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FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI�
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N.O 14.628
FLO�IANOPOÚS, (TERÇA-FEIRA), 12 DE FEVEREIRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE 8 PÃGINAS

Vio�entos Combates'Continuam Sendo Travados
TELAVIV, 11- (O ESTADO) __ _ �A_'-------::-=-:-�-------

Notícias chegadas a esta cidade indicam ,SANTA CATARINA TEM NOVA REVISTA
que v"iolcntos combates estão sendo tra
vados em Bassora, cidade petrolífera do
Iraque sôbre o Golfo Pérsico.

Adiantam as informações que ele
mentos comunistas, estão lutando com ta

unidades do Exército, depois de atara
rem a prisão local.

Rajadas de metralhadoras causa-

ram 70 baixas entre os atacantes.
.

no Iraque
Terrorismo será reprimido
enérgicamente na Colombia

BOGOTA' li (O Esta'.11') que nos últimos dias vem Uma 1101a rí.vutgada e-»

_ jmpnrtantes medtde s to) causando grand<'s pr�jujz.1S Bogotá diz que as tnven

maram as aujcndades ne ao pais. gaçõcs prova rum nature-a

Bogotá e outras cícuoes 1;0 Os comandantes de Poli estremtsta
,
nos atos de ter

lcrnbtanas com o fim etc ela receberam ordens rio rertemo registrados na ';0-

reprimir a ação tcrrOl',J' J. Governo pura tratar�:':1 lcmbia e dirigidos do cxte-

energia os agitadores. nor.

Comissão de Avaiiacão dos
'Imóveis da 'Rodovia 5C-23
seré precedida a avalia

��:�ar�OS C��lÔp�'�:n:id�:S":�'� ENTR'EGA DE
�:IX;C d�3�Ot�cí��: �au:t�,:;� MfD�1HA,S

Lontras Rio do Sul.

Asilados
Cubanos
Chegam Hoje
RIO. 11 (O ESTADO)

Fontes do ttamaretr lnr')L'

meu que ch.agarâu .ao 8,'.1-
si! provavelmente aman:,a,
os asilados politicas que se

San Thiago Falará Hoje aos

Trabalhadores Paulistas
SAO PAULO, 11 (OE) _

o Mjni�;trll San Thiago
Duntas, da Fazenda, estará

balhadores, pretende escla
recer os líderes sindicais
paulistas a respeito de vá
rias Questões de interesse
geral, inclusive a lei de re

messa de lucros, o proble
ma da inflação e o progra
ma governamental para
e-nte-Ia.

- Rcali-RIO. 11 (OE)
nesta capital amanhã pa
ra proferir paléstrn na s'e

deracão dos Trabalhudores
da Construção Clvll. O Sr.
Dantas a convite dC's tra-

sou-se às 15 horas no Ga
binete do Ministro da Ma

rinha a entrega de medu

'h-is de n-érito de 'I'arnan

daré e Mérito Naval, a di

versas personaltdades civis
e plilit:,:·CS. O ato foi pre
sidido pete Ministro Pedro
Paulo Araujo Suzana.

o engvuhcirc On.. 110

Monteiro, Residente do :),

ER em Rio do Sul, foi !'�

sfgnadc pelo dr, An'.l<!5

Ouatberto, Secretár:o g,:e

cuuvc do Plamcg para ,. -

tegrar a Comissão de \ 'a

liaçâc.

encontrcvem na ,n.

orasnetra em Cuba.

Os asilados desembarca
r-ào inicialmente em BraiÍ
lia sendo trazidos pcstcrror
mente para o Rio de J!I.
neiro.

Hoje Reunião do Grupo de Trabalho
RIO, 11 (OE) - O Sr, completa reestruturação do

Eduardo Bartuuru James, orgão. Este plano"se baseia

:::�:��jadOR tre���esdeap�:= ::��!�i:efi�:�c:�raS��d�
sentará t),,;., f'I') Ministro ministratlva para que pos
da Justiça um plano para sa ser auto-suücíente.

BRASllIA: Reestruturação

���'L�ml� (So�!�sã�ndl?á�cl�i'�?i��,��ii�' do SAM.
DO) - Uma comissão de pelo prefeito Ivo de Ma-ra

lhàes para apurar ]IOSSl"fI,j, BRASíLIA. 11 10E) _ O

Irregularidades nu Saci "ia
de de Abastecimento rte
Brasílla órgão controlador
dos SUI'�L' mercados.

Argentinos Vem para o Carnaval
BUENOS AIRES. 11 (O

-

para revttauzercm em aue
ESTADO) Uma delegacac
turística argentina viajará
esta semana paru o Br.'L�Ll

para assísür o famoso '�aL�
na,""l carioca.

. Integram a delegacao jo
vens estudantes ergenttnc ..
que estudarão a vrgarazu
ção do carnaval no Bra�lJ,

nos Aires O carnaval l-O:'tê
nho de 64.
Os estudantes convtdarão

o Presidente Goulart ·lara

a presidência honorérta da

exposição que seré inauau
rada em Buenos Aires, CM

JV.aio próximo sôbre "S:HlJl
tos brasileiros.

Ainda o Mas
sacre de
Mendigos

Ministro da Agricultura
reauz.rrâ amanhã nesta

capital a terceira reunião
do grupo d� trabalho en-

Os nossos flagrantes [ortnn. tomados no Q G. lia 1'('lid�1 Militw' dUl'lmle as solenida
des de lançamento de "L,4ÇO HUNGARO". No urí nusiro o jOl'1lalisla Antonio Fernan-
do do Amaral e Silva, nosso Redr;"t01� qu,jn do ta.aua 'nome da imprensa. vendo-se
ainda o Deputado Ivo Siiv.�'nr, P;�S'.de.ntJ,' da A gislatlva; D. Jcacusm: 4J9.:
mi'lgues de IÇJlireira� v

.'

a (Ji4:«.fi.a1)i.OIl-. da p1Z- ;. �IO(r 'u, r.O ESTaD...)')

,� �"e,.�.p.'a-.·E:.�;:g,Ud#,'"",·.'" ,;.
((!,ka Sccr-etál'io da - A Policia' p'rendau M

To..,. Nr ,,'" �.
, t' wt aI tpridadcs· e convidài.os:

--

madrúgada .de hoje o mo-

bê:nao�8e- (Js' !fil>. Oscar Cardoso Filão e Na�cimento, ladeados pelos Diretores tcr-ísta õe ônibus conhe �i-
aa-nova resnstn - Major Carlos_Hugo ae :.sCILZ(l, Capitâo Nilton Mateos e ten. Ledeny do por José Gordinho. sra

,

MendOli.ça da Rosa. (Leia completa rep'�r tagem na 8.0 pâgi7la) s�dll de ter paniclpado ::!.'
varias massacres a mendl-

Com�são E5fudará as Rendas de
Capitais Estrangeiros no Brasil

BRASlLIA 11 (O E.I, - bulçâc das rendas geradas
Uma comissão de 10 motn do Brasil por ínvenment is

bras, r:cm�ada pelo Pre�;- estrangel;os.
dente da, República- esturra A comissão levará C"

gOl!c.

O preso era pessoa de
confiança do e" rneost -ir
Alcino da secção de meuji
cãncia.

IRAOUE:
Nova Política
Externa ..

.TER'RAPLENAGfM DO TRECHO
LEN'ÇQl CAMPO ALEGRE

Reunião do Grupo de Supervisão
Sob a presidência do Cultura, Rubens Nazareno

Secretário de Educação e Neves, voltou a se reunir
no dia 6 o Grupo de Super
visão daquela Secretaria.
Na oportunidade foram

conta Que os capitais e5-

trangetrcs importado. celo
Brasil, sob a forma de ln

vestlmentos direto ou i'lci
direto estão submetidos a

2 ou mais sistemas tr1bu:ã
\'lOS e que em consequell

cill, a m,esma renda paga.
impostos tanto n.\. país ""1

RIO. 11 (O ESTADO) -- qpUa�� fdO,' .o"'ndaedap'",��e'mn� ��
chegal'â amnnhã lia Rio :;i.." .."..... Respeito "5 com)'l]'01l1i,';-;0$

JaneirO o na- lo Lram;p;tr'C pital QUI! a originou, internacionais, respeito

��a:::��'�s�:r;�'a��'u;��:n;�� c_"_ta_da_N_a'_'õ_'"_U_ni_da_�,
contingente do Batalh"o

Suez, cht'f1ado pela Co':' ,

ncl Darcy Lâzal'{).
Dó pnJc1nlJas d:tseml"\r

carão às 9 lwr�s da maLlllâ.
no cas do Minlslcrlo (la M)

rinha. l':,,1l{!0 rcceb!dns ..e_

las auloridades e respe.:t,i
vs fami!;as, rumando �'.!l

segul(la I'nra a Praça !),�

que d" Caxias, onde ;�L'a

l'as�ada a troPa cm re\')s

ta.

rá os problemas dll dlstrl-
Engenheiras Construtores

Teve a apr-cvaçào do .nia
f,· do ExccuC:vo calarirt.'ll
se o lermo de adlant�m,�'\
to de contrato firm'l.dn
com a forma Maguiar S,.(',.

para execução de set'",i.,)�
do tel'l'llplenngem no treG'1:)

Lençol C.lmpo· Alegre, :13.

Estl";Jda PÔrlo União _ 1:'.
Fl"Ilncisco do Sul.

Idenlificaçao Datoliscópia:
CERTAME NACIONAL '.

Recente Congresso Brasi
leiro de IdentifIcação_Da_
tiloscópica, o segundo no

BAGDAD, 11 ro ES r ..... -

DO) - Esta m<lnhn a

Chancelaria !t'aqUt'O';C L 'II

a conhecer as Unhas da '�J

lí:!1\ ext��na, a que se ;Jl'O
poe "egulr O nôvo Go.,�c,_

PRACINHAS

VOLRRAM

debatidos diversos ilssuntos
de interêsse do ensino bar
riga-verde.Destacamos o lato de ter

sido aprovado com voto de
louvor o trabalho do sr.

Ézio Miguel da Luz, v�r

sando sõbre o "Método de
Arquivamento MonOdacti
lar Catarlnense·'.

A citada reunião que
contou com a presença ele
Diretores e técnicos daquf::
la Secretaria, tere a dura
ção de qU,lse duas horas.

- RESIDENCIAS DE OBRAS PUBLICAS g'ênero e que teve lugar no

Estado da Guanabara, che
gou a conclusões' :Impor�

Decreto governamental
que tomou o nume-TO SV-

06-11-62/2.179 fixa o nume

ro, a sede e jurisdição das

Residcncias de Obras PU

blic<ls.

José, Bigunçú, São Joáo

Batista, Nova Trento, São

BonifáCio, Tljucas, Alfredo

Wagner, Aguas' Mornas,
Angelina, Gar,paba, Ma

jor GGercino e Paulo Lo

pe,.

.. Plano de Escolarização
BRUSqUE AGRADECE AUXiliO

tante-s, Inclusive a criação
da A.B,T.!. (Associação
BI;asileira de Têcnicos em

Identificação. A sua fina
lidade é de reivindicação
para � classe. beneficente,
cientifica e cultural.

Teve Início a Escolha de Vagas _.

Teve inicio na.m'lllhã do ção, do Magistério Prlmá
dia 7 u escolha· de vagas l'ie, promovido �ela Secrc
dcs cundida�s classifi�a- tarja de Educação e Cui
das llO concurso de Remo- tura, através da Diretoria

cios SerViços de Extensã') e

Plancjan:emo. O local da
e",colha é o Grupo Escolar
"Lauro Muller", no pel'!o
do das 8 às 12 e das 14 as

organização saciai. E con- _"_h_O_,"_'_.
_

clulu o DL Luiz Carlos:
'"Muito mais importante
que o emprégo é a oportu
nidade que conseguimos
proporcional' a ê�te catari
nense para que ingresse no

caminho da Integração so

ciaL Isto, porém. foi ap"!
nas mais um exemp1c; ha
multo que fazer ainda. Ur

ge que não tenh:Jmos ele

para�; urge que não nos

talte O Incentivo C o

apôlo de todos".

Foram criadas oito, cujas
sedes são as seguintes:
Lajes (ln. Residência);

Criciuma (2".); Rio do Sul

(3n.l; Mafra (4"); põrto

União (5a.); Campos No

vos (6a.); Xam.·�rê (71\.) tO!

Mondai (811..) ResidênCia).
A sede da Diretoria de

Obras Publicas, localizada

na Capital do Estado, terá

ainda, sob sua jurisdição
direta, além das 8 Residên

cias. cu,j as sedes foram

mencionadas, os seguintes
mUlliclpios: Bom Retiro,
Santo Amaro, Palhoça. São

Ao lado das centel1,4S de

men:;agens ao Governad::>r
Celso Ramcs, agradecendo

I"'''iar ofírin a Sua Exce�
lêncla, em agradecimento
aos auxillos recebidos pe
los estudnnl,Cs daquéle es

tabelecimento, bem como a

concessão d cbolsas de 2S

tudo a nlunnti in\.crnnti e

externas do Colégio Sant.o
Antônio.

A Da, Residência, com

sede em Itajai, criada pelo
decre-to n. SV-03-04-62/85
terá jurisdição nos muniCÍ

pios, de Camboriú, Põrto
Belo, Brusque, Indaial, Blu
menau, Gaspar, \Ilhota,
Tlmbó, Pomerode Rodeio,
Itapema, Penha, Luiz Al

ves, Massaranduba, Gua

ramlrlm, Jaraguá do Sul,
Araquat'i, JOlnvllle, São

Francisco do Sul, Bened1to
Novo, Rio dos Cedros, Bur
ra Velha, Botuverá, Guabi
ruba e Navegantes.

MAIS UM CATA'RINENSE
REABIlITADO PELO SESI.

as grandes Inlciativàs cons

tantes no Plano de Esco
larização, a Direção do Gi
násIo ,e. Escola Normal, da
cidade de Brusque, vem de Mais um catarinense tal

reabilitado pelo Se-rviço So

cial da Industria, Oesde o

Início do corrente mês, en

contra-se trabalhando em

uma das principais Indus
trias desta cidade mais um

catarlnense pcrtador de,

cegueira total.

O Grande Plano dO? Es-

Novos Secrefários do Estado: colad..ção do a"ómo Cel-
so Rames, com ampla ação

TRABALHO e JUSTiÇA �:t:;���I,O �:�a�'�C��i�:nt�
o "Dia rio Oficial", edl- Mário Tavares da Cunha mais profundo reconheci

ção de 8 do Corrente, pu- Melo e Roberto Mattar. Co- mento do p�vo barrigal
blicou os ato's de nomeação m ... se sabe, ambos repre- verde, constituindo-se na

dos novos Secretários do sentarão no Govêrno o maior iniciativa nêste se

Interior e Justiça e Traba- Partido Democrata Cris- tor, ja estabeeclda por um

�ho, respectivamente, srs, tão. governante catarlnense.

.��----------�---------_&_�-.
If . . •
• •

: "A 80ti,d,de Anónhoa Indu,ttlal de Moto",. caminhóe, , Au'omó"i, _ :
li Simca d.o Brasil, - comuqlca aos interessados que a (Irma Meyer ·S.A., estabelecida à

If

: cidade a purt!r de 1/2/63".

If lillilll.....
' .. "

If (Ii.kfJ1b�'W_!
•
•
•

l\bcrlma de
Matrirula

A Secre�arifl de Educa-
ç:lo e Cu'tura, conmntcn
que a ll;aLrict:la para o

Jardim de Infâncl;l "M:1-
rie-ta Konde-r Bornhausen",
estara aberl a nos dias 20 e

:!l da feverciro. das 9 as 11
horas ,e- das 14 às 16 ho-

Hã dezoito anos êste
conterrãneo vivia de esmo

las e ninguém se lembrava

d� lhe proporcionar uma

oportunidade na vida. Em

declarações à nossa repor

tagem, disse o Dr. Lu!z
Carlos Nunes D'Angelo, en
carregado para. assuntos de

reabilitação do Departa
mento Regional do SESI:
"Aos pouC'(:s ,vamos conse

guindo concretizar nossos

pontos de vista e todos vão
sentindo sua veracidade, O

aproveitamento social do
valor econômico de cada
um constitui a grande via
de solução pal'i\ os proble
�as humanos; a, p e nas

catal'inense viajará para Bí'asiiia onde �;:;lve;o��e�:bl��:�al�:'�o�
avist�l'á çom o Pl'e,ic1ente GO\.lla�·f.

...i _

ad�uÜ'ü' ctüeitos :óbl'r ao

__"liiiiiiíiiiilit:.l:����� �,

CELSO HOJE EM BRASI'UA

RIO, 11 - (O ESTADO) - O go-

Vieram Tratar de Interêsses
de JA'RAGUA' DO SUL

vernador Celso Ramos têm hoje encon

tro marcado com o economista Osório

Nunes, no Conselho Nacional de Desen-
Esteve ontem em visita a

nossa redação O vere'3.d.-JT
CLemanceau do Amaral c

Silva, lideI' da maioria C:l

Camara Municipal de Ja

raguá do Sul, que se fazia

acompanhar dos srs. G:.

Agulnaldo Shmal Filho e

Guilherme Schichoket.
Nu oportunidade, oS'" de,.;]

cados visitantes manti,"

l'em co!"d.iel pal�h·a. C JU

volvimento· noss.os redatores manifeSb!n
do II sua satisfação por �e

encontrarem em Fjol'!a:lÓ

polis, onde tratam de In
tere�$es do seu pL'óspe:'()
município,

Rua Felipe Schmidt nO 33, foi nomeada re.vendedora autorizada e exclusiva para essa

Osório Nunes é coordenador gerEI
dos grupos de trabalho.

Celso Ram0s examin'ará pr�blemas
relativos ao desenvolvimento 'do' VALJ<;

DQ ITAJAI'. Ainda hoje o 'overnador

Atenciosamente

Stmea do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



".,,;; , "I"f'I:�Ir" Mliíra '�(I
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� ê>\", 'J clêgi'li·lllio .I!J-H.'.ADO

Vlrltor
IlUl1lt,. 011 Arrud. aatnoa

r,;t.'�lIt.
J "11ip!1I'1'11 ftrnabdla a. "Qulho

Rf'dato,l"
Anl.bllln ".II11U-..!" rt" '-'··'H.r,\) .. SUta _ osvetdo
}'.1·...11() t'crtro Paulo M:-tcharlo.

