n� '.

aUmeTlt.:.., �:: pl·u .. ,,��il!ll de

1'2 em 1;) dlllS ..

ç�o oe ll".O.

Seio
Semona Ruralista

.Bento do Sul
de j trõnlCa MJder;la r

I Co. 50r
__

Iu.z pasold!

I--�""'''''' .. ,' ......... ' _.> v�,'I ... r I",,"u,n uo 1;''',.Iufu C .. h.:-

;I:�C.�;:J 1�.:II�:.;���I,:������t;��� �:,��. <C;;��:�
�J 1'41'\ LJl:h-{f\ u..:. CRUZ E SOUZA IU::.titlCJdc
1v".m.,uB _�(" Doseado em c-arrentes p:s cológl
C<..o:' "''_. tll",'j rl1 .... I "as ..

r�I,'n(lO o le'fJ"'lO, o memb:'o da Comi:=,são lul
gadoru, ",r, NerE!u Corre0, emmente crítico e es�ri·
ter assim se expressou

D",: t aualh:--: 11_115 achei que o subord'inado U0

lítulu "O ÂsP(:cto psico-rclig asa no Obra de Cruz
t Scuza" c o m<.!IS origin81. Entretanto, o orJ 2.::
(CS "ba��" do Concurso" estabel.l"'ce� ql.Je... as. ro�

g!'ofios deverõo tccolizor "o vida e a obra de CruL
<! Souzo" Quanh à mençõo hcnrcs::t eu a dar'i(l
com o meu voto ao estudo que traz o· referido títul�
pe: " 11',t;'1CS já oss ncdos"

Per t'utro lodo espero-s'e poro breve o suo pu

blicação ro Revista "Leitura" da Rio, a exemplo
de seus pCt.:mas 'que são oH publicadoS'.

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

A
A A�sociação Rural ue

São Benta do Sul. lidera sob

a supervisfia d') BispadO '.Ie

Joinvi!le, e cooperação da

Prefeitura Municipal de Silo

Bento do Sul :1 Primeira Se

mana Ruralista.

O programa é executaclo

pol' equipes de especialistas
em agropacuál'ia que atúf,on

no MinistériO da Agricultu
rn, Acaresc. Secretaria da

BANCO DO BRASIL S/A
Títulos da Dívida Pública

Interna Federal

FlorianópoliS, 7 de- fevereiro de 196.�
BANCO DO BRASIL S.A.

Jcão Baron
GNen;(' interino

TheOdoro Mi;oski
�ubge-rente interi!lo

.

10-13-17/2/63

mana Ruralista de São Ben

to do Sul, o dr. Luiz Gabriel
Secretârlo da Agriculturo..

. determinou tôda colabol'a

çã:;> objetiva com êste acon

tecimento'.
QIlllndo se referiu a co

.operar com a Primeira Se

mana Ruralista de São Ben

to do Sul, o senhor Secreta
rio da Agricultura disse:

v:;.mr-s colaborar com a ClflS
se ru�al na realização eia

sua Primeira Grande Re;l

nião RUl'alh:ta. é um P:u
grama educativo através de

meio aprovad::> como efici
ência - A Semana Ruralis
ta. c- interésse da politica
a�rá:':a que o atual gl"vêi'
no executa ,�stã identifican
do com o interêsse da Asso

Cl3Ç50 Rural de São Bento

do Sul.
..,. ... ''''�mentl''s a grupos

reunidos; ensinamentos de

assuntos objetivOS, simples
�. sobI:etudo de matéria que
o criador e o agricultl"r de
sejam saber no interesse

total de produzir em qua!i
dade o{) que tem mercado e

o que dá. lucro.
Com referência a. Primf-i-

1'a Semana Ruralista de São
Bento do Sul, o dr. Gabriel

disse, a Secretaria da Agri
cultura mantem vivo ú inte
resse em cooperar com a

classe rural, agora com a

que se representa na Asso

ciação Rural de São BentO

do Sul e sempre com qual
quer assocl1.ção rural, país,
o associativismo é uma cons

tante na preocupação que o

Governador Celso Ramos

REPE1'IÇAO, RA'DIO E HOMENAG�M

,

Por ulno peq'-lena falha na' impr:;ssõ� a nossa

ultimo cronica - sob o título de RA'DIO e HOME
NAGcM - teve SdQ maior porte inelegível.