Colaboradore.
I:"",r H"!I�lro� "'i!h" - Dr. n.waldo kv:1TIj1:uU
'·illlll.' CId Conzaga _ DT. Alr'I(lrs "hr"'1

.' ';1 !J!I",J) d'e1;:! - Major 1!defollso Ju
H,JI IH. M'Il<m leite ria COHa _. Dr. Rli
'J�1< "1:.1'1 W:tl!(,;r t,;U\!:'l:' _ zurv Mar-há-
0<: L... I'(j'P) tuo-rctonu-u _ llmu r 'Carvalhu

. !'I',�r )'".\I'i r'ernnnôc zo :\r:1liio Laco _

1'[,"\'. I·,), �;, "I\IIr1I._ A. 8t'h:a, �rTto _ PJú\'ir,
"Ii, II" d,.. /11"r'l'lm - C, .1111\1111\1(1" Edilnr rir
r, I'

.

"l('nl� 1\" � T)1;;t!l.')
- (;dIJPI·.tn Nahas e Maury Borgr-s.

Ih'IJrNentI1J!les

I(j" /;�/;',"���\�;�<'���HI�Újt'D�;���� l.tn1a 5u anâa r
1.1' '''1',1':'-1

• :l" 1'.;"1,, Rua vttónn 6:;7 _ tonJ. :'2 _

'1 .. 1 :���ff��l
J", ln ,\](""11' PROP,\L _ Rua do, Anctr"dc;.'-

:�f}hn'j ju.
• 1 ..... ·-;fJ"p;\('!;(f'� Pll 1,',1os OS .• lU

,h· ;',!lI.11 Ca!;l'·.na
""11' .me ('{I!llral0 dto acordo c' In
V1' �tJ r.

,'\Xll tE" ANOAL l'r$ 2,(1(}000
'"" AV! t ,0.;.' h,,, 100n

A """,
.

."" ";i,, � .. rp'r>f>n�",,;I!NI p"/rh ,o,,,.-'!
I /" �mjJf.1()j ,w� (IP(tI1f)� 1,.d,'1UHfn�
���,,;,.. "oio.�!õS!õ:: t

GUANABARA
La Gu"'"� ,,,, JU V",-",{,
I_ ..........

, j��· L .. l> '-I�e IL,n.

...... ,.,'-.,� .. �.;) , .... w I<"U,
I ..... :, "L "'� (.., � ' .... !Ih,e/n.

A MELHOR VI DA

f-. f,l( Ih�r vi.o é o m.:)rte

�I.U(,(�' �-.;rnpl\; a ci zer
C tl'·lcncJJ ú,:;' <.: CjLe �ortc

Ml�, :;;elli�' r qUIs se d'-.tenjer

RADIALISTA DAK!R P:lUrG RO

Tratado de Paris enceminhado
à câmara alta·d� Bonn

BONN - o Governo Fe

tll:!nll alemão, reunido s rb
a orestcêncra do cbancercr
ecenauer. vct-u ontem Q

lei de ratãncacão do Trata
do de Paris sôure a cotabo

ração franco-germânica e

da poeta: .lção comum.

O pj'ojeto�lci foi cncoeu

nhatlo ao Bundestng, a cô
)),:11";, Alta tlo pnrmmr-n,o

Fí'dcl'al, fi rim ue sei, r.ut

ücndo.

No'tl\s 19(.-vt�Ti('As nn:

l'HO'I'�'f'O

Ã notn soVlêUcu de :'1";)'

te-to contra a asstnnt-ua

do 'Tratado FI'(\nro-G(;r'1�ii.
nu-o _ rnlrr-auo la Ell'l!):\\

xndor alemã- em Mos-ou.

comu lambetn {l'} �"U coi-ce

fmnrc, - IOsln sendo e;;'1-

n, ll).-I{l !li'I.''<1'nlCl1li''ntc no

Mm! Iri"lo rl:n nCI'l,-{'''s
EX!t- hlll'1, ttt'!'IM\lH It Im·

prensa o secretario de zs- Moscou nenhuma nuance
tatí-, vcn Hasc.

.

tle muôanen. Conrorme (l.:):<'
O Informante aotautou hábitos da propaganda So

que etnea não erá _l)os-:ivel viéttcn, tôdas os mf'd1d"s
dizer se as notas respondi- do Ocidente Livre. que vi
das ou não, pois elas não sam a capacidade de dcre
continham l1lftis do que as sa contra 11m adversúrto nrn
Já. tonhêcida, teses dI:' �rr· notenctcj. estão sendo in
.t>r\lrl.al\dtl l!':'Jvléticas. Nã(l ha terpretadns C0ll10 prel)":.�a
via, no ponto etc víeta de tivos de agresofio .

Clube de Caça, Pesca e Tiro
Coulo Magalhães

AVISO
CARTEIRA!) - A partir de quinze de mare-s

próx-mo .is sóc:os só pederõ� "bar <'-'5 tr-srclocões
crobarcccôe- e materlol. do clube c u tom.:.r po. t�
nos e xcuoôes e darnais ct vídoces d- mesmo I"r:.

diGnte op,csent.:.çô:J do certeu-a de idt.1ti:ade qLJ�
p d��á ser comegu do cem o Sr. Agen r Alves, r1'

Clube DI)1e
QU..,OR<l Dti AVISOi - P r gf.'ntile?:o c'-e c;....J

Ç'l'c:x)ctláric; fico ín�tituido no Cigorr<lrb F�nes citl)
:i PrC'''> ('II r· ... de Navembl'9 n.o 24, um quadro r!p
ov;�-s ocs .SGc: "';

Cc�'di,-�Imerte

VltlU I)h ROSA
Presi'de�te

A elegante feste10u idade nova -- Coqllllel ní! P.M.
-o e1porfe em fóco

1 Recebeu CJ,l ,�l1a resid'."l- �'lihjl':l Vera "1'.111\0 t.t'UI'..;, IIh�\�, IHI':! !_In\ cOQ,\lIlt'1 In-
ctn pu.n 11m couuuer, o c .... - l'o..;lll.le\\ DI} ,.,tlll \'e�l\il'lh',\1 It.ln"tl\\1, I' JllIl·lli'.ll·antic :.l u-

s�'II ncputaão rrumunc r UIII gl'UP) tll:' scttnor.rs, 1).1� cuntectmcnto.
IBClll:l.octcl vrénas. para rt\ U.l1 dr:i .

comemorar IdA,L' n::I\:I t!:1 14· Adtluh'iU I){\l[usa tatn (Ia

n:l)u�j�llo do L'tI\Olllado M (L'

lU11L) ue UH" o C"IH]. ,��

111\.1 U, 1�1I:,,·Il.\) Doln \ í-

(I Gunl.cr neccs. um ti "

tll,;!'i dLt.:lÜIÚ,J); l"lb.,l-,t 'U

til! no 'O L.,L3.d), .('rl·hl hlt'
)I'(\d u« 61\")IJ.1. IY.'Il."j .� -

Notícias �e Itaperna
gt,�:�\:1 �S(hl��il�R:I�t�: �" '�� ��:3��al:l�:�od�� �I;�a���ol;�l� • �:���'a�n;;;�n��:nal�::;��;
l'c.'Hh:n,'.'$ elU hJ.I)Cma. !.JI tCl'â um nJvo instrumento ..seus 'Gb,�i.;vu": l\\)l'iPlor.l.
fuhd.ltlo mi bé;n In-alu ,lo <i.' hlta pt!l<l cun::"f('ti,.acão mento d- esporte. difu�iio
t.itUl'al clltlltlllclbe, [l Sr LC W,IS idei.ls de pl·,JgH'Ss.J.
cied.1t1e nCt'l'cnt!\'a D01S A Idi-ia que foi 1anç.\da p�_
DE FEVEREIRO. Jã no sã- lo sr. Oscar G Kl':c;'-"r,
bàtJO, dia 9, 11"'8 saloes do
Dl\i'<O/',$ UAR 11.'i.\iizclIHe
animada n�(te dan3ante
ocasião em qUe foi empos
sada a primelta diretoria da
novel sociedade, que é pre
sidida pelo sr. Lombe, fi.
gura de pt'Ól nos !l�elos in·
dustriais c comerciais do
Vale d" Ita.iaí.
l!:' dll'etor social clà �. R.

DOIS DE: FEVEREIRO, o

sr. JOAC- DE OLIVEIRA

(DANGA), um <los maiores
batall1ador"S peb pr::>gres
SO de ITAPEMA.
Asshl1, o município, Que

• DANGiRS.A.lmlústtiIMlCIlIico
CO.�o""t50'lO.EM.,.,.,.D"'N(O�-'IO

Representante: Ludisl:l".l

Kusrllwslli _ Rua 15 de

Nove)l�b!'o. 592 - 1 j and.11'
- C.lixa p<JsLal. 407 -

Hlutnenau � S. C.

t;t:nbc-m veranisla hàbit1l3!,
ell�on:l·o'.: v.unta receptivi
dad� II s drmais vel'.lnistas
C lIll'l'ad,JI·t::: de Itapema
Formulamos v')t::>s de cres

eentes sucessos nas ca.r.pl-

. :�t I�li���!'r�d�net;'��a����f'r� .��
tas. bli!m como e:tmpanh IS

de' ca::ater sochl. dent.e as

quais destacamos a lut'l p;:
Ia rápida concretizaçiio do

pro,ieto que d:\r{\ luz elel:':
cu ii. bel:! pl'al3.. c"mo tam
bem !1. r-::notr'II';R!l de um

nhas a ,sHf'm .empreendiej-os nwdefno bal!'(':irlo.
pc�a S. R. DOIS DE !"EVE-

�Mecanilação:
-

U'nica Solução Para
Os Paises em Desenvolvimento

GENEBRA _ A enorme

Ilet'c�sidade dus p[\i�cs Cl�1

derenvolv!11lent':l e.n aUcncn

tarem de lllallcira sub.>tan-

ci:1.1 :IS was prodllt:ôCs de-'

all:nen .(.15 r -j .1c:C'ntu[l(h n I

conrerenci;l. em l'ea:izn.çã:l
em OC!lCbl'J., pJ!' um p�'fÍk
cio Reino Unid;).
Com deito, o Sr. J. Wrl�-

11:. <":un�e:h�'r:J Ag!'\c':>L1 de

uma imp rtan:e fi'ma !n·;·

Unica de Lr:ltO!'cS, di�se
I qUf':J propósito da mel' .mi-

" ;':'I('ÚO deve Eer a prepara·

cúoe c\llt\\n\ de nntn/O;1.l.)_3er
Úciq m:llor tle tcl'\"n t-In lp.,l

po útil. e não a .,:,ccn\j:,lia
de mAo�tle�obrn, gerahllrm-
te ub\Hltt.alltc n3qucles ,õ1í
,�cs.

Ols.te o tecnleo brilân;co
que a funt;ão básica do tr:\

t r li I!\lb�tituil' o animal

de trnção. a fim de qu� se-

ja logrado o cultivo plrno
de áreas mais amplas, (Im

m.eu:)r tempo. lj)l'Oveil3.ndJ
:ISi;im melh"r o tempJ da
semeadura.
A fl!l1 de a��ndcr as (!li!.

meras !':o:icitações prov':!ui
eDt�$ d.e "(\'ins !ltli";es e

que se referiam quase tô-
t"a '1' pequ('!l').

simples e bal'ato, C;lpnl de

"nllnuamCIl:c e

com rendilp?IH:) de dU<ls a

três veze.;; maior Que o de

bois, o Jn�t!luto Nacional
de Engenharia AgrlcoI", de
Londres ;ttnb.l de npcl'fill
çoal' \.Im tratur ql1� ,se atlc
quad'l.perfcitamenl? àqueles

�:l����:��.e���j�� 1�,;lI�S s����
�es que buscam :tumr·:1tar
seus niveis de produçú:J e

melhor:\r seus padrões <le

vida,

2 }�m 'lllvÍ'(I.�dfs % "Ccru

po!-il res" da 111\,1. p.u-n o

c.mcur-u C,U':I.\V.I'f'�'·U Il�lt' 1,dHh'Ht' 1111".'1 ;-.,\.(.11 \'·1)-

m U.l,,{ \"'.� ,to;;', (J a! <J ,; J "'t111lhJ
1;) 1.'1",<) tna!� DI II:� ::h
"8 d:'jy" .t'I,!!1 \Ia �cth; 1

ClUb:' �tld 1\ P '.IH'il'I.\.�.

p::tll'il':n:o dI P;'(',',Lo ld'

nÍ!·!p�:Il. FI I, 'I. �I I'I'\)'Jl'tt' UI\

nn��a dti{\d� '('3111 a 1I1,\(il;\\-
1'.,1;'1.) {lu '10.1111,,1 \'11';;\"

l'_j. i:,{ 1'11::1:. Qti'-' :lt'Ollll1f'I'L';\

,JI);\UI) ilrtJxllllJ.
Ir, /I 1'1t!I'C'j,\ ".lll!!I·1\ tI,
1"'))" I" I!'II' .1 t, ,\nu

�l.,:.':\ ..\hl:toill' t' tIa

01'",.,;\ 1,1/'1.. !,�I':1 a f\.'.;t9.
l\�nn' "(:'�I'á

(j1!'tlun"s
cs �t'U.; lõ

Centro

ÔS :3 'e 8 h-:-r:JS
Bur. Lonco.-;ter

fhelma Ritter
- em

O HOMEM DE ALCAtRAZ
Ccn<;urH até la onoOS

Centlil

às 4 c 8 horas
(Dey:d" n gron<1'·> rY1l'trogem)
- U'ltimn.'l Exibições

K;rk Dcuglos
lcurencc Oliviel'

J('on :immons
O '�des Lought(Jn

John G�vin
Pcbr Ustinov

T01Y Cu ti_;

Sp�mRTAClJS
Tecnin;Jma - Tecnicolor
Censuro: - oté 14 anos

CllIe PdlX'f
às 8 horas

Paul Muni
eetsy Palmer
-em-

REBELDIA DE UM BRAVO

:6
-

- Censuro até 14 anal -

Fone:3G36

- - 8 A , IJ 8 OS-
,_,," '�I.{)91A

3 )\:>s sellh':lt't's Antónl
G,!n<:.:,",a c J)G,o j\jJl:'j iu
D.,tl..l.'iJtl!1, 1";',1:1(11.'.' P

t{)('It:1J\':'L

U:''-,l{\,:
que n�{'

F;)n�: 3·1��

às 8 horas
J, f f Chondler
Carel lyn!ey
Ele:: ncr Parker
DE VOLTA 'A CALDEIRA

DO DIABO
- Cnf'mnScope - C0" dI." luxo -

_ C('nsu!'O: até 18 anos -

/,;�. ,,,,Pt'H\,

\} .. (',

-í A l':lllh:i as Ir: ('O 1�0",\J; !..... :tllliS.

Estrcitn Fone: f,:!!.l:;

à 7 e 9 horas
Strll Lourei (O Maoro)
Oliver Hordy (O ·Gordo).

Chorlie Chao!in (C[ll'l'to;:)
Dnualos Fairbonks

e outros comediante" dD' p;:>s�odJ!
-em-

RISOS E SENSAÇõES DE OUTRO"A
_' Censuro: até 14 ems -

às 8 horas
Jean Gobin
Annobelto

n:l I\�: ;;1 f:ti'l r'·',)wj.-;ro. 1'('\
!il.,ll· ·.t �i 'I 1'·' "I,',('lllo d.1
b,n�la I.i'rl-l C, r[m,

II P!"t'f'd!nte t1:t Ihhi.\ II

..:a�.d IK!d Mcil'f'lcs 1'1'('/''''.1-

IU1", I"L"IÓl:'llte nil rltl..dl' alo

't,tl},ll:"i.u

l'i "ltl (\ P"{"'il'lIt" dt' dt"

t.l·';lrltI� li>,'[I·,1S ct'l 1)1\111''\0
.<1)(-:111 e 11 fIU,'n. nl' 'ulcer·u

LA SANDERA

'<:\1:.11:.)' 1-'':\I1C:.,I','
::\\..;l'inho.

vrand"s

1�:ll'll\lI'n a<l (,·tltu'tf'l \�tI

q,ll' /�:l ,h NO\I.l�'" dt l.' llida (1,11-

'·SJI·;,t'(' \'aj 1"","111\)1' !iI.'\", p:\1,1 n-I.·'If'I!ll,n\:l da
I n !;�1!3 do mo. O canlm )·t'vi·:.1 I ,l"" lhl�l"(\:'U - t1

"I'I'1\1I1(\:->I}'" t> �(nhwu r�'1
lll1�'!lIj-) (t' t 1�'1 IWIJ.s cI�
,"" n b ,li, �l!:l ln'\l1�'-

1'.\ �"! 11.1);' [\ t:Ut' n'c{'b�'r.llll
'" ("m'·:�I::H!Js.

A
L� Sal'lbc'rÁ'·. o h:l'

a,ivlll,d".� p ;1':1, os II'�tc.i;s
::e ""1,ru'J" _ A Iii Jça e,H

Iv."). �C· undo "'tJ:1l'IS in

.fr,r:,'ad'!� !"'.'rf'lJrni a c ,[(.oa

di; R�;l!h� dJ ('unaval :1 ..

U03. th cldnde de Itaj.<i

Luj.: H.olhi{jllt., .}J!·"I,r • ..:.,,

II. ún b:cl' �:1I r'a"). d:·,t:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, 12/2i19ôJ

it 1 '! "Centro
de Letlas do Pcroncr"

"Caminhn ,SEm Fim"
R. S. Levi

u que os outros não sa

bem é multo ínteressama
quando nós sabemos.
Certa senhora que eu co

nheço, ao encontrar-se co

migo, outro dia, disse-me
numa festa de palavras com

orquestração simbólica dos
olhoS de sua feicidade'

- Seu Levi, Seu Lev.!
Como estou teliz! 'rrancuí
lamente feliz! Então o Sr.

não sabe, Ele não bebe ma

is! Deixou Seu Levl, det
xou! Sou uma rnâe feliz
meu Adalberto regenerou
se ... que santa eompensu-

ção!
Eu sabia do caso, e do

outro: - que o Adalberto
deixara de gastar dinheiro
com bebidas para gastn-lo
no jogo,
Não multo diferente, iilas

revelando um pengo Inqule
tante, arrasta-se um amigo
incansável no louvar a nr

te culinária da espôsa.
Ele, e viaj�nt .... , e casou �

apenas um ano: já quiz eu

abrir-lhe cs olhos, m!l,� êc
mo o assunto é melindro!''!
'fico com certo receio: não

pude nem recusar o convi

te feito dias atràe.
- Levt. n-íe você vct !1

em casa provar os bolinhos

que minha mulher faz: v.n

ver que maruvtüi.r: você
vai até querer repelir a vi

sita.