. Des.ta v�z fúZlCrn;)" a repetição da Citada por
dOIS metivos que rffu.flmcs de importância; J.o _._

a nec, .:.-:.ida.de de que � singelo homenagem ao D.
p. hC� ..�1! tIX'l." fa�s2 Ilda pOr tantos qWe - comun

g�nvo c n'J::'C.:l a:....ln·r,.m-no

Scgi.tndo � No d"::>to da sua publ'coção rece

bemO'", uma ,.:hie de pedidos para o sua repetição.
Por isso, aquI vai,

Aque'� que milito a mais de quinze anOS no
tOl'la�;

rádio, merece homenagens.
" ot�:la;a��,,�/o�:.nd�:;:���

Porq�e quem compa::-eCe
_

d'ariamente - há 9
e João p<idro NU'1es aQS cal'

anos
---:- as.6 horas. da m?-nha, e foz um progralT''- 0:0" de Pre!!ldent� e �;'':.,._

ed�caÍlvo, .mformahvo: acord�tivo", merec� 01

,
P�sid(lnte� re61'''cl'\"�'1�'':'-

m015 do ql.j_� uma cad�,ra na Camara MuniCipal �e às próximns eldçõ��.
�erece o reccheclmento público de todos, c ....

'

'

,�o �quelf's. (lUE' ,�cn�rl�m cêdo diàriomente 'a Moracy GomM _ C",I'".-
um Mu(to Obr(godo geral. I vana do Ar.

'

bem do sacrifício.
, MaurIcio Spaldlng je

Dia. de chuva ... manhã frio ... cama quente..: Souza _ A.A. Barriga Ve,-
mos o ideal. tf;su1tado do espírito humano, falo de,
mais alto. Lauro Soncinl _ Liga

não :e��oa acuu��dool�;daa. programação diárla talvez.�· �;��ça�:;te Catarinen:-;e

Mas cs que vcêm o sacrifíCIO, o fO"ça de VO!l Fausto Pantarolli - c.

t"(lnp - veêm o valor e mereCimento do radialist3, A. Catarinema.
matinal. Oreahs Aroujo - A.D. 7

de Setembro
A idéio do oronrl'lma talvez tenho sur"õdo em' José F,eJlpe de Mendon-

um dia colmo .. ou talvez dn r.."'cessin"rlo cip. crin� ai ça - BocaJuva E. C.

OD.. (l'j,....,n"�.,• ..,t� é que nA Hora do DesoertadoT"
surgiu e aorodou.

F .... ' , ..... ..4,.., .. .,t,.,..,,.,. n", 9 n .(!n!vp.,.�Ód,.. rln oro')

('I'''''''''''' 1YI",""",n! ......",'" ",,,,,,-1 ..... ".,:"",,_ ... �� ,,"'., ... "" ... ""I

Rádio e Homenagem

VEtfD f-SE

vintE'� Dorn di7el'; ClBR'IGAno. DA,KIR POLI DOq;Ot

r >

mantem unidos com meios

indicados na organização Vende se uma propriedade sito o Rua L-eúberto
rural de produção e da lJn- Lr."..,l Pantanal Com três cac:as tôdofl com égua luz <:!

dutlvldade. E conclui o dr. cSl1õh), trotar na FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
r:mz GabrIel, nunca é tftrdc Público Municip� N.o 38 com o s,enhor Otóvi(l Au-

para comeÇar certo. gu-.;;to do [�oírito Santo .

INSTITUTO DE
CUL'UIKA úCKMANICA
AUI.AS LJE I'\LEMAO

Começ,:;: 10 de Março
lnfclrnaçoes 't Mottículali;

Rua VitQr Meireles, 38 apto 3
nas 2° - 6°_ feiras, d:Js 16 19 hs .

Minislér;o da Educação e Cultura
bnhers,aaue oe Jêimíll ulanna

KtIIUtW\

AV í SU
ul-i.VERSID ......Dt. Ui: .)_I�i .... t;ATARINA

Fkrianópolis. 31 de janei:,o de 1963

BEL ALUIZIO BLASI
Secretór:o Geral

pôs a d'sclplina, agindo e

nérgiCa c corr:;tJll1cn'e;

18.01 - que a ativid'l�e

do Cap. João P�dro Ntl'1�s

não �e limitou A.O TJD, �n:>s

C]1l" fel êle um precio.�'l ',('1-

It,bor:ldor dfL PJ'esidê-n·!�l.

ch�f!ando d;lcgaçôes a ,!,!'

tame:; bI'1i.�lleit·o ... e 1iri

glndo c:lnlpeonn-tos "Jta-'

duais:

rense F. C.
""-._'''_ Mr>l'itz - Lira.

T(,lIDS Clube
Airt-ún Salgado - L g .

dc Concórdia
Ner Claudio Viegas - Cln

b" do Cupido
João Luiz Gonzaga - L.

A.N.C.·..,-:- JÇlinv'!le .'

Osvaldo Manoel de O}.

veira ....,... L.E.N.C. - Porto

União
Odemlr Faisca - S.E.

Cruzeiro.

Agricultut'a e t�.'-llbélU (la

Fedcracã AO'râ-l", Gaúcha,
Rio Grande do SuL
A cxecll{jao d_, prog!'am:l

vai durar do dia 17 ao dia

24 de fevereiro corrente e

quat:o temas relacionam a

matéria dada durante tc�a
Primeira Semana Ruralis
ta. Os Itens que constarão
das palestras são: .em Agr!
cultura. Doenças e Prag,ls
das Planta".; Culturas do

Trigo. Mfho Feijão; Ad',

bação Química Aplicaçno
de calcál·eo. Esterqueira e

ccmposto.
O oAI'.\.....J uJ br-r\::'IL ::'.1'\., Visando a solva- Em Pecuária estão relJ.-

guaru:'r o" j."�lt::."es ue �e:Js ClienTe", TornO pUDi;- danados os itens sob"", f',i

(_._) que pur lU",,\,l UJ or�l-'lJ::.ro I'c.t L"'_I n. 4.UO'l, ue I! nos, aves gadÇl leiteiro. Ver
t. _,L �"'I-'Iruc..) I' I. It.:gulamentallo pelo Decre·b n. mino�e em animais C avr:s.

1 .j"l�, de 1_.,-0..:., VW promcvel'.a SUDst.TUlçao. por,), �rlaçao de Abelhas para

n�vo" tiTulo::. dLI1Umlnaaos Ge ·Kecuperaçao �tnan- 'I fms. econo:nlr:," 1.': 'l'Iatet'l:l

cei.ra", d,-,s apollce,; e cbl'igações do �.v.ldo _PubllçG� d,:, Educp.ç:t· .dE' B")�I' f'l t,,

Interno Feder ...! _ ,;xcetuodus os Oortgaçoes ctc� ���. OVllol �á Fossa hi

Reaparelhamento Eccnomico ---; cujo guo_rdêl. lhe �e� gle�lca. A l�atarla especial

nh:; �ido cont ada, �ü.l�O o �:nc��v���:el'�:f�a e�e�!�8 ��::Sc�����or�:táM��I��i�n�=
tu10s de vaLre� nominaIS mal u

.. �
d C ' \. -la com pont'J de Econrmla

çã dés�e !oerviço �l.rá cobr.:.da o COrr'IISS00. e f. íli ")')meo;;tirn r';peclalmente:
(tris cruzcil'O::;) por CrS 1.000.00 (um n:11 cr�ze ;J, 'il""f""� ri; Lu; Horta Ca

f05) mínimo de CrS 100.00 (cem-cruzCH?S)" I�C. il <;:1"\' o LC!ite e os seus de-

ce'ncte sôbr€ o tetal d� títulos de cado c,henta P( I ivact-s n'l alimentação hu

espécie: ficando e�clarecldo que, para os titulas ó

l�
!!l"lln; Crlaçn ... de áves.

volor nomjr:J1 igualou supe:-íor a CrS . .

A S!'cretaria da Agl'icu1-

��O�Ot���'�Ox"::>(u: 2:�h��og�,0�Utt��:s�/���z��r:s�' ����a�:r:sa d�asp:i��I��:sS:�
'por unrdade. O depositante que prefe-j( tomar o si .

o encargo do substi'lUiçõo d�v,;ró notificar o Banco

por e:-crito, atÉ lO dia 10-3-63. p:is o falto de quai
quer monik"tcrã" de suo parte. de.ntro do pra7n
o�'a est'pu!odo sNá conSiderada como autorização
tácita D" ro O"" ...... tc estabelecimento (::!xecute o S�r

viço, n"::>s con�Hções ocíma descritas.
..,..� ""

RESOLVEM:

a) Externar o .eu desa

grav-o aO reduz'do núm'!l'O

de descontentes que qU2-

rem ver a FAC voltar 1 .,.

nal'qula em quI' 1''-' encon

trava;
b) manUeS.tar Eeu Inte'

gral e Irrp.'l'ito alôl ... -.!. 1;1'."

do':! os ato� dR n1ual dlrc'-

A re�pe:to do presente
manlf.. sto a nossa repor��
gcm poude apurar Que ,a

lém do� que assinaram I)

respecti\·o documento. es

tii. ... p:2namente com o mes

mo 'J� I'�JlresentanteB dI! Blu

men:w, Palhoça, Jaraguá.
São José e Coleglal da Ca

pital,
Pelo visto. atingindo lOS

�!gnAtarlos um total de pe
lo m�l1OS 47 voto.s é ja se

oCl'Iperar uma vota�ã.o maci

ça nos C'3ndidato� Ody Va
relia (,l João Pedro Nunes
pllra os cargos d� presld�!1
te 8 V:ce presidente respec

tlvamente, já qU(,l o tot:.tl
dos votes serão fipr.õxlma
damente 51.
E o <'-I>p�rte amador' de

Santa Catarina. r"ccisa �'e<11
mente do comando do Sr
Od)' Varella, coadjuvad.')
por seus auxiliares diretos
para. prossegulr na marcha
trjUnfante, inic!�'!a na :li
guru anos atrás.