Fui, Penalizado, mas fui.

E' triste a gent� ter um a

mlgn em t::tl situação,
A figurinha da esposa fns

cinou-me. Que encanto! E

os bolinh ...s (Iue marnvilh�!

Quando terminam0s, éle

perguntou: que tal?
_ Uma maravilha, mas

voce qão vai r:('pllrnr a mi�

nha pressa em Ir-me; tenho
ocupações urgentes,
Desped,i-me. Que mãozi

nha fina a dela! E que i

diota o sujelt... ! Quando vi
e!' a descobrir todo o mundo

vai rir dele.
Comendo há um ano os

bollnh!'S amassados pela
sogra sem desconfiar, o to
lo.
'I'arnbém aquilo que a

gente pensa que nã-. sabe,
e sabe, é interessante quan
do descobrimos
A mim aeont�ceu que via

ram. pedir-me umas qua
dras, e alinhavei num se
�I"O'

Pagão ou crente homem to-
lo.

O que dizes pouco importa:
Sempre serás um dolo
Se a Deus fechas a Perta!

-0-
Cada Cl'UZ tem o seu peso.
Cada peso o seu suporte:
Mais· vale um pequeno gozo
Que infeliz sempre a sorte!

-0-
Ao lavrador rude e inculto
R"zemos uma Avie-Maria:
F,' bendita a mão que serneía
O pân nosso de cada dín.

-0-
A saudade é uma palavra,
oue eu não gosto de lembrar.
Pois. seno- de minha lavra
A trova não deve chorar!

Também o que a gente
snbe, e todas sabem, tem o
SPH nuê de interessante.
Um parente meu, viciado

n-i joe-, de bicho, -alega Que

não roee por vicio, joga por
hnbtto. e confirma:

- Tanto oue cuand-, o

hirho está proiQido eu não
�onh:J ,

O CENTRO DE LETRf;S
00 PARANA. fundado :1

19 de Dezembro de 1912 ..

para comemorar o cin

quentenário, de sua funda-
c.o, resolveu lnsbttulr um

CONCURSO LITERARIO
que servira para a seleç�l�
de obras de autores pa
ranaenses, pos;:;lblllbmdo fi

consequente editoração, e

colab('rando para a rnéíor
divulgação de escritores
uaranaenses.
São os seguintes, os pre

mias estabelecidos pnra o

referido concurso'

Prêmio' Euclidens Bnn
Prêmio Euclld!'s B.u

Importância de CrS

50.000,Oe
Prêmio Emiliano Perna

ta. em .homenagem à ri:!'
feitura Municipal de CU1"i

trba. para poesias, CrS ,.

50.000,00,
. Prêmio Da. Maria Co
letta Alves de Araujo, para

trabalh-, sô)Jre a História
do Paraná, Cr$ 50,000,00
Prêmio Comendador Ulr!'-

certo Scarpa, para centos,
CrS 50.000,00
Prêmio proseocímo 8, A ..

para literatura Intantil,
CIS 15.000,00 (em mcrcn

dorm)
Prêmlc Hermes M::lce

do S,A" para teatro, Cr$ ,

30.000.00
As mscncões estarão a

bertas a partir de 1.0 de

Janeiro de 1963, encerrao

co-se a 30 de Mala de 1�63.
Poderão inscrever-se no

referido concurso não 5(1-

mente os escritores parn
naenses natos. como tam

bém os que não' o sen-to.

residem há mais. de 5 anos

no Estado do Paraná..

A entrega dos prêmios
será feita no mês de De

zembro de 1963, em sessão
mnenn daquele Importante
soligeu

Vendedores
Impooc ote firma desta Copítol necessito r:!02"

vendedores e vencedores em tôdos as, praças do Es
todo, oferecendo excelente oportunidade para Iovecs
desembaraçados

I nforrnocôcs na Organização Aris.
R. Tenente Silveira, 15 - S:::.;las 104 o 106 -

CXP 421.
.

Dra. IARA ODILA NO(ETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS1 A

Atende �ra_� e crtoocos
Méto2o psicológico mode-ro - especializad.j
POI'O cri",nços - ALTA ROTAÇÃO

'

Aplicação tópica do flúr r

Atende dos 10 à� 12 e dos IS às 18 horas
Ruo Sã(', lorOt> n.o 30

ISTO É VERDADE ...

flDutenélo como o segundo maior produtor de (oCOU no mundo, com umo

área cultivado superior a 460.000 hectaros. o Brasil iniciou essa cultura no

OIWl d. 1746, nos mor.gens do Rio Parda. na Bahia. É na Bahia, aliós, que

�tão os grandes plantações dp pois, totalizando cê'rco de 94 % dos culturas

de CClCClII do Brasil.

JSTO TAMBÉM É VERDADE
,.cí Bahia, �orno em todo o arasi.,
• cilarro d. Indlscutive" preferin
ela , CONTINENTAL. Graças a seu

fnconfundliv" aromo • 00 seu

Ao passar vinha d('3em

penhimdo vg meu subsl.i.tu
to legal vg cu:npro p::,.zc
r:::samente dever consignar
meus sinceros agrndeCill'.m
tos vg-, illlstr.� coestaduano

yg peJo] inestimável apôio
sempre diS1)rnsou minha

gestão pt S�m essa cd9.bo

ração Impossível seria :e:1-

lizar ° que fiz.'Õ'mos ,pata e

'levar nesh até então esque
cida região vg inconhmdi
vel obra administrath':1 em

noss,. govêrno.
Estado reali»:ado Íllvor

Barriga Verde pt· Disponha
meus mod�stos prestlmos
quando necesliário pt.

Abrs.

Edgar Pi,nera. Prefe!-

AGORA NESTA CIDADE
Mecânicos e eletricistas de veículos estão convidados a parti�,ar
do "Curso Intensivo de Aperfeiçoamento", grátis, promoviq(l ipla
WALlTA AUTO-PEÇAS S. A.

�erio ministradas aulas teóricas e prát}cas, atompanhadf's de prP.•
' A'9úarq� a, visita ,do Ins

jeções, por técnicos especialmente -trernedoe. Só 'no Estado de sã"O' _

.

trl:ltQr <

'do uÓl)ibus Escolal!

Paulo, mais de 3,500 mecânicos e .eletricistas de veteulós form·a... pa,..�er Sua inscrição no

::mv-Os;ê �:I:b�:s!o intensivo da "Escola Técnica Volante". toecreve-. curao; i�tejrafflente grátis.

scgun:!(' os mais recen�cs

dldos pu!)lIeados, que �ào

o� do recen�eam�nto Qf"

1950 - p:J�5uem incu!tJs

quase 7!j':� d') territó.r!o 11.1-
c!::nt'J. Em c:ompanHiã- com
êsse latifundiário 'Moloch,

um dos m:lit'lrcs d.j .gloÍJ:>,
que é O E�t:1do I)rasileir,',

não' p:lS!;ilm de f')rmlgas os

m::\iores laUfundhí.rios part.i
.

eulares. Seda contrá!'lo ao

sC'nso p�Jítlco retalhar .rOl'

m1tms p�ra f\uciar ;IS neces

sidades sociais, deixando
intac!::ls a8 carnes opulçn
tas do Moloch.
Ao Invés dr ,>c derrogar o

ArL 141, § 16, o probl('�a
agl'árie nacional mais taci!
mente se �'cf;'llveria caso se

desse cumprimento pleno

d.' C"n�rári:t ao prog\'cs

so do Pais: C:JI'lnizundo as

lé"lTas ('í'YCllutlls, o Pode]"

Públiqo atenderia aos 111"'1<;

alto,; inte' ê��,:,s do Br:isll:
Os Pre�ldentcs ant,:,cessore�

de Vossa EX(iclência, e n'Jtn
damente os Sr�. GetúliO

vargas e Juscellno Kublsls

cbek precon!zfl.ram como

condição indi�:pemáv.el p1-

Ta o pro!!"res�o do Pnís a ex

pansão. dêste dpntro d,;, sua.!!

fronteiras. isto é. a chama

da Marcha para o Oeste.

Para isto se abriram com

IA�
, 0.' curso .. lerá início �,.,;

,1aIiJo.,
.

,

Ffo"nópqlis :no dia 19 de

� AUT�q�_�P�EC�A�5��5,�,;A�.,�··�.F��y,�rei�ro.����
A Reforma· _ária ç.:-1,-,Catáter
Sauradn do Direito de'Prourie'dade

rcont. do número ante- ao Art. J')(\ de noss r C11"1::I tmmso ónus p':'t'o o erárl., recase dever consiste e111
dor) .MaOC;lU. que consaxra 110:;.-;:1 e-tra das Ç;-:)IO ,I B,;,lém-R�<l proceder o. -êsse ;}1\'')�1l1t'n-
Gu'\VES INCONVENIEN- vocação cotontznd-ra nos si";;} c:! Bl·1S:li::';·.'\Cl"", C H' to. apr!)\'cit�nd1 l1S rtque

TES D.'\ PARTILH."\. COM· sccu.n-es _6r:!''!5-: -art. l:i6 C" n�·.rU;\1 a nova Capltnt. ZélS iw,',:e:,,!"''':.� que Deus

�����R�'\�;ic���::�E- , � ���j:';e:l�r��l�l�ánl�:,l:���� ;a'�����C��;'?d;�e�p���a���� n l; ccvs, em Iw��r de ire-

Alêm disto, a partiU11. be�t"cendo planos de e 10- em cCJ."t:iS R!'Ca� 01 Pais. �.l- :l;('n'i���,���:: il�P.�!,�������
compul8ória, das proprlcda- niz;�çflO e de aprovritamen- t-Q CX('f';,�O f;rhl ('nc:t.Tninhl�
des particulares ·apresent::l tu elas tenas públir':>s I. dI) p�:'Q :'$ n1'ra, dr<:po\'h;\�
graves lnf'on"!enif'ntes, po!� b. Alta'ncnte inj'lstC\: E c!;J�; rtç que n PodeI" PulJ!!-

E P f 't A d E h·
ela se ng!gul"U: �cria flagrantemente In.ill��' ("o dl�[l;;e, Al',i n' e ftU� em

,. X�I re er O gra ece (Jgen eira ::lo lneficicr,te: Ad�llib- ��S;�I� �ll�;'�'le�� ����;��õ�;�:· tQd1s ns t'Fo'ns ·pc foi p:>-

PAULO MEtRO mus, ::ld argulllcnlal1du:n, jl'lrticulares, quandr lhe SQ ;j�I,.:,n;�lt:rát�';'al;r�v;�,S�i1�:.::
O Presidente (ja ComÍ!isão �refeito de Rio do Sul, Sr ��:s �x��!����:�ed��l1�e���� ,1:.�a:c��·;I�I�:���I;;l��:��:'�: .,

��1e�,�er��u�lé!l�i��s�ng�� ::;:eeP��z:���:,;: d�U�IU�� !:I:���l;ll:':ci.�����s�{'t:�'1�����::l� rnrais,

Freitns Melro, rec'2'beu men
tre homem publico em fa- ção do PodeI" Público pa)"", 1:. Inütilplcl\l;.;· Onçl"O.;.l:

sa��!n te](�l"áfica do cx-
_ ;�;.!�q:�t�P�:i:n!: l:��.�=����, �;';e �.�:�ib�ll:�� �J�:i��d:ft�:í'�:;:��'���

..... ,......,.====m=========='" Jaí. der Publiéo se encontraria ço ao� pr�pl",eta[i)" rural",

No telegra'ma diz o séguin no Bl"a�1l em c ndições su- os principios de u�na sã c-

te: n:nlll�nle f::l\'orflveis. Pois cs conoxía mandam .que, em

'Rio do SUl em 6 de 2 R::', m"iO,Cs donos e os Municl_ lug:ar de e:..:p:op:';ar as te:'-

pte. da CEE. Fpoli�, p!?S, que, no seu ronjun::t ra� d'!'l('s. l::"�;]ndo-lh�s
\llll pl'cça ainda qut> vil, o

Pod�r Públi::o distribua as

tcrrJ'lS que fI'l,'e llH.'"mO ;)el'
tencem, Que nfl'o rujiiv3... ("

""'-:l c'r�são u!lda Hle C\uta.-

Porque se esquece os vigilantes 1
Florianõpolls , jâ nâo te lembras m'lis Lá '2'st{\ o velho Vigilante. Mais velho um

dn. tradici�nal (hoje mal- trapllha) GURI'- pouco, e ver�ade, de fa��a. rem,endada'lda de Vigilantes Noturnos? de�botada, pOlda. Mas esta la, o!mtindo a

Quantas d,15 tuas noites têm sld'J vcla· tua cescrençn, olvidando ÍJ teu descanso.

das pelos olhos atentos dos vigilante';? P-rem, ::lté quando continuará lutando;,
Quantas? eêl vao por sua sobrevivência?

Já não falo das nol�es de hcje, menos Dnvldo que por muito tempo!
e�curas graças ti. eletricidade e à recente Não fô�se a tenacidàde de seu coma!)-

ihrminllcüo ti. mercúrio. Não, l'eflrp-me à dante e já estarill no rol das coisas que

escuridão das noites de outrora. Das noi- n"ssa lerra "'já teve", tão conhecido de

tes ass,..mbradas por "tarodos" c "cap:l- tndos,

prêias", Mns essa tenacidade também tem seu

N�'1\1elas noites !1 Oua rda de Vlgilnntc� fim, E til. cidadão, estás ajudando a derro

Notomos não dormia, como alnt'la hoje lar n velha Guarda, AceJtas em tua casn.

não dorme, o forastcl:'o, cont.rlbues para uma guarda

Cuidava com zél(' do cldndão apavorado cm que I1rlll a própria tem confiança, e

que era forçado li fazer uma Incursão (ri' confias nela.

ê.s.�e o termal por uma Duarte Schuttel Srra quc a apoias somel'lte prrque seus

entre)1:ue às trevas e às superstlcÕes. clí'nwntns :;c trajam COlll farda bonita,

Cuidava dos colegiais que ta�iam dto- �nfrltada com galões e patentes?
rlamente o trajeto entre o Instituto ou a Se é por Isso, bastará que demonstres

Acndemia e suas reSidências. tua solid:lriedade para com os Vigilantes

.lInda Cuida, .ou melhor. tenta cuidar. que ê'cs também se ycsUrão bem.

Tenta cuidar porqut'. tu, Florlanôp:tll- Mas IlUe fa»:es? Desprestigiais uma Ouar

t�n(), olvidaste o pnssado o cs(]ueceste a d� n"S"fI, :mtl�a. tradici:mal, estattc::l, por
velha GUlIrda, uma outra, fO!'astelm, cujos ant�ccdente8

Tu que h,..je atrav('/!.�as uma run spm e Int(>n�cs !iãO escusOS,

rcr,elf)�, seja t:je noite ou dc m:tdrup;(Id l. Será lllNimo. dcstctrense, que esqueces-

( Til �lmple�mente a e�quoccste, tr a nUNida GUARDA DE VIGILANTES

fj Jl' 1101' (lue? NOTURNOS,

�',','
P"r mlf' "Ia dcix'!lI de \.� amp'll'ar? T\fr.�tr

Não! E'a ainda ai pstó., patru1l1ando r('- I\f"J�tr:l CJuc nil", E" preciso
flldéncias e casas comcrclais, a' despeito
de esquecidil.
=.

Senho ecânicos e

Eletrieistas:

til ('Cll!.�·{irj'l :'f) intc!"és5e m.i

])!ipo'. c, p:)� i"<l') mesmo, (,,

Ih!) de (jln!qu('r fundamen-
;:H;Ú:J ,ill�i(lica ou moral no

b(')11 �O'llum.

110 próximo

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

IAN(O DO BRIm. SIA
Títulos da Dívida Pública

Interna Federal
o BANCO QO BRASIL' S.A., visando a solva

guard.:.r os i,1terêsses oe "E-Us c:lentes, torna púb:;·
c-, que, por torço d.J dispostc na Ui n. 4,069. de I!
la '�. c",pítI;JIO III. reguJ ...mentada pelo Dcç:re,t) n.

1,3,,2, �e 1,,;�62, �ai prom0Ver a substtuição, p .. r

ncv�s Lltu;';:.. dc;ncmlnac!cs de "Recuperação Fin:)'l·

ccira", d::.s apólices e cbrigaçães do D vid� Públit;a
Irte nô FcPeral. __;_ {xcs-tuad:ls .05 Obrigoçõe� d,)

ReODor-clhomcnta Eccnemicó ..,........ cuja guord.:J lhe t.!
nho f\ido canf;oda. don'do o:..B"neo preferência a ti
iulç,s de vokres· .. norninnis mais c-Iévados, Pe-Ia exel!.J

cô" dê'sse serv"iç9· ..p�á. �obrQda
.

o comissão de CrS
(t�ês cruzeiros) .por CrS 1.0pO 00 (um mil cruzei�

ro�) minima de CrS 1000(1" (cem cruzeiros), inci·
deneie sôbre O total ·�e. títulos de cad:J cUente po'

espécie ficando e--"'Clarecido que, para os títulos �
volor' nomiroJ 'igual ou supe::ior a CrS .. , ..

! ,000,000,00' (um milhpo de cruzeiros), será cubra
da o ·taxa f·xc #c CrS 3,000,00 (três mil cruzeiros,
por unitiode, O depositante. que preferir tomar a si
o encargo da substi-ruiçõo dev(uó nofificar o BanCo
por escrito, ate o �ía 1O�3-63. pais Q falto de qU'li
quer manife:staçõo de sua parte dentro do pr070

0:,'0, est"pu!pda. seró conSiderada' cemo autorizaç5')
taclta p:::ro que este estabelecimento , ..xecute o se!'

viço, n:JS contrições acima descritos.

Florianópolis, 7 d� fevC'rc' ro de 19b.!
BANCO DO BRASIL S.A.