-

Curso �nforieta re farros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e p�paro poro os exames de admissão
aos ginásios.

,

DIRECÃO, PROFESSORAS: Au,éli<> de Mello
Boltara e Maria Heleno Gevoerd.

MATRI'CULA: Todos os dia" úteis, das 9 ii ... 12
r,orosl -no ruo Fernando Machado, 32. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



omenagem ao sr. GeralUoWê' tet"lna'ugutaç'ãó' d'e Retrato na Sec}üa' Fazenda
titular daquela Pasta, Sr. outros S('cretários de Es- HONROSA INCUMEf:NCIA
Geraldo Wêtzel. nêõntra- 'taêio, diretores de reparti- Para descerrar o retrato,
varri-se presentes ao ato, ções, runcíonaüem., da ca- Quem saúda o Sr. Geral- o secretârio da Fazenda
além do atual titular da sa, correngtonéríos e ernt- do Wetzel é o Dr. Ary Kat- Dr. EugêniO Doln Vieira
Pasta Dr. Eugénia Doin g08.

Numa solenidade singela
porém bastante signU'lca
ave, foi inaugurado, dia 7

pela manhã, na galeria do

gabinete do Secretário da

Fazenda, o retrato do ex- . Vieira e do homenageado.

NA FACULDADE DE DIREITO:

Testes Psicológicos para
V f b I d

alcançados, e os beneficios

e c. I U an os dos testes, assim se expres-
� a dia. Frisou, a seguir, que Emocionado, o Sr. Geraldo weeaez agradece a homenagem de que é alvo. No flagranteser: o renomado- prores-

esta. amizade não é um op�rt��7d:n:egemm que n�s�1l vemos amda o t1tuZar da Pasta da Fuzenda Dr Eugenzo Doin Vieira e outros altos
_ A experiência da uta-

fato Isolado, pois que o Sr. e pres as
, 1*..... f funclrmanos

.'
� Iclo",çãnood,�"t,e"btuel"'''''dl.COIÓFgi.-_

Geraldo �etzel, mercê da.
--:- e que mais uma vez en- func'onarlos categorIzados, , _

11
"

sua capacidade de traba- tr.ego ao crédito Ilimitado se mesclam aos mais hu-.'

����:�e int��'ê��e��io é fa'!: . ��; :��go:e:n�;eva:::��:mdo� �:I::I� :s:� ��::��sa.: :il����%Vi��e�r�s�a�SfO;� O' 'E-STAD-Ode con�tltuir um subsidio
mais categorizado ao mais

mim não como um simples EstadO") de Santa Catarina,
para ":-�pJ.1Dejamento de

humilde runcíonérrc. 1.0 d ti as mais propicias condições
rraba.ho semelhante em �e i:t::ron�'au:�t:;: ��� de. inteira garantia e sol- � O lU1S UT'CO DIUIO Dt SAltA CAnaUfA C

outras escolas". E mais leria dos ilustres anteces- vencia dos onerosos com- Florianópolis, (Domingo), 10 de Fevereiro de 1963

adiante: "Foram orienta- sares que através os tem- promíssos do. erário púbü- ___

:�!Is 1313° poc:e����� :�� �:: ::��d�Sr�::Ie:�u:::� ���di�io�U:m�eov������: su� Concurso para o nrovimeníe.,
�i��I�hal;n��:a ���r:l�e���� � ��:I:��aç��elé:e�bll�: ��:so PI:n�j!���t�O :�CI��= de Cátedra ..

com os dados, levantados minha exíssêncta, ,pois. preendimentus, a que vem O Instituto de. Belas Ar- �s inscrições. estão aber-
no Inventário de interesse egresso de atividade bem vttort-samente encentanoo, tes do Rio Grande do Sul tas até o dia primeiro de
e nos testes de aptldâo". distinta do serviço publico, a jã. consnarada admlnls- abriu concurso para o pro- agosto do corrente ano.
Eis Os indice encontraucs nestes deis anos li testa tração do EX""""Io. Governa- vimento do cargo de, pr�-

pEle P cressor: dos negócios nnencerrcg do dor Celso Ramos." e mais rossor catedrãüco do curso

"rrttosor,a
.
rsroressor de adiante prnsaegue:

Lln�ua3), 8; ciêncrue zoo- Estado, a par de apreen-
n nutcns (Economista), 7; der lições magnificas de

Administração de Emprê- despreendimento, civismo,
sas, 7; Engenharia, 6 Mu- e acendrado amor à causa

siclsta, 3; Medicina, ·1; Be- pública. pude aferir o per-

las Artes, 2; Pstentugía, 1. feito entrosamento e co-

"Alguns candidatos _
munhâc de anseios, de tó-

c-nnnuou o entrevistado dos quantos aqui opetam,
_ hnvlarn escolhido bem a

em síncronteedo trabalho

sua pronssão mas opta- de equtpe, onde técnicos e

ram pelo Direito, pela ne

cessidade de concurar- o

curso com o traballrc". ês
te, a nosso ver o aspecto
econórntcc da questão.
"O estudante --'- pros

seguiu -, poderá se benl
ficar na orientação pro
fissional porque, embora
não seja difícil uma veri

ficação do próprio inte
rêsse vocacional ,não é �á-
cil, a não ser por melo de

testes, o le.vantamento:- das

aptidões. De um modo �e-
ral, o estudante é levado a

e�colher �lla futura pr,.f!s
são, em função do status

soc(al (grUas do reporter),
do rendimento financeiro

que prde proporcionar,
quando não seja pela pres
,!;q_o dos !amUlares." "Além
disso - conchilu -, du
._".e a en� •.• ".�a, podem
ser levantados problemas
de, desajustamento, cuja
solução pode ser encontra.-
d3. no momento, ou poste
ri:>rmente, através de ou

tras entrevistas, feitas Por

�;o���!t�l}�:hm�tlfl�p����
!fe§�'l" Dljalma Ferreira de
Almeida.

Um aspecto parcial dos vestibulCtndos, quando se subme
tiam ao zesre pSicotécnico, p:bCIó escrita

Reportagem de
Sll..VEIRA LENZI

"",,1
Concretizando velho ';0-

nhp do Magnifico Reitor ola

trntverstdacc de' Santa Ca-

tanna. o Dtretr-r em exerci
cio da: Faculdade de Dlreil.o,
Professor Joaquim Mader.a

heves, fez executar a iné

dl�a medida dos testes psi
ec.ógiens vocactonats para
os vesübuíances.
Assim, na semana pas

sada, os cento e tantos es

tudantes inscritos, subme

teram-se aos testes, que
forum diriglqos pelos Pro-
fessores Dijalma Ferr.eira
de Almeida (da Univer.>l-

dade de Minas Gerais, Che�

�� dOB��::iÇOd�e�s;��:.�trl�j
Diretor do Colégio Est:l

dual de Belo Horizonte) e

wladimir Paula Gomes

{Pr,..fessor da Faculdade (Ie

Filosofia da Universidade
de Minas Gerais. e Profes
sor do Colégio Militar de
Belo Horizonte), especial-
I ....nte �onvldados.
O Vice-Relt·r em exer

ciclo, Profe�sor Luiz Osval
do D'Acampara, acompa
nhado do Secretário Geral
da tTniversldade de Santl

Catarina, Bacharel Alulzl"o

BIasi, estêve em visita tFaculdade de Direito, con

tatandc os efeitos benéL

cos dos testes vocacionals.

MEDIDA INÉDITA

Em Santa Oatartna, os

testes psicológicos voca

cíonats, constituem-se em

.\ cu inédita, o-is pelo o

que se sabe, sõmenu, na

1J • .rvcrs.dade de Brasilja, é
cp.íc ...co tal serviço.
Alêm de orientar Q atu-

no, saber de suas deüctên-

elas, carenctas e oucrwnt
..._..:es q.te puderá aprovei-
ra r. c" tes.es dão ao esta
bc.ccicierrto de ensino, o

índice vocaclonal de cada

vestibulando, sua capacIda
de de jntêligência, grau de
cultul":! e possiíver apro
veitamento.