Jeão Borcn
Gereniic interino

Thcodnrr. Miroski

SUbrf?rrnt0 inh:"'i'1fl
-

10-13-17/2/63

=

EU... Ageh dq. Silv.eirg,_

�Conselho 'Regional de Farmácia
Santa Catarina CRF - 11

E D I T A L 1/63

CONSELHO REGIONAL DE FARMA'ClA
�m Santo Ca.tarina CRF� 1 \. torna público que de
conformidade c-om o artigo. 22 c seu Parógrõfo U
nica da Lei 3.820 de I I de novembro d� 1960, o

prazo pôlro paqoment() .;:pm multa do� anuidades.
�ent.J? ena, Após aquele dota terôo um acréscimo
cl",<;t,-. '-'xNcíeio (>ncen-o n" (\<1 31 ci� merco do cor

rit"' 20% podcnch1 o (,l1br:Jnça ser feito judicialmen
te.

O r",n:'rn,..nt" rJ,..,� "I"uidfln<,,, nnr!.e SEr feitt') �
Cf'l("llp WrTI("""'" r'!"r rt.."''''UJ<:', ardam C'u pas04l Bone8
r:�� "1' I1nr V"!'" ,..""tal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Flori?nõpolis, 1212/1963

Duas Peças em Umf\to,
Num Só Espetáculo
Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Teatrf)
Alvaro de Carnlho: "Antes dp .. Café" e

"0 Banquete". ' P�r ocasià,., ,da t;�'anscur-; Ohli.._;ÁNTEFI 'doQu.ínlB _ FESTAS DE 'ANIVERS/ltT.08 _ CHÁ
Ex. A"Sistenle da Clinica Urológica da Scntt Intérpretes: 1 �OVê��'o�o oa�l;el;:ll:� R�� I.ND'B _ftftEO ,,�A'RON<';Av·.TEtsL'g"::-.. �TT'C.'I "�c, ,h .,C050 ...le Miseric?rdio de São Paulo (Serviço ProJt Ma

-

.
.

_ AD.�......n. r ._, _ . ru......

::e:��:���r��o,��t;'1t�Sal:4���b��'f � ,�:% �:::::.�:n:n�;;eir��/ ,j �r::i:::����:���:���;� r--ta" . pro,'X'"li "-- "':',lI-l-a�--Cirurgia e Clinico Urológica. i.� �:f�:;:�� Ad:m�:I��ti::�:'':"Ld:i .

.

. '. -L&A"'�"" �
Rin.j - Ureter -- Bexiga - Uretra - Próstata

� � 1
I

EndO�����eU����ri,��nhõ No Hospital oe CarideJe ®�AL�'ll
.

, i'il ;:to;dadODi����;�:-T::���;� �.g'l ande" J·,i'Tul·d'aço.'-,oResidência: Tel: 2984 I . �, .

P II b I·i C id a d e d" SESI de Santa Catan- ' �"

�·-,:tr";J'1 '

__ ', -,"
_-' ,,-,•• em St."c.t."r·"n.�,

na, Sr. Milton Fett; do Nunca um acontecim"u- A MOdelar tem o ;<;0 nals e tão oportunas liq,',:-
_________ _

_ � _.. _

Presidente em exercício da to comerc:al veio tio a princpio de não quer!:'r dações anuais.

REX MARCAS E PATENTES éi
FItSO. Sr. José Elias; do calhar tão dentrO da .,_ guardar mercadorias' d.e Dia 15 será o começo q

Agenle O·j;cial da pr'o'prl'edade Induslrl'al
I f;ontecr:ã:,: ::::e�v::;:�:. �al,!éjs �l:�Sjd��ttal��es�ÔI:�. J��� 1; :Z�:��.ida:;m: :0 '���el:r: ano para ano. Dai, essas .iá ���i�:����" ��; i:e:S°o��;

Goncalv'es Júnjor- e outras -, sendo progl"am� pela A tão famosas. tão sensac'.o� s�u retumbante sucesso.
.

't.t.JIjISUU de marcas, patentes de Invenção, 1Iome� CQ personalidades 'nacionais Mod,elar de Modas. .� ••• �. _

,.�rciais, lituloli de estabeleCimento, msi.gmas, Iralie3 de que, ,..portunamerite publi-
propaganda e marCUF de expurtação earemos a relação.

Rua Teneo!e Silveira, 29 - 10 andai -

SALA 8 - IALT"S DA CASA NAIR _ fLORIANO',
POLIS - CAIXA POSTAL 97 - fONE 3912

,
I

Limpo móveis, geladeiras. ortigoc; de couro etc,

Representantes e Dtstnouídores:
kepresentcçôes Irmões Nunes Ltdo. Pronta

�ntre�a.
k. dr. Fúlvio Aducci, 1040 - Estreito - Fpolis

,

.. Curso Particular "SAoJosé"
DIRETOKf\: t-rot. Mario Madalena de Moura Ferro

Professores-
E10ah I::Srito e'M01';a Isabel de. Oliveira,

Curso correspondente aos Grupos Escolares com

as seçuinq.s classes: Pré primário 1 o 2.0, 3.0
t: 4.0 a�(')s e Curso preparatório de 'admissão
ao ginósio,

A matrícula acha-se aberta à ruo S01<hnho Mari

�:r�ir�: 34 todos os dias úteis a partir !� 1.0 de fe-

As qulos sel'óa iniciadas o 1.0 de março.

FLAMULAS
ConfeCcion,a-se qualquer QUantida1e, na melhor

qualidode e Menor preço
Ed Zahio - 7.0 9ndar opto. 101 Fone :;:494

Aos Alunos da Escola Industrial
de Florianopolis

AVISO
o f)ireto� do Escola Industrial � Florianópol.is

comunica aos interessados:
Estará aberta, o pcrttrdo dia 15 de- janeiro pró

ximo até o dia 28 de fevereiro o matriculo para o 2.0
3.0 e 40 Séries do Ginósio Industrial e 2.0 Série 'do
Curso Técnico bem como paro os f')epetentes /da 1.0
Série do Ginósi� Industrial e do 1.0 Série do Curso
Técnico.

.

EM HIPóTESE ALGUMA SERAO ACEITOS RE
QUERIMENTOS DE MATRICULA APóS 28 DE FE.
VEREIRO,

Moacir 8envenutti
DIRETOR

20/2/63

Dr. NEI GONZAGA

Dr. Milton F. da Cunha
CIRURGIÃO DENTISTA

CU'NICA DIURNA E NOTURNA
Horário: das 9 à:-j 11,30 e das 18,30 às 21,30 ha

Consultório: Rua Arcip!·e:.te Paiva 13 térreo
Residência Av. Mouro Ramos 71 - térreo.'

INsmUTO·DE IDIOMAS YAfllGI
o INSTITUTO' DE IDIOMAS YÁZIGl Cúmunica

o todes os Intcr�ssado� que já estão abe: tGS oe ma

triculas JXlra () CURSO DE CONVERSAÇÃO- EM
If\.!GLt:S poro quaisquer das três EstágieS, oferecendo
horOrio.� odequ{ld�s nos pedodos da manhõ. tarde e

à noite
Outrcssim, comunica aos aluno:. vigentes que ü

rt:>inícia dos aulaS seró no semana em curso, obede-
cendo aos horórios já estabe1ecidcS.

Melhores informações na Secretaria da fnstit:r
10. ne horóri(j dos 9 às 1 I horas e dos 15 às 20,45
horas, de segundo à se"to ft2ira e aOS sábados dos
9 às 10,30 horas.

' ,

Fio' ionópols, 4 de fev,ereiro de 1963

A DIREÇÃO

Df." Havio· 41�erto de nmorim
\ .r'

_ "',

ADVOGADO' _'-

.','

DEUS LHE PAQUE
A Sociedade de Amparo 008 Tuberculosos cc..m

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28 cc.rr,unico es
pessôas afeitas co bem que cce-tc qucísquer tipcs
de auxílios, err' b":'1pi;�i'J d J seus do.entes

•

fichados.
OuhDU/m, qce os telefones números 2287

29.4d 3146 e 2288 estôc à dtspoerçõo das pêssocs quê
desejarem auxiliá.la, bostando discar, dizendo o lo
cai onde deve ser apanhado ° donativo.

\ (�rso rJreparalório (onlmenle
CU ,t)OS ESPEt.U,IS
IARA PROn:SSORES

I"IE DA 1'ILOGRAF ,A
�ULAS PARA CONCURS.JS

A rnso 9'1 'GINA)IO EM UM ANO)
Í' ,(t._úINA�fAL AOMI))AO UURAN I t O ��,

D� flLOGRA;IA
- t$o"eado nal mais madernal prac;e..ol pe!.G. ..

goglCO$,
- l.quipl.HIO com maqUInai noyal
._ Dirigido pelo:
- PRuro VI"';luR FERREIRA DA SILVA.
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
faço lua inscrição a Rua Dr. Fulyio Aducr;i 01'1.

tiga 24 de Mo,o, 748;- 1° G'.lldot,
ESTREITO fLORIANÓPOLI�

JERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - r-icncoccchs

VENDE"SE

40 lotes na Vila Palmira -- Barreiros.
I -- lote 28x2L - .rcrd.m Auonnco - Bar.

reiros. (Bem »róxrmc a Estrada Federal).
1) - Terreno com 64 mts.x810 mts frente po

ra o Estrada Peoercl. Barreiros.
1 tore l�xjlJ no l.úrlü oc.necno de Camburiú

próxi/TIo Ó s.:!de do lote Clube.
,

1 - lote 10x30 riO 2'.Ona balne'ária de Carnbo
riú próx mo a sede marítima do lote Clube.

1 lote 15x 15 na zona balneórro oe l.....àmburrU
prQX rI . ._) _, i.�·LI .... \"'()("L'/CIUI

I lote 15xJO no Vilo' P"nlpero - CLJ rt,�, .....
1 lote com a A'rea de 700 mt'S2. Ju�to ac-. H,,,'

pito,
1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Jo.nv,jh
I IOfe 2:"':xJI 1."" hJlIllu,rlU CW,J!!)!.<

G�NAfSIO EM UM Ílt(O
Ago:,a com m,oiores probabilidades - Faça (I

sua inscrição à Rua Dr. Fúlvio. Aducci 748 CURSO
CONTINENTE,

•

I RA'DIO PATRULP�: SOCORRO
POLICIAL OE URG�N(IA m J911

o General Amaury Kruel,

�i��lst��en�:g'e�ue�:\g;�� I

.decimento ao Governador
Celso Ramos, pelos cum-

primentos rececíd-s pela
sua permanência a frente
daquele Mlnlstêrlo. Diz [I

mensagem:
"Cumprimentando nus-

ire Oovernedor e povo des
se Estado, ag:adeço cor

dia 'mente a mensagem de
sauqat:ôc3 que

enViaram-I
t .... ...l", 10/·1

;eer���êl���·l�est:e �:�!:� ,.. Ml"ln""�(") j
'" . ).1' � 'f' r'�""'::'A�"s';"') � .....v .

,�:r�o'l�::fi:�::si�sm:il��� [
• I�. �:'�: ��., �'�:��("·:f'm ....n{l"rJ" r,·tq:

..

deSt.ino!'i de nossa Pátria lnnit(í,-, c{p J:'rnnr:>tn ....:.. Arnnkl .... r:b �-��'"�. I, .... 'A n') Tpn,lr .... "Alvn�f) �r-

Cordiais Saudações, Ama'Íl- r���� \/ ,,1 ....
, "r'l"'''''ntr;l-''''' f'1T'I Itajoí <":".,,,...11-.,,", Vf'; !l.nre"pntClr - "Ante,:

ry Kruel, Ministro da Guer- ��_ l�"� ��f'''''' ,..J ....<;,,'" "Snine". de Dr� ...l� r��;.."
- "n Bnnnuete" ,

ra". ��------,--";__",",_-_"""""""""=_��__""

131 vítimas da
Thalidomida
Na Suécip
ESTOCOLMO -

131 casos de deformidade
no esqueleto, caausados pelo
uso da Thalidomida, j.i
foram descobertos nasuéc,e
de acôrdc com uma ínve-.

tigação da Junta Sueca de
Saúde. beseada em r.el"ç3o
de venda. do remédio a ues
tantce e ocorrências de ele
formidades congênitas.
Na mai.cril< dos casos f')j

possível constatar o ccnsu
mo p'll' parte das g.esta(l
tes, justamente durante u )
1't: ••0, '" lIla,.:; );'�I..!;OS" 1;01':, "Io feto. Em 1960, regi.;I·r,_
i-am-se 35 CasOS. em tse:
54 e até ol:tub;'o de 19ô':,

I'lH!l.!S 43.'

Kruel
Agradece ao

Governador

Celso recebe
(umpr'menfos

, .... hlKIIU '.,......... II

Atenção
Mudanças locais OU pa

ra outras cidades: f:;iervl

ças de mudanças.
Não é necessário o en

gradamento dos móveis,

Informaçôes a rua Fran

cisco Tolentino, nO 34 -

Iene - 3805.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdaf'\e
Nacional de Medicina ,c\;l.
Universidade dr> Brasi;

Ex interno pOr concurso da

Maternidade Escola (Ser

viçoo do Prof. Otá;'I'io Ro

drigues Lima). Ex-interno

do SC:'viço de Cirurgia ci.O

Hospital LA.p.T.e, do Rio

ti .. Jar.ciro. Médico do lio,"

pitul de Caridade e J!I
Maternidade Dr. Carios'

Corrêa.

PAJJ.TOS - OPERAÇÕES
DOE�.çA8 DE SENHOn.�S
- P,ARTOS SEM DOR OI:! O

mêtodo psico·profilatjr;,).
Consultório, Rua Joáo P;n

to n. 10 - das 16,OU as

18,06 horas. Atende COlnJ

horas marcadas. Telefor.�

3055 - Jtesldênclfl,

Maria Cristina Heusi Garota ,Radar de Itajaí
.HO HOTEL e ... ,,,, ....... ,ml,�t. que em ....or.o

....�-, , , ......... _,)'- ...... ...J ... ", uccntcceu mui

. u c· ... l:j , .. ,. t; '''J�.I!I�" • .:.U...J a ..l.a r-es.c

u'" 1'.. ,'''' _u ,-.,lulrIICo '-é.lr ........ncn:.e oe

I 'tu..), 1>1<... ' .... " .... <.I"r :--- Vou á-
, k:t::-- ... _. _, .;". '�,J" I_� ... '" -.lu uC�Il{ ...C.-

""-'-�_-'- ....-s "_"lf-'CLJ.,,,,· rr'lul,u.l.ul, ',Áel
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_ • ' .. :.J. '-x rYo .... .extc feira, se á C9-

rocdc cem um Icn.or c.cnçanre no la-
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"M,\NHÃ INq igreja de São Francisco às 18 hs
ccontccerc o Enlace Motrimon:Jl da
da Lc.da Cotrtro, com o Ccpitób Tenen
te - Fuzileiro Naval Franc sco Sépgio
Morrnho. 0" convidados serão hce�io
na os no Querênc o Pcloce.

o ,\LMIRANTE
Jurcndir (,3. Cesto Muller de Ccmoos'

I
.',< c-:«: r o comando co 5 o

Naval
'

Distrito

KATlA

Pereü'a Oliveira ve-oneou na Prof.r
de Cabecudas. Foi' notado' acompanha
do do jovem Nereu Ramos Neto .

CIRCU,LANDO
na "Flo tacop", o prezado compa

nheiro Silva Junior, de Correio do P'.,

vo de Pôrtc Alegr�·. Jornal de �a:or pe
netração em nosso Estado. o IJ"IU

Mun'-cjDal de Camcvot, vai otro!

inúr-ve-os tu-stee.ooro o nossa Caortat."'I C '.SI< L
O Muril0 (Linia) Ramos; e seu fi

Ih .... r i-vem Nerc ',' Ramos Neto vero

ne
: "d(' n'l Pr(1i;1 dI" C ....becudcs. "no Te

e;,-Iôncia.. do casal Dr Cesar (Lucy) Ra-

.. -""' ..... IM"
<',.;,��.:I� ,..,� H�·"'I R�!�"';,�!� C.-'� �'J

r!-e ,.. ,,-I· .... ;��,., c;,..I-,�"t;;:; ... D",,� vni �,."

MUSICAL BÃR
ARA UM B0M PASSA TEMPO coM SUA FAM':iLIA -' Rl"O ..HOES '80ClAIt

,J

Os preços 'na sua f.ul'ÍO);a

PAfmCIPAçAO
JoãO José Mencionça e Maria Helena H. Mendonçb
·I,.m o pr�zer, de part,ôpar aos parentes e amigos· f)

.1 nascimento de sua filha ANA BEATRIZ,.ocorrido dia'
10, na maternidade Dr. Carlos Corrêa.

.

Florianópolis, f·everç;iro de 1963.
13-2-63

corrida Para ;Q alto. rll,l,p

'sentam uma barreira p>l�a
o bolso da grande mMia
dI! população. Não sã,o :1'11-

cas as' pessoas qu.e deiK\:lI,l
de adquirjl' o imprescindi-'
vel em vestuários. dianle
desse crescente aum�nt.(I
d.e preç.os. Assim. uma liqui
dação para liquidar mes- ----------------�

:o� i;:��::,. pmfundam.n Escola Profissional Feminina
,a::'�;:� qU:e����;�u�;� DI, JORGE LACERDA
menos dI! terça parte do
que' volem. Foram

-

mar.'a
dos com preços tão oaÍx<ls
que sem dúvida. serão &\'i
dam.ente disputados.
Quanto aos artigos modEr
nos· artigos cem por cenr,o
atuais e da estaçã.o tam.
bem serão violentamente

Ma.rlculas: D,as 18 a 2L. do corr�nte
HOl'ários: 9 às 12 e das 18,30 às 20 30 horas
Uocumentos: Certidão de idade ou' casamento

At�stado ,de habilitação
At-estada de vacinC'.
NOTA: - Sem os documentos acima não se fa

,

ró matriculas .•

rebaixados.
A DIREÇÃO

13/2/63 '

I

lavrador
DOBRE !:lUAS COLHEITAS!