A "Ul'�IYERSIDADE
ADOTARA

Pelos resultados alcan-

çadt:s, fi pensamento da

Rcitoria da Universidade
de Santa Catarina, esten
der os testes psicológicos
vocacional.;; à todas as Fa-

cuidades, jâ no próximo
ano de 10M. Para isto, de-
v.e,:9. ser constituido em

Gabinete e:>peci<ll, Crm a

devida equipe examinado
co,

·'!.LA O PROF. FERREIRA

DE ALMEIDA

.; '1"" d '1<
t

Indagado pela reporta
gem sôb�e o .mat�rial.\ de

pesquiza, sôbre os indices

Flagnmte dn visita (lo

Vice Reitor, no exercíCio da

Reitoria ad TJnivcrsld>ld�
de Santo Cat.adn!., à Fa

culdade de Direito, quando
da realização doS t<!stes psi
cotécnlcos vocaclonnis. O

'vice Reitor. professor Lu!z

Osvaldo D'Acampora, c,;IA

nl> centra, ladeado a dl:-ei

ta pelo Professor Wladliyt,r
de Paula Gomes. um -:l0i!

convidados; professor Joa

quim Madeira Neve�, 01:,,

tor em Exerciclo da Faw;

dade de Dir.elto c PrOfer,:sôr
Alves Pedrosa. A esqueddu.
o Professor DijaIma T.eixei
ta de Oliveira. da Univcr

sidade de Minas GeraiS, Ba

char.el Aluísio Biasi, Sucre
tário Geral do Universida
de de Santa· Clltadna e Pro
fesSur Antônio Santa')lJIl.
da Faculdade de Mcdicma.

I �i\Bllilv�Oj I.0 C' ii' ''>"1'"
.

u ",""."

�
I .• _, ,"!""-.I·/

Aproxima-se uma

grande liquidaç�
Rar!!mente um Econt�cl- ção d.e A Modelllr. Nao ripe

menta camerclal vem tão nag a alta qualldad( à�.,{

oportuno, tã.o a calhar, r.o- mercadorlll", mas pdinci
mo O) que .esta programado palmente a ronesta, s;nc�

pa�a o dia 15. Basta ter pre ra e leal retlução dos jVe

sente a eqtraordillaria al- ÇO'i trall!;f!>nnam �S'IIS 1:

ta. diâ.ria, de preços, Par" ""� quidações no principal acon
aquilatar das vantag(>l1s tl·cimen!.o. ou m-alhor, 0-

Imenslls que (> povo colll-.:- portunldadc do ano.

ril deSSa liquidação. Os artlg!>s que �erão sal
Hi ainda outra carac-!:;- dados, muitos pda metade

ristica interessante o VIl- e até pela terça parte do So.lU

!iosa, 'n�s"a liquidação que preço e valor, const1tllS'tl

abrangerá a quasi totaH�:l- o que de m2iH útil existe e'"lI

de dos artigos da estaç5.r: roupas para senhoril!;, h,'
é que é feita .em plena \i- mens oe cr'anças.
gênciu da ostação enseJa:l- Dia 15 sorá um granele
do um pr.ov.eito imertia:.o dia PHU .os que gOstam e

dos artigos. P:'°c's?m 2con'::·.nl.st1r. 5e:'1
D.e anil par? ani tarn;;lfe- um grand'l dia Pata tód!l. a

doe Bosço de Malo, o qual
começa se reierlndo à bon-
rosa Incumbência, para,
dep-fs de outras conside
rações a respeito da per
aonulídade do homenagea
do, acentuar que a amizade
que os liga só passou a

existir após a vinda daque
le homem público para ri

Secretaria da Fazenda e

que nasceu do trato do dia

A palavra dos funcionarias:
Dr. Afy tçaraec Bosco de

Melo

conciutnd-. o Dr. Ary
faz. questão de se referir
ao trab�lho efetivo do ho
menageado nos dois pil- �
meiros .e mais difíceis allcS
uv. uvh:.n.u Celso Ramos.

SERVINDO A CELSO RA
MOS SERVIU' A SANTA

·.CATARINA
.

o orador seguintll é Q
Dr. Rubens de Arruda Ra
mos, d1retor do jornal "O
Es.tado" que fala em nome

dos amigos e correl1gionlÍ.
nu'" c.., •••eçando por dizer
que êste ato a que se assis
te; de praxe na Secretaria
e

. dOI> amigos de Geraldo
w�tzel, é sobretudO"" uma

determinação da própria
Justiça: Mais adiante diz:

"s�rY�,n��."!1ªri Cel�b Ra_w,os,Géral19.o·'·'.wetlel �éhi��:, a
san.ta4ÁC'<\�rio�,1< dentro do
máis \.a1çd 'padrão moral,
técnico'.e jUsticeiro. Foi no
catg9 um' homem da mais
alto gabarito partidario. Se
a

.

administração pÚblica
tem deveres .com o Estado,
não pode alhef.:r-se da po
lítica no seu mais alto sen

tido". Depois de frisar que
é Geraldo W.etzej exemplo
de trabalho alto e provei
toso, prossegue Ó Dr. Ru

be'.ls dizendo que ao buscá
lo ;lara o cargo, de t,una

!l:na importância, (" partido
fê-lo num momento de

in,spiraçãq. E' concluiu:
"Re�eba o amigo e correJl�
glónár.io· as

.

homenagens
d,..� amigos e do seu par�
tIdo."