Inseticldtl� em pó ou em liqUidO. 'Diversos
t'P'A t!' !vrnlulos poro o exlern\inio ele qual·
quor E<�pe(..le de praga do lavouro.

lrvió,tdus 10101 e Sele;rvo eliminam OS cr·

vos UOl1l1lhas evitando assim a improdutiVO
lrabalho de caprnor. faço uma v!sito ou

peço informações aos fabricontes:

'IIUSCHLE & LEPPER.'S/A.
'lO'!'N'LlE R'Ji>. DO +'�JrIcrp�. 1U
aw',I'''IAU' �UII 8RUSOUE, 175

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



icicletas e a
•

emagogta
Nas pequenas cidades, eepcndora, na reexportação

entãr, a Influência da abo- das bicicletas.

lição foi altamente nefasta. Assunto de LANA CAPRI

Por aqui estamos vendo, NA, dirão alguns, sobretudo
nestes dias, quanto é dlflcil depois que o agitador Br!

identificar veiculas por sim zola us-u a velha expressão
pies descrição dos seus pro- para as arruaças promovi
prtetértoe, attngídos pelo uas na sessão Inaugural do
roubo que vem se espalhan- Parlamento. Qu.e seja. Mas

do com a Intensidade que cabe agora o restabeleot
antes sô conhecíamos atra- mento do tributo cancela

vês do noticiaria constante ao; 80 ment-a para refrear

de JoinvUle. os roubos e nuxíuer a poli-
A n-ssa polícia, jã de 51 ela nas suas tarefas de 1n

bisonha no aetôr das tnves- veeueeção, já que os pro
tfguçôes, não tem mãos a prtetéríoe dos veículos, com
medir com as queixas que es preços vigentes, mal pres
lhe são ap-esentadas, ten- tarlam atenção all$e gra
do mesmo surgido a Inter- vame,

dttpensado�
."

pretação de que uma firma hora p-Io passado vêmo

respeitável estimulava os a serviço de uma agogla
roubos para agir, c-me re- tão barata.

NoS últimos anos da de- deral, como na estadual ou

minação udenlsta no Esta- estadual - tem sido obser

do, sob o govêrno do sr. He- vada a Inanidade da eco
riberto Hulse, fOi abclido 0- t.çêc de tributos, notada

iOlpôsto de licença sôbre bl mente de certos trlbut.Os, no
cicletas. A medida surgiu sentido do barateamento do
com r- toguetôrfo demagégt- custo de vida, cuja ascenção
co das concessões populari- se Uga a fatôres bem dlver

zimtes, multo embora seus sos daquêles que aparente
efeitos na eccn-mte popu- mente se apresentam como

lar não rôssem de molde a determinantes do renôma

Justificar a festa que os no.

seus promotôres, mais do Matéria multo vast.a, que

que seus beneficiarias, pro- reclamaria, no caso brast

moveram para anunciá-Ia. telrc-, uma investigação re

troenva, da qual emergiri
am mais os homens do !fie
as cousas, a elevação de cus

to de vida não teria, evi

dentemente, uma colabora
ção por mais minlma que
rõsse. na esdrúxula conces

são da dispensa de registro
e das bicicletas.
E' até rldiculo pensar ní s

to. Mas o governo udentsta
do nosso Estado quía fazer
de uma "bobagem" (para
usar a expressão do Minls,
trc Mangabeira em relação

ao plebiscito) um ponto de
seu programa de medidas
populares.
O efeito foi contrário, C('

mo se diz nos jogos de bi
lhar francés. Não represen
tou beneficio aos proprletá
rlcs dos v.eículos, hoje tão
caros que diluem as vanta

gens da dispensa de licença;
prejudicou as arrecadações
de municípios onde é volu
moso o número daquêles
veículos populares e trouxe

dificuldades enormes a a

puração dos constantes rou
bos que se vertncarum sem

pre e aumentaram multo

mais, com a falta do CO!l

trôle Que as licenças e o

emplacamento exigIam, no

protocolo de registro.

A incidência de impôs tos
e taxas, sendo natural de

fesa d ... Estado, mesmo sem

Os Improclsados economls

para atender aos serviços
que lhe Incumbem na eco

nomia e direção dos públi
cos negôclos, não tem, a rl

gór, os males que lhe em

prestam, em várlcs casos,

os Improvlzados economts

tas dos nossos tempos.
Em qualquer das esreras

de ação do Estado - na re-

lnnta Países Preparam Agenda
para Conferêntia Mund�al de

Comércio p.m 1964_---------_. -. ----- 14m3 (18]') de carga coroada - Ideal p,,
ra trabalhar com os tratores D7 e DIS

A Caterpillar ' Brasil agora' fabrica o "Scraper" N: 433
série F - com a

.

mesma qualidade famosa no
'

mundo
inteiro! O "Scrap sr" 4:35 F brasileiro, de 4 rodas, é
acionado por contr a'e a cabo e possui pneus especiais
(20,5x25, de 12 lon 5, e 26,5x25, de 16 lon••), com

grande capacidade ,d � carga sob" baixa pressão de ar •

A caçamba de des-nho -Lowbcw!" permite receber e

distribuir fàcilmsnte grar-d- quan'Hade de material em

menos tempo. Venha cr r:;1 -cer o prtmeiro "Scraper "

Caterpilfar brasileiro - a melhor solução para os pro-

l blemas de movimentação de terra a distâncias médias]

Procure seu dlslr ibuidor Caterpillar

VENDE-SE reunir-se novamente em

Geriebra para uma poste
rior conferência de sema

nas, entre 21 de maio e 28
de junho dr corrente ano.

A União Soviética não 10-

erou Incluir na pauta de

discussões algumas propu
slçóes de sua delegação, que'

principalmente
sôbre as consequências eco

nômicas do desarmamento
e sôbre o estnbeleclmento
de uma nova organização
tnrernactonat de comércio.
As nações ocidentais, a

peladas pelas africanas, a

siáticas .e laLinc-america
nas, opuseram-se às argu
mentações aovténces. e al

gumas chegaram mesma a

acusar a União Soviética de

tentar Injetar assuntos de

natrureza exclusivamente pu

lítica, dentro da conferên
cia, antes de ser ela come-

çada.
.

Internacional;
b) problemas de gêneros

na esfera internacional;
c) comércio em manufa

turas e semi-manufaturas;
d) melhoria no COmércio

mvtsívet dos países em de

senvolvimento;
e) Implicações dos agru

pament-s econômicos regto-

NAÇÕES UNIDAS - De

legados de trinta nações,
inclusive das que formam

o Mercado Comum e a As

sociação Européia de Livre

Comércio, acabam de cr-m

pletar um período de 20

dtas de eeeeõee. com o en

vio de uma agenda de sete

pontos ao Conselho Ecc-nô·
mico e Social das Nações U
'nfdas e que servirá de base

pata a conferência mundial
sôbre comercio do próximo
ano.
Os trinta países, membros

de uma comissão preparató
ria da futura conferência,
adotaram uma agenda que
incluirá 'os seguintes Itens:
\
...
a) expansão do comércio

vende se uma propriedade sito a Rua Leoberto
leal Pantanal com três casas tôdas com água luz e

esçótc, trator na FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
Público Municipal N.o 38 com o senhor Otávio Au

gusto do Esolríto Santo.
.

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

INSTõTUTO DE
CULTURA GERMANICA
AUI.AS Dl ALEMÃO

Começo. IOde Março
Informações e Matrículas;

Rua Vitor Meireles, 38 apt 3
nos 2° - 6°_ feiras, das 16 i 9 hs.

f) financiamento para u

ma expansão do comércio
internacional;
g) acôrdos ínstítuctonats.

métodos e maquinaria pa
ru- implementação de me

didas reiect ...nadas à expan
são do comércio internacio

nal.
As trinta nações deverão FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO

Av.,.,lda AGsls B�asll, 16;. _ POrto Alegr. _ Rio C;; ... ,.,de do 5 ....1

Filiai., C ...cho.I�... do Sul, FIQrlan6polls .. 8Iu....,.,.,o. ....

Inundações No Interior do Estado· ....T.RP.lLLAR E CAT a.&o MA ......... S AIilOI.TR"I:I.AS OA eATaR�ILL ...n rR ...CTOIIt CO'

''''''.iJ' .. _
FPOLIS. 9 (O E) rnr J�- sofreram graves tnun-ta

mações do interior do Esta- çÕes. Centenas de ramnías ----------------:-:::---------=-----:----------

do reverem que em come- rocem .ezpulsas de seus •.
-

C elh d l B I,� �,-",," ...�....e e- qIIIêIWia,�..��tms� ohillnoS .. ,...le8 � preju.izos são:Cai!<l, '. ( ons OS b >� �"·"za1..'·-
4'

�.!.14�.,:L�1_��\ ;;���'�=t�d:u:u:rOti�ra j_ 4,. � � �
CASAS

Magnitioo prédio de 2 Aptos grandes em ter, "- _

rena de esquina:
'.

CENTRO - R Artista Slttencourt 18 - Sole

ta� Sola Jantar.CopÔ, 2 Quartos. Banheiro. Coz'inhu
Quarto de empregada.

O APARECIMENTO DE gar a questão glandular.
PELOS NOS ROSTOS Há quem pense que ,i hlper

FEMININOS ti icose prov.enha de uma

perturbação no funciai1a:'
Dr. Pires mento de certas glandulas

mas o certo é que se existe

O problema dos pêlos do alguma falha ninguem sa

rOsto é dos que mais preocu be onde localiza-la e, muito

pa o sexo feminino. Trata- menos, como corrigi-la. Na

se, na verdàde, de um as- realidade todos os -reméjios

sunto m.edICQ- social de internos por melhort� mAt
grande releváncla, pois mui, is indicados que sejahl., 'llão
.tas mulheres Inconforma- fazem cair os cabelos .exis

das com o aparecimento da 'tentes nos rostos femininos.

barba ficam nervosas, de- Em relação a.os depilatorios
san1.madas da vida, •

cq.ejas devemos alertar que o uso

de complexo. A respeito da
.

desses produtos ê absolu
.

hlpertrlCcSe., nome c1entífi- \ ta.mente condenaveL Ao con

co pelo qua.l se designa o trário do que se possa ima

excesso de pilosidade muito glnar, os pêlOS aumenta:n

se. tem escrito. Informações lJ�sustadoramente após que

certas e erradas têm sido OS de.pilatórios são em

veiculadas. A confusão é pregados, quaisquer que se

enorme o qqf" vem afligir jam os nomes .ou as forma:

ainda mais as moças e se- com que se apresentem, fa
nhoras atacadas desse In- bricados aqu.i ou vindos do

A respeito de pomadas ou frequência em aplicação de
cremes à bnse de follcullna quantidade. Trata-se de u

esclar.e.cemos que não fa- ma tecnica nova e que re

:tem cair os pêlos. Quando solve os casos por mais an

friccionados na pele promo- tigos que sejam, sem cica
vem uma Irritação dos foli· triz, marca ou receio de re

cuIas originando o apareêi- eidiva.
mento de espinhas. NOTA: _ Os nossos lei-
Sõbre a eletrollse dir�;. tores ,pod�fã����.taF �

.

mos que é um prgcesso de-, . � c�selho p,�Rrê o w.:.;

����!�' edo��;�:,��i:udlrliHi�;t) ill�éttfoftJtt1Iffi�st�be��
que a maiorIa dos fios renas Pires, à rua MéxIco, 31 _

ce. Rio de Janeiro, bastando
O unlco tratamento c!).- !,m�iar o presente artigo des

paz de destruir Irad.lc�Jmen- te jornal e o endereço eom.

te a raiz dos pelOS é a a!ta pleto para a resposta.

Minislério da Educação e Cullura

Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Odonlologia
. E D I T A L N.o 3/63
Abre Inscrlçs.o, marca horárioS, . designa
Bancas Examinadoras e dá· outras instru
ções às pro\'as do CONCURSO DE HABILI
TAÇAO _ para matricula inicial, em HHI3,
no Curso de Odontologia _ em SEGUNDA
CHAMADA.

'De ordem. do Exmo. Sr. Prol. Pedro Mendes de Sou

za, M.D. Diretor desta Faculdade, torno público, para
ccnheclmento dos Interessados, que o Conselho Depar
tamental, em sessão realizada no dia 5 (cinco) próxi
mo passado, deliberou pela efetuação, nêste Estabeleci
mento de Ensino Superior, em razão da existência de

vagas, independen�emen�e mesmo dos resultados dus
exames que ora se realizam, da SEGUNDA CHAMADA

para o CONCURSO DE HABILITAÇAO, à matricula In1-

elal, em 1963, no Curso de Odontologia, na forma que

segue:
la) As Inscrições far-se-ão na Secretaria da Escola,

sita a Avenida Rio Branco na 160, de 12 (dôze) a 15

(quinze) do corrente, no horário cOmpreendido entre
as 14 (quatorze) a 18 (dezoIto) horas er no dia �

•. � _

16 (dezesseis), das 8 (oito) às 12 (dôze) horas.
20) No ato da Inscrição, para o caso espe.cifIco dos

candidatos que, porventura, forem repl'ovados na Pri
meira Chamada, e tiverem Interêsse em se submeter a

êste Segundo' Ccncurso, farão juntar, a novo requeri
mento, tão apenas prova de pagamento da taxa de ins

crição.
3D) Condicionando-se �o fatôr existência de candi

datos regularmente inscrltcs, as provas escritas de QUí
MICA, F1SICA e BIOLOGIA, serão realizadas, no mês

em curso, respectivamente, nos dias 18 dezoito), 19 (de
zenovlh e 20 (vinte), tôdas às 7,30 (sete e trinta) horas.

As prâtlco-orals das m�mas matêrias, obedecida a Of

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

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

40) Só serão admitidos às citadas provas, os candi

datos que, no perícdo .estabelecido pelo art. 10, hajam
satisfeito, integralmente ,as exigências para inscrição.

5U) De resto, no que não contrarie o presente, fi

cam mantidas as normas e designações constantes dos

Editais nOs 21/62 e 1/63, desta Escela. baixados, respec
tivamente, nos dias 13.12.1962 e 21.1.63.

Secretaria da Faculdade de Odontologia da USC, em

Florlanôpolls, aos 7 (sete) dias do mês de. fevereiro do

uno de 1963 (mil novecentos· e sessenta e três).
Bel. Nelson MontE La Porta

Secretário

Apartamento funciono I - 3 quartos, demais

dependenôas

ESTREITO - R. TobiOS·Barreto n. 2·2 ..

- jlln
to o praia - Cosa dI'! Alvenarla.

ESTREITO - Vila F·larida rua rfO. 1 fundo do
F. Neves, com 3 quartos � solo - cozinha - ba-
�heiro - óg,uo e luz.

.

....
Rua 14 de Julhó 953 - Estreito soido da pon_

te quem segue pc ra Coqueiros. Casa e terreno com

782 m2. '. ,..... 1..-.,
AGRONOMICA _ Rua Delminda Silveira n.o

200 .,...-- Boa casa de Alvenaria Com terreno de 28

por 40.

SESC
Comunicação aos Senhores Pais
o CERTRO DE ATIVIDADES DE FLORIANÓPOLIS,

comunica aos senhores pais que as inscrições para o
CENTRO DE RECREAÇAO INFANTO JUVENIL MURI
LO BRAGA oberecerão a seguinte ordem:

REVALIDAÇÕES
Para as crianças Já inscritas .em 1962.
Dias 11 _ 12 _ 13 - 14 _ 15 e 16 de fevereiro
INSCRIÇOES NOVAS �

a) Para os filhos dos comerciários
Dias 18 _·19 - 20 _ 21 _ 22 de fevereiro
b) Para afins (Se houver vagas)
Dias 27 _ 28 - de fevereIro

1 _ 2 de março
• Horário de inscrlç6es
DlarlaIrfente das 13 às 21 horas
Sábados das 13 às 18 horas
Local de inScrição
SESC -' Praça da BandeIra s/n Florianópolis
Documentos Necessártos para Revalidação de 111S-
crição

•

Do Comerciário
_ Carteira· profissional atualizada
- Carteira social do sesc
Da Criança
-....: Cartelrá social do SESC
_:_ Atestado de vacina
Documentos necessartos para Novas Inscrições
Dos Comerciários
_ Cart.elra profttsional atualizada
- Carteira social do SESC (No caso de não

inscrito 1 fctografla 3/4.)
Da Criança
---: Certidão de Idade
- Atestado dé vacina
-;- 1 fotografia 3/4 .. . .

NOTA: a) li. matric.u.\& do. a,f1� no SESO deverá ser

feita Por um come.n:I&r1o.
.

b) A revalidaç,o dQ a"lln1.·· só será etetuada
.

'aPós ter "o cómerClârlo responsãveJ reva

lidado sua Inscrição.
c) As atividades no CENTRO DE RECREA

ÇAO INFANTO Jt.TVF:Ntt. Mmm..o BRh-

.estrangeiro. Também a pin

ça, navalha, lamina de bar

bear ou certas lixas que são

esfregados r.otativamenta no

rosto agem como depila to
rios mecânicos .e. têm ames

mo efeito nocivo.

!ort.únto.
A fim de elucidar quais

quer dúvidas ácerca dos

pêlos superfluos resumire
mos abaixo os assuntos mais

Importantes sobre tão in

desejável desgraclosldade.
Vejamos em primeiro lu-

SÃO JOSE' _ No Praça n.o 191 - Oe Alvena·

ria todo conforto. terreno amplo com 50 metrc.

R. Frotino C. pires n. 28 e 32 - Cosas de

madeira, pagamento porte a visto, resto a combinar

TERRENOS
AGRONOMICA - Dois lotes na Rua Joaquim

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ· _ Início da Frei Caneco. Magn,ifi�l)s
lotes com vista Baia Norte, Para residências de hpa

�

gosto.
• .

BARREIROS _ Vórios iotes, pagamento a .':0117

binar.

. Pela la. vez em 1963 reuniu-se a

junta Executiva Regional de Estatisca
Na mesma oportunidade Além dos assuntos per-

a JERE prestou as hOma- tlnentes à Estatistica Re

nagens pôstumas ao ex- glonal, ventilados durante

servldcr do DEE, Sr. Fran- a sessão, de�tacou-se o vo

cisco Duarte Silva, Ines- to de regoziJO, aprovado e

peradamente falecido a 31 in.serido em ata, ao Dr.

de dezembro findo, conslg- Fernando Osvaldo de 011-

nando-se em ata um voto velra, eminente cclabora

de profundo pezar. dor do DEE no setor de

Bio-Estatistica, recente-

Cumprindo o calendário mente investido nas ·ele

estabelecido para as reu- . vadas funções de Secretá-
nlóes no corrente ano, efe- rio da Saúde.
tuou a JERE. no dia 24 de

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca do Loi�e

ESTREITO _ Alto da Visõo Vórios late.s.

Quartos
Com ou sem pensão
Rua Esteves Junior. 34.

jõlneiro último, II sua pri
meira reuhlào ordinária.