I::-AUGURAÇAO

Esco!as
Agradccem
\'.\f1o.s te. ;do (.;; agra-

det1mentos expressos em

telegramas e o:icio.�, que o

Sr. Celso Ram:>s vr'm re

cebendo dGS ginásios e

gi upcs escolares do inte
rIor. As mais 'rcc('nles vêm
de Itajai e· Mafrc:. O Prof.
Maurício S. Madureira ,Di
retor· da G!l"!ásÍ'l Pedro An

tônIo Fayal, de Itnjaí, e

Irmã H-ell;oa Abrzut, Dire
tora. da' Escolas Reunidas
do Alto Paraguassu, de

Mafra, .expressaram seus

n1rils' pto"funoos reconheCi
mentos pelo valloso impul
so que vem dando o Go

verQador Celso Ramos pata
o desenvclvimento do En

sino em Santa Catarina,

convide Dona Maria Apa
recida Ramos da Silva, da

Casa Civil do Governad-r.
F� NOS DESTINOS CATA-

RINENSES

p.QI' último falou o Sr.
Geraldo Wctzel, que pro
nunctou as ê.egul:ltes pa
lav-as :

"A vós tôdos meus im

perecíveis agradecimentos,
pelas repisadas manifesta
ções de geni.ileza, afeto e

carinho, que por assim di

zer, galvanizaram minha

sensibntdedé a ponto tal,
de n ia encontrar expres
sã') rurtcrente a traduzir o

quantum de minha grati
dão e desvanecimento, que
me limito, enntudj-, a ex

primir num caloroso, vi

brante e- braslJelrisstmo -

muito obrigado."

Dona Mariazfnha, da Casa

CiVil do Governador, des
cena o retrato do BT,

Geraldo WetzeZ

Os amigos e correligioua
rios: ·Dr. Ruoens de Ar

ruda P-m.(...�. diretor de

"O ESTADO"

de música nas seguintes
cadeiras: prática de or

questra, cadeira de piano
noções de ciências rísrcas e

Hlolôgjeas aplicadas.

,

1ô:;f'tl)\' �flOM{i)I',Gti{r\ih;f '1;U;lH',
lei�� ;��:��� d�s��I�or� ::��d:x1�!��I������t����
rente publica o seguinte, o policiamento do trânsl
de inteira aplleabll1dade to -. que ê o primeiro fatal'
em nossa CapItal: para' sua' regularidade - o

O enérgico oficio dirlgl- fato dêsse generaHsadô
do pelo dr. Juiz de Direito desrespeito li lei com a en

da Ia. Vara da Comarca tl\ega de volantes a menJ-

ao Sr. Delegado Municipal res vem ainda agravar e

de Policia, pedindo provi- aumentar os elementos que
dências centra os abusos produzem a confusão, o

de menOl'es dirigindo vei- perigo e os transtornos que
culos motorizados teve ncl- são permapentes em nos

tural repercussão na opi- S,IS ruas.

nião pública, que sem dú- Ha necessidade de uma

vida apóia unânjmemente a revi�ão nessa é"onduta,
atitude do íntegro magls- partida da bôa vontade de

trade. pais e responsáveiS e de
f:sse caso, de menores ao uma conduta mais .enêrgi

volanLe, representa um dos cu por parte da polícia,
aspectos mais sérios do para que se possa ao me

complexo problema d" n'os remeci..'ar êsse estado
trânsito na cidade, pois de coisas até que tenha
Implica em malares riscos mos Qrganizada uma guur
g.e.rals e em mais numero- da de trânsito capa:cl de
sas oportunidades de con- prev.enir e reprimir todos
fusões e acidentes, pela os abusos.
natural Irresponsabilidade O exemplo da atitude do
de quem ainda não pode, Ilustre ·juiz da la. Vaia

perante a leI, exercer tC1is deve inspirar tanto as de

atlvldades. mais autoridades qUll.nt.o
A leviandade dos respoll- os cidadãos que padem c:>

sávels que põem ao alcall-. laborar para que haja VF!r

ce de men"res a direção. dadejramente respeito à'
de veiculas motorizados, lei e aos direitos de todos.
acobertando-os, aind.I, qu�\ll.·
do c o caSe, das consequên-

-------

clas que do fato venham a,

("correr, e a tolerãncla da
autoridade repressora em

face da frequente. e cons

tante transgressão da lei

são profundamente lamen
tavels e mais ainda, sem

dúvida, a razão Que. esta
última atitude atribui o

Juiz, ao aludir o receio dos
agentes da lei dIante da

proeminênCia da posIção
social dos responsáveiS por
tais menores.