.

Com a presença de to·
dos os COnselheiros, sob a

Pt·esldência do Diretor Ge

ral do Departamento Esta
dual de EstatIstlca, Sr.
Ivo Maes, InIciaram-se os

trabalhos que prolong:.:l-
1"llnh�e por demoradas ho
fUS.

'. .
VENDE·Sf

Um lote de terreno. medindo 17,50 x 12,00 metrQ\

sito à Servidão Vieira defronte o Abrigo de Menoret

preç��: �C::I:�I) à rua Francisco Tolentlno, esqul11l
com a Bento Gonçalves, nO 1.

Um tcrreno, medindo �:z x 189 metros, com uma�

;i:'__', M� de malerial nO 77 cm Crqueiros na l"U8. geral. �rat<J1
cô')�o �ajo: Antônio Nun:� Pires, à rua Conselheiro

Matra-it'47 .. t.C:.

...:. "
. .

i

IlIlIiillliiiiíi·Oi·.··�i·iilll..iílliiiii'�i·I·líilíiii==���==��ii�ilii����::::������������������� ... :. t)e�:t�t%\j.·.i,,�,y�·,

ALUGA··SE .

Ampla sala pal·a escritô

rio, casa comercial ou dep6�
sito, situada a Rua Padre

Roma 50.
Tratar pelo telefone 2065

';\0 período da manhã.
VISTO;

Prof. Pedro Mentiu df .soa.
Dlr*r

_. __.��I""",�.:;'.� �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR DOS ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

Com qUatro clásetccs te

gfcnals dos cinco jcscs
progrBmodo� J prosseguiu nl.

tarde de anteontem o c.un

peonatn Catar\mnse de

Fubbol.
O mateh travado em

Itajai. entre Alm!rnnte Bar

roso e MarcWo Dtns. teve

um transcurso dos mais

moe.mentados mn- scru a

t:ug:.r u um tndrc s . técuícc
condizente com" alio gn
bllrito daS duas esquadras.
venceu o Marcíl'n Dlft'> por
2:<1. quundn um empate
faria ma.hor [ustca ao que

realizaram as duas. NII pri
meira etapa venceu o esav

cílio Dias pro 2xQ dímrnutn-

A No�a D:re!or'a �o Padre Roma F. (.
'1;rao:d:ná'ri<", cl'uiram-s,-,

dia 1.0 de f.ever .. !ro próxI
mo passado na sêde social
do Padre abma F. C., à rua

Cristovão N. Pires n. 2, to

d('ls 013 rn'.'mbros dêstll CIU

b2 onde d Lberaram n�

a"�untos
a1 PRESTAÇAO DE cmr

TJV3 � p<'lo ate então te
aúureiro do clube, sr. Rl\n:ltn
Pir.es.
b)·POSSE DA NOVA DT

RE;TCRIA - escolhida uc-

1&."": Pree-dénte '''''le!t'l ....

f!ua'j dirig�rá o� de ..íjn:;:;
do clube durante o p"··;nd.)
de 1963�64 e QU" f:cou ::1$
sim coustitu:da:
Pr�s:dente da Honra _

Osni Mar:nho
presidente _ O�mar A'.l

Mnia Schlindw�.n

LuiZ Paim
1.0 Secretário - Ari.

Lehmkuhl
2.0 S':!cretário - Enio

Rut!koskl
1.0 Tesoureiro - Luiz An

tonio N. Pir<'s

2.° Tesoureiro - AntôniO

Kowalski

Depto. lü!lações Públicas
- Luiz Cardoso Rocha.
Conselho' Fiscal - Ger

son Demaria Renato Pires
e AnUso\l �deir.os.

�

SU�es COrul.' li'tscaI -

Josê Carlos Soares, Cesar
de Melo Cardoso e Andr(i
Kowalsr.

c) ASSUNTOS fllVER
soe - Dentre êles, o caso

da excursão do clube à �i

dade de Ituporanga.

Nas próximas semanaS se:á inic:ado em nossa

capital, o certame citadina de footba11, ecttgoria de
profis_iunais. Várias agremiações po:·tic porõo do cer
!.Ome tentando esc;ever em oEeus anais um dos moi'!
brilhantes E. :.m.clcn::.ntes capítulos. Entre as equ'pes
que de filarão aos olhos ca imerso torcida QUe ;:>or
certo ccmpo'ecerâ ao estádio "Adolfo Konder", duas
estõo propen"Os a mostrar que não foi atoo que con.

seguiram olc"nç:Jr o Divisão de Honra. Trata.;e de
São Paulo I� Pestal Telegráf'co qUe tudo farão, tem(lS
certeza, po-a br'indar ao público qUe comporecer 00

es�édio da ruo Bocoiuva com espetáculos re-:J1mente
diçmos ele serem assistidos. Por outro lado. as demais
aaremiacões Que- iá disDutavam o r;:amp?"nato também
vêm ce pr-<>narc>ndo com ot"nco no sentido de compe
tlr-em a (lltU'·o cC'm as duds nnvos oq-emioções que
ascenderam à categorir> ri"" nrofissionoi);.

XXX
Como se iS�b não b<?,stas:se, o C'; oÇlrtomento Téc.

.,ico da Federação Catorinense de Futebol contorá
a(} oue parece cem moi" do'-s novos elemen'hs intf.
gronte �o auod"o de árb"itr::ts da entid�v'f'. São êles.
Evaldo Teixeira. ex cronista esoortivo e Nelson Ver'a
giC' PX intpn�.<lnt,:, ri .... (1".,dro de Órbit�os·da's Federa
.;ões Esn'''';tr�rrte''''f" Flum;ne-nse, Alnooana, Pa-a�
bano e M�noiro Amhns. seQundo declararem à im
prensa tE.ntariClm inoressar no DPOartamem-o Téenico
da FCF poro c ... lnb"ra-em mais dIretoMeAte cem o

proares�o c df"í'nvn1vimento do futebol E:oterinense
que tem ancado verd..de:ramenle abaixo do crítica.

yyy
Fi,..,,.,l; .. ,,t""I� ..... ", 'o�omfl" Iflmf'ntnr o ousêncio do

Brra'IIV("I �"n,.,�to rl"l,,,,, iá flUe como t�{JnSC-(lrrem as

cr>i"ns, n ti!""'" rl,.. ,'It\"�;,..,h,, r'l1Í_ t-"m:>rá O("lrte no corn-
rt.;: ............. t� .... ,."fl�,·; ... ,...._l ,-I� -F ........ �h .... 11 ,..;�-..-I:.,,, IJm'" VI>.,. flue
terifl d" "'" n�"""'"nri ... � ptÉ' o d;1'"I '0 dp. inne:r", último
nã,., o c"t"'""""",i,.,..-I<""\ :1t", ,,"m'O As�jm' sE'nno. tltdo faz
crp- (1' II> t",rpm,..." I rm �".rt::>mp sem a oo'rticiry,cõ" dG
p" ..... II,..�rn ,-1("1 P. �M,.,rln R�/"I"ilI>T�a que não se fqT� r:.�

presentar r� t�Jô"""I"",,,'·,..,rln de 63.
vv"

t-I .......... ,,'� � ....�+� � ,.., .... ,'�,.[,... t\ :.�,..; ... '"'" ,. ..... ,,""'''!

rendas

'.; r�,"_." '.-.n �"\ "f't()r d()� al'hitrGgenll e

t:'h critl("'1d" n" certame <Inter ia,.

Voltou.a �e reunir, n'J

úWma sexta·f�lrll, o TJD
da FCF sob a Presidência
do sr. Lauro Santos.

Estiveram presentes os

juizes Amilcar Scherer, Mar
co Aurelio Ramcs KrLeger,
O$ni Bal"ba�1) e Osni Me!ra,
bem como Q andit.or P::!r�!
Adão Hahn.
Nb· pl'Oce.s�o 274, em que

aparecia Indiciado o ':i.rbi
trp ln cio Alves Filho, no.

.

artigo 243, jõgo Vnsco êa
Gama A C. A. CaçaêoI"-t'n'.'
o TJD por unãnimldade
absolveu. o acusado.
Processo 9/6� - .Tã!!")

C.A. Operário X Carlos Re-

NrTA f'-.;oT��AT, t>�o "'6<1

Rl"SOLUÇOES.DA �NTI.
DADE:

1 - DIRETORIA DA

FASC

comunicamo .. ..-JS Clubes

filiados que o senhor Daval

do Silveira assum u as I <ln"

ções de presidente da ••.

FASe para o qUd.. w. e.e,!"

no dt'a' 15 de janeiro fin

dante I'scolhendo para se\:.�

seus �uxiliare,s os seguintes
desportistas:

1.0 Secretário - Altami

ro F. � Cunha.
2. Secretário - Maur)'

BÓrges
Tesoureiro - ,João Ma

rio Zomer
Dir. d,e Patrimônio - n:l

mar Zilli

P:levln'mO§ aos clubu in

ter.es�adl)!! . no competlºão
.ofic·al aC'ma'clhda' no son

�irlo de r.emete�tm as inseri
ções de �,eus atlêtas, o.bedc
cendo a forma r.eguIam�n
taro

Dia 20 o Início
I'caro Passos

do' Torneio
vendo qUII-�'o e4.Ulpes.
Na p,ehm,nar jI)6<l�aO

Cluae dos Nove X U-nlvet"�!
tár.o enquanto no co�t::jo
de funao pl'euarão Doze de

Agõsl.o x Sete de Setembro.
O Torne<o ,,-!Vã efetuado em

apenas um tnrno.

Placard tSPOrllVO de '·0 U1ADO"

Metropol 2 x AtlétiCO Operório 1
1'v1l.• ICI"O UIOS L x �orn.. so I

f\mellCa L X CoxiCas 2
he.Cllhi Luz L x \.,.arl0s Reno!,lx 1
Guarani 4 x Flamengo 1

CAMPEONATO 'MINEI�O

Cruzei�o 1 x Atléfico O

AI>\I510$O$
Recomer.damos que essas

P"O idenc!a.s .sejam toma
das com progr.ama babltual .

organizado pel9 FASe.
XXX

4 - RENOVAÇAO DE AL
VARA DE LICENÇA
Advert'mos aos clube� a
tuantes da necessidade de'
renovação do Alvarã de Li- ppnhorol 1 x BntnfnQo O
cenga ;J9:ra funcjonam�nt.o palrnf'iros 2 x Sf'If''-i'í" rl1:l Guatemola 1
no presente ano de 1963 co Fluminen�e 4 x Seleção Uruguaia 2

��a�o�:x�e:;o;���elE;t!: _

passado de março, o refe
rido Conselho aplIcara a
mult9:, regulamentar.

Secreta riu da FASC, em
31 de janeiro de 19t13.

AJtarnôro F. da CUNHA
1.° 8....acretárto

Movimenta-se
a Diretoria

Aldista
Cont-!nua se movimenf,an_

,.In '" dil'et.or�'i do Clube de

Ragatas Aldo Luz, dre n"ss-a

cap:tal, no sent:dci de pa
trocinar a "GRANDE RE
GATA INTERNACI0NAF.

Campos: Flamengo 5 x Munic'pal 2
Madureiro 2 x Vasco 2
Olorio 2 x América 2
Esoorte Clube Recife 2 x �r�,rgipe O
Atlé:i:co 4 x Cu:-it"ibo 3

NO �l(TEIIOR

REDATO.R

PEDRO PAULO MACHADO

COLA,p"'DOa�S ESPEC;IAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORES
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. AVILA
ORILDO LISBOA - M�RIO INACIO

COELHO - MANGONA

po Soclal Progres.sista Te

legrama de 2/:2 da
'

Vg::t
Serrana de pesportos, Ofi- �

cl,o do sr. Francisco ASSM
de Toledo Ribas, do Rin
de Janeh'o Nota OfiC!fll
3/63 da CBV, telegrama de

1/2 da S. D, Bandeir,'!lt�
q" Bl"usque ,Oficio circular
da ACESC comunicandü

eleição da nOVa Diretoria,
Nota OClc'al n. 7/63 da
C B B OfIcio '1 34/63 da
Feder�ção Brasiliense dE'
VolleY-boll. z:nexando n:la"
tóriO.

l.a RODADA

lücoe[((lIltros (eram continuidade ao campeonato:
M? (ilfO. Metropf!l, Hercílio e Guarani, os vitori"sos;

:�l:.:;�,� ��a�!o:�r���� eDIpa te Co X·Ia s X me' I-eH Federação AI'étlca
-

Ci.tarlnenseClLIO. Jorge,. Anton �.,o, I A
:

NOTA OFICIAL N.o 06fl�3 Iela Muriel Luiz Moreira,I o e j'oel II, Somb 2.. e

. , I..· RESOLUçoES tomadas Eurico Heinemann.Jcel I; Ratinho IReuês ,

..

.. em reunião realízada-nc dia 4.0) Encam nnar ao 'rrt-rdésto, Aquiles, Odilon e

grande espetacutc Quadros: CAXIAS: Cten- ma1s movímentaríoe [Ig�- ria relativamente fác!1, o
5/2/63 com a presença d"" bunal de Justiça besporti-Dica. BARROSO: Ede��I; �=:n�:n o nubl.cc vtorar. d o: Baíxinho; 'rtêc e orJ dando ao bom Jlúblico, que AtI�tioo .oseeéríc exigiu I) seguintes diretores: O:!�, va a' Sumuln do 2,0 jogoRoberto, Jorge. (Mo.redU, Na segunda. fase ambas Iando; Schelo 2 Luíarnnc: compareceu ao estádio A- máximo chegando mcsme vareüa-Presídnte. S,iJvio Se "melhor de três" a Saci!'.Antencr e Zêqumha, Nfi-

as equipes calram de, pL"D- Adilson, Pepê,. Norbereo mbal Co,.tQ.. eIQ certos momentos a sur-. -enm da Lue-t.c Secreta- dade Esportiva Vera Cruzlinho e Lulatnho; He1io
ducêc mas mesmo assim {t Honpe, Osma? e Uzmho JUllrlhll, 8Qrlu a. ecnteeem preender a. todos. asreeen- rio, Nazareno de J. t.rsbõe- ua Palhoça x Soco Esp. Cru-Mima, Deba c Geraldo. Ar-
elube emertcano. �,ol leve- (Peracío) . A!'JIE"RICA: BoS.. para fi) r,presentan� de tando um ritmo de jõgo dos L0 Tescureíro Almory Laue zeh-o do Eul de joínvíüe.bltragem de Arno acos .c
mente supçr.or. Tite abriu �e; Béco. N'Itcn e oecar Brusque aos .24 m!riu,tos maís. técnicos e brtlhantes. Membro do Departemorrtn em virtude de ter �ido (':_renda de cr$ 332.30°,00. A·
a.contag,em..:aos 11. �.�lUWS (BibH; Riga e A!;l.aelõ Tite, 'mas M r1nOO, Iogrcu empa- 2)(.1, to a contagem final Técnico de VolleY-Ball, Hfl.,- tado-i;) aeléta L:",adalro �o-normalidades não houve'
para o êmértce tendo o Milt nho, Wald,r, Did� e tal' aos 38. Somente na se- favorável ao Metropol. wo milton Conceição-MomOI\O brega deste ultimo clube.Em Jolnvllle, trvemoa Cax'flS empatado aos 16 Larunj:nha. Arbi�ra�em do l\inda �t�PA- é que ,surg:u 1i1" e. Nilso, marcaram. pura do Conselho TPêpiCO de 5.0) Aprovar a tabela �)U-mais um clássico que reu-
através de Norberto H3Pf!C', ilaranaense Antônio Stn- ° ponto da vitória do élu- o líder enquanto Atmcnn- aaequec-aan. ra o II 'rorneíc -rccre P,lS"n'u América e osxías em
placar cem que term.nou piru:ki e renda de cr$.... l)e tucaronenee 90r tntei- do tirou o séro do marcador

s,os", que acrâ realiZado (\'1co!ejo que se desenrolou no
esta etapa. Na fase nnar 381.650,110. Ancrmalrdadea: m�dj.O ge GotU·aga uo� a do Atlético operãno. EXPEDIDENTE: _ c'rco- um único turno.estádc Edgard Schnerder, Osmar aumentou para" Adilson do_Cai1aS'-4�i ex- minutos. Finalmente em' Lajes. lar 10/63 e 11/63 da 0BD.pareeneente -ao clube ru-
cexiea quando mars- p-ede- pulso por agreS'lão ao mó- Em encíuma I) lidero pas- Guaram' local venceu ao Oficio n. 01/63 da Liga A-do o Barroso na etapa cera- bro. Na primeira fase as
minava o elenco rubro e d-e R'ga, seu eénes díflculdades pa- Flamengp, de Curitibanos tlétlca Itojalense, Ofici,) do Dia _ 20/2/63 Chl!Jeolementgr. ldésio aOs .14 'l dua� equipes pr9porcia!18- Bêco 'de pellalld=tde máxi· Em Tubarão .{' Hercilio ra suplantar ao elenco do por 4xl" consegu'ndo 8�- sr, Hamlltoll Platt, apre� dos Nov:" '< Clube Univer.:ma empatou a03 47 mir.ti- Luz 'recepciono� ao quadro OpetiLro, no cJás.s1.c.o lOCaL sim sua primeira vitória !la sentando \llano de tra[:a- tárloto.s já: no período de de>\- do Carlos Renaux em jõgo Embora o Metropol e�t·ives- campeonato.

.

lho I:'ara treinamento dh f;e Clube Doze de Agosto xco�toij. que teve um de_;;enrol-ar dc·s se credenciado a uma vltó-
leçãa, juvenil de basquc.t- S,E. Sete de Set-2mbroEm A�sembléia Geral <';;- Vice-presidente - 'Ca.rlos
bail. Ofício de 30/1 do Oru- 2 .... RODADA

M � rcíUo ganhou mesmo os ponlos
nnux. indiciado o atléta do

_
Operârio Flavio Bandeira

Dias, artigo 249, por maiO
ria de votos suspenso pm'
uma 'partlda, go,.ando Ell

tretan�o, dos beneficios dr,

parágrafo' 1.0 art. 151 do' O.u 'forl'1e�O J.:ca.ro t'IlS�
CBF (Sursis)'

.spa, .dea41zado e r,eallzsdo
Processo n. 5/68 - R':)v!.. pe.a FeQu�s�o AtJetlca Oa

.são solicitada. pelo jUiZ I,.i- tarlnery;e. está cqm sua (lri-

f:�:t��c�'� �:f=:l�p�; �e?p:��:-::a�r;:dean:��=
maioria o Tribunal fOIUIJOl
conhec'mento, mas nt;!g-l'>l
pt<.'v'mento. confirmando II.

sentença anterior de pera:!.
de ponto_;; para o Carlos
Renaux.

xxx
2 - éONVOCAÇAO DO

CONSELHO SUPERIOR.
Cientificamos às dirQç�e.'i

dos clubes filiados quo, nií:o
foi po,sslvel realizar a reu

nião do Conselbo Superior,
convocada para o dia 29 de

janeiro PP. pela talta de -
_

comparecimento dos l'e�p'l
tiv.Q5 conselllelros, com ex

cepção do representante do

C.N_ Riachuelo.
Outro.s.s1m, fica nOVam?1l

te convocado o CONSELHO
SUPERIOR para l"Cunic-se
no dia 15 de fev'!!r-eiro, s�x

ta teira, ál 20 horas, s<lndo
realizada em 2a, conVOC::l-

ção, mela hora mais tarde.
Consta da ordem do dia.
A) - Eleição do carg I d�

Vice-presidente da FASe,
em virtude da deslstênr.ia
do sr. Eurico Hoetern,);
B) .,-- Discussão e "pro

vaeão do oomoo 1)1:�
TB,ANliV'l!:lt8:HCIA DE A-

... ,...,-� ��ll..,�_,,� ... _�,.., ... ,l,_�;,..,..,., .., -.,JI......t1,., ..,rin�:.,,.,lrYlo.," TLETA8.
das 3 - INSCRIÇOES AS RE

GA'�A8 DE :r.:tARÇO .

ATOS DA DIRETORIA:
1.0) Conceder filiação :.10

Clube dos Nove de São Josó

2.0) Mapter pata o roê,

da Fevereiro a mesma ta
béla de trelnamentó de ja-
11(':1'0 tEstndio Santa Cata

rina)·
CONSELHO TE'CNICO DE

BASQUET.BALL:
1.0) Aprovar o plano d"

trabalho apresentado �/i"lo
Técnico Hamilton. Pl:lT,i;,
para tl"einamep.tos da s,·

leção juvenil.
2.0) Abdr Inscrições a03

Clubes para o torneio "Cri)

nica Ésportlva", nfUi ::aie

-1"""' gorlas juvenil e infantil.
3.0) Aprovai' os jOgt)3 :1-

baixo reallzndos lim ';oln

ville pela Campeonato Es

tad�al de Juvenil:
Clube Doze 81 x 5.0. San

delrante 31
Soc, Ginástica 87 x S.D. --------

Band"'irante 18

Clube Doze 72 x Soco Gl.

nást.ca 27

4.0) Pi'oclamar Camp,;ão Com vistas à 1naugur.l-
e Vice-Campeão e.stad'lais ção do Ginásio Chll('!"s
de 1962 'Clube Doz de A- Edgard Moritz, vem �r,-,i-

gõsto e'soc GmRstlca 1es- nando sob a .direção 'do

M·· 'd Ed C It I
pectl-vamenle Têcnico Or�stes Araújo amIstériO a ucação e u ura 5" P"el.m" , S D S,lcção de VOl,ibol da C,·
Bande'rante Campea E:,;- pitaJ, que enfroutllrá O Bar,Universidade de Santa Calarina tadu,l d' 1962 d' Lan" deln'nt, d, Beu'qu,.
livre JuvenU x x x

REITORIA 'I 60) Proclamar .o at1et!l Provávelmente por as,'�'
. -I Jose Klnabem, da. S D Ba,l dias perderá o Sete de Se-

A V 1 S O �, deh'anteM dr Bmsque, �flm- tmbro do Estreito um d)�
.. ,peão eStadual Individmll c:e seus m�lhores �leI1lentl."�'

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

�
lance livre Juvenil 096:?', Trata·se do atléta Nels�n

,

7.0) Encaminha ao T.J.D. Coelho Que fixará reslof::-
Por solitação da D ,1_;toria do EnSino Superior.' a sumula do jõgo entre CJ'l· ela no E.stado do Paranr't.

tarn pblc h t d t d f
boDozceSD Bandeltiu- x x x

que �StõUo �b:r��:oos ��;�1���:e��a ��0�7r:;��:ae?:�_ tes em Vil lude ter sido (' - O CacUlll da F A C o C'1j

::�n�� :�ir�: :;o�:sr:r d ��:�:�!I�O� �::t�t� S::II
���;E���aT�e���c�CkDE �:d�o�:o;:� d;o�:,zj�:: ('��
VOLEIBOL �ovl.mentand.o com rela-Belasj�rtes �o tRIO �ra�de do Sul

1 O) Apro�ar OS jogos r�a- çao ao TorneIo lCaro Passo�
20

-

Cr� Ica de prques���) 1izado� pelo Campeo'1&t:J. e demas compromISS��
o

- a �Iro e !ono . Estadual USo dias 2 e 3 de Que tera pela frente.3 - Noçoes de C1enClas FISICOS e Filol6g cas
fevereIro entre as equ pc!. X " xAplicados

-, o

I
Soc Esp Vera Cruz 2 K Cha-mamos a at-enção dosO prazo de tn".- Iça0 sera de 1 de fev�relro ;- Soe E�p CJUZ"'110 do Sul O Clubes Lhados a F'edelRcDo10 de OQôsto de 1963
Soc Egp v;ru Cruz �)( Atletocll Catarlnc!lse 1).0 S'-MaJOTf''' f'SdClreclI"""Ient ...." o� r>t .. rf'��",rI ..... c; n"d�ri5 Soc Esp CrUZO,lo do Sul <J tor do 2,sporte da recto, qu-er(.>("pber nq ("I"cretorfn Ge 01 c-In U""ve-sl.-'o-'e de 50,.. 20) Reglstro<; do Atleta-, o Comelho Tecnlco 4e ",,"Como ,�e sabe, a mon'.l- ta CatarIna, no horono da" 7 os 13 h�r"c; Ccncedel 1 �glstlO 8ns �ê- IJbol Ja abrlo Inscriçócs Pa.mental ��ratona remistlc1. -

II'nto-s atletas da Sorl"_ ra o Campeonato RegloUolserâ fetuada à luz dcs re- F'rrmnopol., 31 de !conf'I·,., d .. 1 Q!;1 1a.de ��va .Çruzeiro dI'> Juv�l, r.eferpnt-e a pTe-fllltol'es. em l'l,rtude do cn.-
Sul de JOllvlJje AStIOglldJ senle temporada sondo qw�I '" 8�1 AL I jf710 Bl ASI Alvg§_;._du Costa, Waldell1Jr� ns ter;.Q

0. -tJ:r.iey':1r"AmerlCo da"Sllva, Joao VI" ate o 5 de ru�r_ç� ..,..

.������.,�� �r."t,

Dia 22/-2163 - Clube dJs
Nove li: S,E. Seta de Seler,:
bro
S.E. Cruzeiro li: Clube -.:>n.

ze de Agcsto
3.a RODADA

D:a 2/3/63 - Clube df)3
Non x Clube Doze de A- .

gost.o
S.E. Cruzeiro x Clube u�

niversitál'io
4.a RODADA

_ mD�aC��!�3 d� �:�eCruzci- t
Clube Setê de Setembro x

Club Universitário
5.' RODADA

Dia 16/3/63 - Clube 0,-
ze de .Agosto li: Clube Unl-
vej"sitár:�

C. Szte de Setembro X.
8.E. Cruzeiro
Em caso de mau tempo

ii tllbela .'!erá recuada, cada
Club .. dzverá apl'e�entar
uma bola em perfeitas con
dições.
6.°) MarcaI' para treina

mentos da selação da Capi
talos' seguintes dias. do ilc:>
mana: 4as. feh·s.<;, 6as. fel-

� ras e Sábados, obedecen"':>

�as�e�ii��e à�O�!���, h��:� �
a.os S�bados às 14;10 horas
Florianópolis, 5' de fove

reiro de 1963.
Silvio S. da Lu

Secretário
Ody VareUa
Presidente

VOLEIBOL
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o h:',4 . :\9:;'(:0(1 agradece, "PÓS a 'InolJ�uração
de seu retrato

Cem �UQ Exroo [,P(;!)Ó, o Sr. Bem.o A'guido Vieira
osstsre à toouçurccô- de seu retrato no Assococôa
dos Servidores do Estado. Nc ftcqrar+e ecctncem .)

Dr. Eugênio Dcin Vicu'o e Sua Ex-na Espr sa e o T(.
nerte Soufc da CM: Mjl;tcr e aloje rfp�P�e:1tQU o. G·.

vsrricdor do Estado ;10 Sclcnidoce.

o Sr Bento A'guid:J Vieira ladeado pele Presicente c

���d���eis2 J�t�: �� ���tC:JCi�C�Õd�a��S �:;:j:c���d�rs. IV'J

ncrr e r.n assoctocôo clcsststa
---------------

E D,I T A L
JUIZO DE: DlREITO DA JO Mop:u. n:)Vo, nO 1400;88, :\

VARA CIVEL DA COMAR- \'alindo em dez mil cruz'�i-
CA DE FLORIA�OPOLIS las ICrS 10.000,OOl:

�o uma engrenagc'n

Edital de Praça com o Pr L-' prlndpl. de c:\mbi8 hidr:1

zo de �'inte Dias llláUco, USA MOPAR, QVJ,-

liada e:n mil cruzeiros

\nDV�l 7,[,00.001

o Doutor EUCLYD?S
DE CERQUEIRA CtN- 4') 4 jogo.'; de anéis,
l'RA. Jui7 tiL' Dlrr!Lo ela I1Hl.l'C'1 FOMOCO (USA),

1 a. V"ra Civel d:, C:J- p�l.n\ motores FORD, no','C'i,

r..H\l'Cl de FI'.}r!anúpoi!�. tl\'allado!> em seis mil Cl".!

S. C .. 11:1 rOl ma dn lei. :ldro:; \ CrS 6.00r 001. tU.i8

centra»dO-52 doente UJ11:1

pessoa da família, chegou
d":� nünutos at.rrzacro ao

'T'('�. 11'''' d, F's'ad'), or-ce
trnbalh-va. me. runctcna

·I'.} ('XCtl1p1n\'. que muír as
,'(0:>:",\ t-üctavn seu expu
c.ente c(>!Ti nlt'h ll'1rn -te
antececénnta c temurnva
C<P"<"P �"''ll!)''e c'ep-r's. t",,;,
nêsse ola seu ponte c-r

t�r.,), com 3i) ano . do:' ser-
1'[" ""l'l n�.la «ntmdntar
d'a. ccnruoo. certo cotava

o D',·"t'1;·. -u-ndo ns-Jm

pr"Cfi'8C'll
Em 1905. o uomenagcndo

inlclou sua cnnelr« �' mo

professor, E n S��llld.'\. f�\

Coletor ôa F'fl.,entlll. F�t'l_

dunt. 1�"" "r.I'l'P!1rlO \'U"I1.8
cidn.-l"� do F:st<"fdo, Em It,I�

GRAf.AS
lV1 p.,� .. " noiw;. a .... radP<'')

duas grucas alcnncartag
ostcna onerem

o Departamento Central
de compras d ... Estado de

santa C:lt,\,'ina avi�a aps
in er{'.,��d�s, comerciantes
e md,istrlai�, qu� fi partici
paç5.o em concorrências

(públicas e admlnistra�i

'vns), r '!e!a de preços e pe

didos de m:lteria!, depende
de registro no me�m') De

partament I"',videnclado
da st!ll;ulnt? f:J�'111n:

1) R"I'l\1/'ri'ilcnto dirigido
no P:e'ldcnte do Depart.u
ment:> Central d", Compru�,
pedido registro e juntando
,oS segulntcs d:lcumentos:

II

G�,'NDE PRÊMIO "ESTRADA DA I'ROlliJCÃO"
CLASSE C - 27-1-63

'

1.0 lugar: SIMCA (Sreno Pornori] corro n.e 35
3,1 lugar: SIMCA (Afonso Hoch) carro n.c 89
4,° lugar: SIMCA (José Madrid) corso ".0 87
5,° lugar: SIMCA (Dante F, Golan) corro n.o 81
S'er,Q FNnllri com SIM(t !m,�!I;n horario 1!.1,131 km/ii.) chegou CpWlS um

��!;J:�J� I�e�é:�sh�f�.:�!eJ�o lí��f3\Qd:m��. cot�g(lri� (C retelra (fOi;11 I;��e)

,_,-.oZj L.L::::: PASSA ... É 'UM SIMCA.

dões negàti'Vas da Coletoria

Estadual de FlorIanópolis e

������eitui'a do mesmo Mu Centro de Treinélmenio de Ifacorubí
va�;da�� �:t��rodeq�:z!r:n� •• Editai de Concorrência Pública

norirleo Perpétuo daquela
associação de classe.
Foi elemento estreita-

em van-e jornais, como "O
Lume".' "O Farol", "Novida
des" além de muitos outros.
A cerimônia de nomenu-

sopo�on���ãgQOdOa��vac�':���� �:!'�:t�:�Sn,':ÚbldieaO'quda'l surno:, dor pelas causas daquela jaí, funrloa' a ass-ctccão
,,_ ngremlaçii.c, e íncnnsávet dos Arrumadores de Itajaí,

nntatrcto, foi homenageado fundador, o Sr. Bento Agut- colaborador do Serviço PÚ- numa ra.tosa cotabcmcãorw sede da Aseoctacãa d-e do Vieira, antigo batalha- blico Estadual. co qual es- aos 01)cnil'ios daquête por
tu aposentado há longos k. I!: hoje o Presidente Ho-
an s. ��......,."",,,,�"'=:Dl_SlI:I_"'_In__=="""""'"
Encontravam-se presen

tes v8.I'I:'s autoridades' es

t.,,,ual�, tnctu-tve o Becrc
tá-lo d.> F'l::t'nda 01'. l::ugê
nto norn Vieira, filho do
Sr. Bento Agüldo Vieira.
aep.esentcnco c Governa
dor Celso. Ramos, compa
receu :J T\'l1. Saulo Nunes
de Souan. da case Militar.
Note.V'a-.�e também a pre
scnca de multas assocíados
e anug-s do Sr. Bento
Ag-uido vroíre. bem como o

Presidente d'\ Assoctecão.
Sr. IV.) oancoírro.
Em W'I saudacâo ao h-i

menaoeart-. día'n o Dr. Jo
sé de Brito anarsde :

"É�te retrato que CO!')('1\
mo.. n'\ prll1clpnl ente des
t n �:-t�1 tr-ioua n ('A.'11Inl1"
eh 1:'1!1'!l. de uma socteueec
�"'" '" (1.<"('''''' '" urn-porou
tendo 1'0:' rnndartores h'
rr.cns tto csróro moml. ca

paeidade di' trvbnrho e per
sevaz-anca de V. ,8a,"
El'(I sua. alceucâo. o Dr.

JMe de nrtto Au drade tl'II

c-u um ur-vo perfil do S:'
B"ll<') .1I"llirb v'etra

B_P('Ol'd"11 um'! !,-,a��:\ln'm
d"�" ";.-1� ", r!1!:-, 011-

Continuando a listo de vitórias qve deram ó Simca
12 magníficos colccccões ";:JTI lQé2, cs carros Simco
voltam o brilhar vencendo espetoculcrmente a corri
do do "Estrcdc do Produçôo". 3'21 quilômetros de
terra e lama no melo de

percorreram o distôncic C;"
Pôrtc Alegre doncio pro-.o
lidade e resistência, Fc (

""u os carros, Simca

-irc Ccrôziobo da

a) Certidão Negativa do

Impôsto ue itenaa;
b) CerLidau :Neg,..ltiva da

Alfândega au Coietorla Fe

d�ral:

Registro de Fornecedores do Estado
o Relação, especificada,

das mercadorias do seu co

mêrcif'o, representação cu

indústria;
g) Certidão do Registro

na Junta Comercial, Con
trato da firma, ou Diário

Oflclfl,l que houver public'3.
do o dacument- da CrlUst!

Luição da sociedade;
h) Procuração, passac I

ao representante junto a

êste Departamento, autori

zando-/' a assinar propos
tas, ntas, recibos. contratos,
-ttc,

lIl.!:'smo que estejam sujei
tos a outros tributos.
3) Das firmas registradas

no Departamento Federal

de Compras _t»{ige-se sômen
te o Certificado dr' REGIS
TRO DOS FORNECEDOREScl Celtidào Negativa da

COle"�Jlia ��ladu<ll ou Pôs

t:l de Anecadaçàc:
d) Certidão Negativa da

Plefeirurll Munwillul;
.

t::� .'1..{;,_,ado de idoneida
de i.�'.'.l.I�'"'''' passndo pU/_'
um Bane;) 0U dnas firmas

idôneas;

DO GOV!1;RNO e as certi-

bro de cada an�, expede-se
tantos certificados qUantos
forem pedidos em requeri
mento, custando, cada um,
a importância de CrS 45,00
em sêlos Cr$ 35,00 Estrdu:tl

FAZ SABER aos �U{' (' pre
H'n'e edital \'1!'!"!T1 0\\ d"le

tiv!',(':n l'onhe{"ill'''l1t:l qu�.
no dl,\ 23 de fcvrrej:'o pro

x!mo. as 15 hora�. 11!1. s ',1e

dêste- Juízo. ii. ?raca Pe!"�;

ra 01!veirn. nO 10. o Porle�"()

d-s Al1cmiirios levani. "111

praça os bens penhorados,
a BRA7AUTO PE"'AC;; � \.

TJ\RINENSE & ('T."- T,"""" \

nos autos d� :\(,;'i. .... ol'dln'\

ria nO 12.6IH, "\lr )lle 'lll)\'e

COMPANH! ,',_ DO:- ")TOMO

VEIS S0;lN"RVIO, e q'.lC

são os seguintrs:

no vakr total de CrS

2!J.OOOOO, p:f'<:O P;J:' qua'l
to sc!ão levados fi praç\l,

para -{',em rrelll:\tad:ls p'l!'

quom 1:1al',r of"rta fizer :).

('imu da nvaiia\ão. Em vi·_

tud!:" do que expedC'-se o p�r.

st'nte e ol1tros j"'õlais, q'le
�rl'ão af'x[jfh c pubHcad,}s
n·1 f )rn�n d,,: !"l. Dado e pas
saj'.} ne:;ta cidade de Floria.