PI' ambos os lados a

culpabilidade ê flagrantt'. e

Do Consul
, ao

,
' ,Governador
O Governador Celso Ra

mos vem de receber ofícIo
do Cônsul William V. Mul
ler, representante dos Pai ...
ses Baíxos, agradecendo aos

condolências enviadas pe
lo. Govêrno do Estado, por
intermédio do Gabinete do

Os Interessados poderão
obter malor.es escrereci,
mentos' na secretaria oe
ràl da Universidade de
Santa Catar-na no herárlo
das 7 as 13 horas.

lançada ontem a revista
lAW HU'NGAi<O

Com a presença do re- r<t.1..I1 da palavra o Ten. Le
presentante no Governadr r deny Mendonça da Rcsu
do Estado, do Reverendís
simo Arcebispo Metropoli
tano, do Presidente da As
sembléia Legislativa, Se
cretários de Estado, do
Comandante Geral da Po
licia MlIltar, além de altas
alj.torldades civis, militares
e ecleSiásticas, realizou-se,
ontem, no Q.G. da Fôrça
Policiai o lançamento da
Revista LAÇO HUNGARO,
orgão de dlvulga�ão da re

ferida Fôrça.
Na oportunidade usa-

que fez a apresentação d�
nova revista, o Capitão xn
ton Matees, lendo mensa

gem 90 Dr. Armando Calil;
o Jor. Amurai e Sllva, fa
lando em nome da impren
sa catarlnense; Q major
Hugo de Sousa, em nome
d-s Diretores da revista; o
CeI. Antonio de Lara Ri
bas, em nome do Comando
Geral. Em nossa próxima
edição publicaremos com

pleta: reportagem focaUzan
d., o assunto.

Loleria do Estado de Santa Catarina
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:
6.616 CRS l.OOO,OOO,CO PôrW União
7.786 CR$ 150.000,00 Florianópolis
3.910 CR$ 80.000,00 Florianópolis
l.683
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Na solenidade da inauguração do retrato, na ;J
leria dos Secretários da Fazenda, do nosso Ilustre co

estaduano, sr. G.eraldo Wetzei, o atual titular, meu
velho amigo e religionáriO dr. Eugênio Doln Vieira
atirou-me na fegueira oratória, impondJ-me -a afl)
tuosa multa fazendâria de haolar eu namore de los
amigos.

habituado a escrever o que penso, as trlbun�s,
mórmente quando se me erguem aos azares dos im
provisos, põem-me inhenho a' tatlbitate, preso em

circulas mentais de giz, sem saber transpô-los, ua

mais burra e estupida caricaturQ> de peru.
No caso, a personalidade do homenageado, de

ré"sldêncla fixa em nossa melhor estima, oferecia-me
margem para um brjiharec(l enxuto, sem os suprl- •

mentes herzatz dos Secretários Modernos, com as lu
minosidades IIte.rlÍ.rias dos caractere.s sem jaça, eS7)i
rilo.s alevantados, varões de p1utarco e chapas quc
jandas.

O nOSSn Wetzel, pósto que nobre por nascimento,
como amigo, correligionário e homem público, cr..Js
ceu e ficou, por aqUi, pela sua autenticidade, am-

pliando admirações e aquecendo aplausos. ..

A culpa de, no momento, fugirem-me seus traçus
mais assinalados, mesmo para um little picture, devo
me o dr. Eugénio Doln Vieira, quando cortru o mú
tor da minha dinâmica faladeira, enfeItando-me de
flõr perfumada da imprensa.

Se perfume e aroma são a mesma coisa, certo
andou r dr. Dotn, uma vez que está hos léxicos:
ARRUDA - rutácea aromática.

Mas ... Isso ê teoria. Vou mandar-lhe um rami
nho da família Tutáceu, que é positivamente medici
nal, sem, CQntudo, se prestar a .perfumarias. Em
tQdo caso, a ad .... rificada arrudllgem, comovida agra
dece a gloriticação, que me perturbou, fazendo-me
estático e ch�irosq, como se tivera no nome mais
coty do qu.e. o Raulino Rosa, 00 que o ElIseu Cravo,
do que o ÁdonIs Chagas, do que o Lirlo Jasmln da
Silva .. do que .Q Jacinto Narciso do Trevo e até mes

mo dr que. a MargarIda Perp;étua e a Violeta aUel
nla Angélica dos campos.
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