� ,- _

nó",lI, no, vlnt, ,um d","

Curso Bnfon',efa De 8arrosd') mês de JanC'iro do ano de

mil e novccentos e sC1seni:a

e três. Eu (a) Carlos Salda

nhn, Escrivão, o subscrevo,

tA) EUCLYDES DE CER�

QUEIRA CIN'.í'RA - Jl!iz

de Dlrcito da la Vara Cível.
Confere com o orip:inal.
CARLOS SALDANHA

10 _ 60 velas LH M/MS,
Cometa, llrvas, avaliadas
em seis mil cruzeiros (Cr$
ij.OOO.OO:

" i;3���g��: ������� ��I��-4'
�. ·i·' -:::-�, ;,"::10

E�l'P,l t)

___��J 2) O requerimento e to
dos Os documentos duvem
ser selados Cplll Cr$ 10,00
Plameg, Cl'� 2.00 de Sêlo
Estadual e Cr$ 10,00 d� E-

e Cr$ 10,00 Educaçãq e_,Sau

de).

MO'VEIS
VEndem-se p'ar motivo de mudança çom um an:l

ue uso Um jog .... de quar'-.o e sala de jantar de Imbui8

F mart"im. Um C'onjunto de estofado tipo cama.

Uma máquina de costura. Ver e tratar à rua Rui
Barbosa n.O 50 bain'O Agronômica. A Clu=>ln'Jer hQ('1

,

15/2/63

ttu-sede um clima de emc- Vieira, que com 80 anos de

idade, é "a maior glória vi

va da essocracêo dos Servi
dores Púultcr-s de Santa ca-

tartna".
"

f;lstrO de F:lrnec?d:lres do
Estado $ubsUtui os d:::r,u

n.t;,..u'; aCima €nu:"lera::!o!':,
para llpre�cntP.<;;;'o e pr..rti
cipação n',s c' ncorrênch;
abertas pelo Dep:ntam-;-nt:l
Central de Compra'.,.

:L.lep:H�amento Central de
Compras do Estado de San
ta Catarina, Em F!o,ianó
p..,,,�, 18 d!:" fevereiro de ,

1963.

I
ducaçã'J e Saúde I)()r fôlha 6) O Certificado do Re-
.... � .. a_��__ ·

Progridé O Viel-nam em sua

Lula com os Comunistas �
cl'e:á���A�� ��t����sswe�tesr�a�:e:sel�s�������n� �:'I
trl'mo OrIente, declarou que o govêrno do Repúbl' ca
do Viet-Nam está c::::nsegui:'"!do "p"ogl'essoSl subl-iton
l'; . i<" I M sua luta contra as guerrilhas comunistas dO

Vi�t Congo
Frro "'Jitrevi!ito oela telr>visãl"J o sr. H"'rr:maJi -eh

CÚr;u ('l e�niYit..., de luto do", fôrCá!' \liet!iamesos, ,,� Quais

::J a 'nl��1i\7h ,

EXTERNATO FUNDADO EM 1922

AlfnlX?tizo (' prl!pora para os exameS de admissõo
ao� g'násios,

28'--2

DIREC:ÃO. PROFESSõRAS: Aurélio de Mello
Bcttoro e Mario I-Ielena Gevaerd,

MATNI'CULA: Todos os diac úteis, (jos 1 às

heras, Ua,l'UC Fer�an�o Machado, 32,

RUBE...'IS VICTOR DA

SILVA, Presidente
14-2-63

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

A partir desta data, acha-Se ob€;rta a conearrên�
cio púbIH;:a. poro o estudo, anr.e-p�o�iO projeto dzta
lhes gerais, especificações 'e orçamenre para cônstru
çõo 'de um prédio de alvenaria, tipo rural, com o árt:a
de 1.000 m2 (um mil metros quadrados).

O pr€d:o será construido no sub-distrito de ItH_

corubí, Município de Florianópolis.
Os ,:nvelopes contendo orcamento deverõo S .. r

endereçadcs ao Cent:-o de Trei�omento', aos cujdad�s
da ACARESC - Rodovia Leoberto Leal - Caixa Po:-;

tal, 502 - Florianópolis - Santo Cotar'na,
Tc10s os concorrentes deverõo f07er a entrega

das o"ooostos o'�é às 13 horas tJ..-., dia 25 dr> ) '("'''eiro
de 1963, As prepostas apresentadas após o dia 25 se

rão c"n�ld€'rados nvl::JS
As propo!-;to� !'erão abertas às la hera" do dia 28

d, f�Y('rej"o de 1963 �n Edifício do Escr'tôri,..., Central
rIr) "�"'r"'-:"'('õo dI" Crérlitn e Assi.stêncía Rural de San
h'" r,.,tar1no _ ACARESC ....... no pre"fnça dos intC""
n"o;",o,.ln�,

F-('I,...,.",.-in"l"rt"� sôbrp fJ ("<"n�t""Jrrí,.. S:r>--(j') fMI"IC_
"'�""'''''"'''"'''otl� nn Eo;oeli"'-'rio C-f!ntro� d' ACA-

PESe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sanfa C'atarina':conta com nbvô orgão de i"mprens'a ,"
Na Polícia Militar o lançamento de+leço Húngaro" - 10,000 exemplares

_ Presentes Altas Autoridades. ����";.U':"�d��::�n,a das

Coube ao CeI. Antonio

A nova revista em sua edição especial de lançamellto'
Desde sábado Santa Cn

tertna conta com mais um

Ol'gão de imprensa , trata
se da revista "LAÇO HÚN

GARO", que con seus 10

mjl exemplares é a revista
de maior tiragem em nos

so zstado.

SOLENIDAI;>ES NO QG

Com um bem elaborado

programa foi realizado no

cueetet General da POlÍ
cta 'Militar, o lançamento
oficial da revista. astavum

presentes além do repre
sentante do Governador d'l

. Estado, o Presidente da
.

Assembléia Legislativa D rp.
Ivo Silveira, o Arcebispo
Metropolitano D. Joaquim
Domingues de Oliveira, o

Comandante Geral da PM

CeI. Antônio de Lara RI

bas, Secretário de Estado,
oficiais do exército Mari

nha e aeronáutica, e altas

autoridades.

APRESENTAÇAO
Abrindo a solenidade

usou da palavra o ten. Lp.

deny Mendonça da RO$a

ENTREGA DE REVISTAS

Em seguida fora:n entre

gues os p-ímeíros exem

plares da revista às auto

ridades presentes.
Na oportunidade, em no

me da imprensa, usou da

palavra o .rom. António
Fernando do Amaral e

Silva que, falando de ím

provlso. saudou "LAÇO
HÚNGARO" eongratulan
do-se com seus diretores,
O major Carlos Hugo de

Souza, diretor da nova re

vista, agradeceu as paJa-'
vras de incentivo do jor-

,AINDA .. ! OUTRA DAS MIl!

LOCALIDADE: CANTO DA PRAIA - MUNICÍPIO .

CAMBORIU - OUTRA DAS ;MIL

N'Olícias da Secretaria da Agricultura
O Senhor Secretário dn taram de assunto do refl')

Agricultura. dr, Luiz Ga- restamento na ilha de I"!')

briel recebeu no dia 11, em rianópol:s; Deputado LtI

seu gabinete de trabalha, den Slowinsky Vice Presi

as seguintes pessoas: de�te da Asseinbléia Lcgi:;

Senhor Nilson EmU:o

dos Santos. Vacinador, que
tratou de assunto especia:;
Senhor Oscar Capella, tra

tou de assunto especial;
Dr. Henrique Berenhauser
e dr. Clóvis D. Bedu!n, t"a

lativa, tratou de aSSun[,�s
relacionados com a "itlm

ção agropecuária do Sul e

dr. Waldomiro Bubniak. A

gronomo de Canoinhas e

Raul Perejra Rocd.er tl'<ltn.
ram sôbre assuntos agrupe
cuária da região.

de Lara Ribas a honra de
encerrar a solenidade di- .

zendo da satisfação com

que a PolícIa M11Itar viu,
nascer o novo orgão de im
prensa, congratulando-se,
aInda, com os brilhantes
oficiais que propiciaram a

nossa milicla o importante
orgão de divulgação,

COQUETEL

Em seguida foi orerecídc
às autoridades e convida
dos um coquetel. com o (J\1e
tore m encerradas a 01-
nídudes de lançame.rlc '(1
nova revista,

,. ,�i:�_{"'(;�:�:!'.�"�;;}�,�g��·'
,O DE:RÉ�DA ....

.

.. "\

Novos.coeficientes para o

, ativo,imobilizado
RIO _ o plenârlo do depois de .grande expecta- 1947 - 10,48; 1948 - 5,58;

Conselho Nacional de Eco- Uva no Mercado de Titulas 1949 - 8,66; 1950 - 7,76;
1)0mIa homologou par una- e na Bõlsa de Valôres. 1951 - 6,38; 1952 - 5,69;
nimidade, a resolução que A resolução estabelece os 1953 - 5,02; 1954 - 3,87;
fixa os novos coeficientes seguintes coeficientes: pa- 1955 - 3,41; 1956 - 2,97;
de reavaliação dos atívcs ra os elementos do ativo 1957 - 24,51; 1958 L 2,55;
imobilizados para o biênio lmobllizado, excetuados -s 1959 - 2.10; �960 - 1,98;
1963-1964. A homOlogação bens tmóvete: 1938 - '29 63; 1961 - 1,45; e 1962 - 1,00.
havia sido adiada por duas 1939 _ 28,05; 1940 - 27,36; Para os Imóveis com,

vêees. O presidente do 1941 - 23,48; 1942 _._ 19,&3; preendendo o valor do ter

Conselho, Sr. Antônio Ho- 1943 - 16,65; 1944 - 14,81; reno e benfeitorias, Inclu,
réctc, assinou a resolução 1945 _ 12,76; 1946 - 11,17; sive prédl-e: 1938 - 19,18;

1939 - 18,01; 1940 -'18,01;
i941�15,8B; 1942-12,01;
1943-11.23; 1944-10,65;
1915 - 9,67; 1946 - 8,14:
1947 - 6,97; 1948 - 6,93;
1950'- 6,00; 1951_ 5,42;
1952 _ 5,04; 1953 -4,46;

Flcnbnepu.iE. ,tf,:.l'ça-io'elra), 12 de F.everelro de 1963 1954 _ 3,08; 1955 -r- 3,10;
1956 - 2,71; 1957 - 2,32;
1958 - 2,22; 1959 - 1,80;
1960 - 1,79; 1961 - 1,38;
e 1962 - 1,00.
Para os equipamentos jâ

reavaliados no penedo de
1938 a 1959, deve ser aplt,
cada o cceüctente 1,64. e,
para os tmóvers também já
reavaliados ne mesmo pe
fiado, o coeficiente de
1,49.
Em numerosos ccnstde

randos, ressalta a resolu

ção que. os coeficientes n,
xad-s para corretivo con,

tábil do valor original dos

bens do ativo imobllizado
das firmas e sociedades de
vem exprImir as variações
do poder acureruvo da

m-ede nacíonet. no perto
do entre a data de sua

anuísícãc e o último dia do

segundo ano do biénio; e

qu�' 0 __ processo estatistlco
da media móvel para .re
gistrar as variações anuais
e o que mais bem situa a

matéiía, porque leva em

e-nte todos os aumentos
salarIais recentes, inclus:'
ve o acréscimo do 13.0 mês
de salário.

,11' neho em mie ocei. Antonio de LaTa Ribas, C'oman
ri .nte G: rcz (J_ P'J,',ria Militar lazia entrega do ·primeiro
L/ime�l' àa rei I te LAÇO HUNGARO" ao Areebisp0

.1el: ,)-pt.i 'iaTlI' n. tcaquim: Domingues de OliJ: eira

iJ�ESTADO
O JIW.S Jl(TIIiO 011110 IIt 5l1ft.\, tATAlutA ..

Mesários Faltosos Punidos Pela

12.a ZONA ElEITORAL
Relação das pessoas pa- past.âo ·Frederico Augusto

nldas pelo Juiz da 12�. zo- Leite _ Bytvío N.ey Soncin!
na Eleltoral, com multa de .

- Oerõnímo Wanderley
Cr$ 1.000,00 ou suspensão Machado - Theodorico
do serviço por cinco (5) Carlos Germano Dücker -

dias, uma vês, que ten.;1o Francisco Pinheiro - HiJá
sido nomeadas para faze- ;.rIo Nl'lrdlni - LuIz Adolfo
rem parte de Mesa Recep- IRlçht;er 7:"" Laércio Costa
tora· de Votos ,no "Refe- -._P.�.(h:o 'de Oliveira Me:n-

������" inj��t�lc�d�:��i::' ,;::f �" ��!�:l P�::�:ir�a�
deixaram de cumprir àque.- �Wald!r' Livramento "
la determinação, dev.endo Paulo Gevaerd F.erreira -

agora Ccmparecerem ao Rosita' Dittich - Paula
Cartório da referida Zona, Horn __ �UD<;iQ Slmo
para regularizarem sua si- nes _ Verginio Silvio Pi�

tuação .eleitoral: 'zolatl - João Hipólito Cos-

Mário Lima Rlgueira _

ta - Osvaldo Jacques -

Dulcéa da Silva Velloso - Tito Marcia Ferraresi -

Adolfo Aguiar - Amaury Alfredo Russi - João dos
Botto GUimarães - HêUo Passos Abreu - Laudares
Piazzarolll _ Salim MI- Polli - Anoonio Carlos
guel _ Euclides Schmidt Vieira - Irineu Jojo Rios
Junior _ Adelc10 da Cos- - Ogê Barreto - Bento
ta _ Silvio Machado - Procópio Pires - Teodorl
Artur Humberto

.

Ferr�r� co da Costa Ortiga, .....l/fonêo:;
_ Animal Cllmaco Filho - sjo Alonso de Cysne �, Ari

����;.tt!f��'mibiiill�i�� �:�H��p" �çg���1h�M�ff;;
teto 'Feske -.jNeist',{l,plog�l!es pal-Gr�.u�de Borge - Abe
do Vale _ Nelson Gandra, lardo Ma�imo Pereira -

_ PatrícIo Otacílio de, Me- José Silva Cordeiro - Wal
delros _ Luiz Carlos Ri· mor de. Souza '\ Ma�rlno
beiro - Josê Albino Perel-

• Malty Soares ..,. Romeu
ra _ Partiria Moreira da Costa - Francisco Vady
Silva - Rogério Henrique Nozar Mello - Rodolpho
Hildebrando Silva - João Fernandes Neves - Aiber
Lúcio da Costa Baracuhy to Carlos Barbato - Ed
_ Lenine Garcia Llvra- gard de Oliveira. - Dirceu
menta _ Nelsrn Sebastião Gomes - Ce-;-.l'- Corrêa do
Coutinho - Walmor Souza Nascimento - Aldo Vieira

Lopes - Wilmar R. Magp.- - Narbal ViUela Filho,
lhãcs _ José Luiz Borges

• .F�rianópoli.s, janeiro, de
_ João JOI'ge de Lima - 1.963

gênio Doin Vie�ra submete

rá ao Governador do Esta

do pedido de auxillo !>:ira.

êsse fim. Como Conselh.ei
ro Estadual que é da Cam

panha Nacional dos Edu-'

can,dáriOs Gratuitos, o, Se
cretár!o da Faaeer1a teve'

,ocasião de tecer comentá
rios com os rcfer:ldos �stu

<l.antes sõbre as flnalidad�s

da Cam[lanha.

Vi.aita de Dcputad�

Estiveram em audiência
com o Secretário da Faz�n

da em diversoS assunt,>s

de' interêsse da Administ.ca.

ção Pública, os Deputad0s
Epitácl.') Bittencourt, Led

ao SLowiusky e Walter Gq·

Esclarecimentos Sôbre
Cotai! dI' Artigo 20 da

Constituição Federal.

o Secr.e�árlo da Fajl:enda.
dr. Eugênl.o Doln Vieira, :.e

vc ocasião, duran� entn)
vista com diversos Pref<Ji

to� Municipa;j�, de esc)a.:'e
cer o nov,o esquema de Pilo
gamento que entrará em'
func'.ona.rnento no decOrl·..,r
do ano de 1963. Presentl!s

.estiverem, em diversaM 0-

Em audiência com o ar.

Eugênio Doin Vieira, tra

tando de assuntos relacio

da mostra, as portas do sa

guão do Palácto das Dire

torias ficarão abertas dia-
rlamente atê às primeiras
heras da noite.

nados com a Pasta da' Fil
zenda estiveram os S1'S. Ar --------'--'-�-----

naldo' Mendes. d,e Chapcl'ó
Manoel GaldinÓ, Vieira;
Fb�.nélMCO Ax, de Presiden.
te Getulio; dr. Arlito �.:�·y

Diretor do Departam�wo
Autônomo de Engenha<"ln
Saniária; éaPitão "Pal1io

Cardoso, Diretor da Pen!
tenciâfla do Esfado; ,JO!lO
Maria Siqueira. Superfnt:!n
dente do Pôrto de São

Com Esses Prêços loucos da Inflação
Uma liquidação é
Mesmo Providência I

Não há quem não sintfL ca é mesmo providencial.
na própria carne as COllbe- Dia 15 A Modelar vai i:11

quênclas dêsse estado pre- clar um� das suas tradlcio
cario das cousas do paiS. A nais e já famosas lIqulda

:�an�:��te�O �I�;to�: °d� Instabilidade dos preços o

ç�s da estação, na qual

Obras Públl�as Jose P.p.dro
seu aumento, quasl qu" d:1'<

sa� :'queimadOS" pOr pr�o.;�s

Gil do Banco de Desemi"l _

rio, proJOcll prob!l'maS crus irrloSorlos os sald"s de mer

to d d d
cla,s

d�Ob'reVlvenCla
C�as cadorla as "pontas" de sor

��7:r� SOA E:tasrO W�tt�t� ses exl qu� vIVem aha J.1�ento's.e também 05 :trU

F,e'ta� I .roadas ra nao dizer ,I'J- ií:?5i,�e lei, os _melhOreS 111'-
o> Dlret.or Preslde1l;,e

�
.. _

da. Emprl!�ul de JOlnvl11" gustUid s
.
com os probl�- " tJ _;) da estaçao. para. �e-

Tratando .JIe .....W.tet,9sse
ma� miWinos de allmell� '"�-, �'as, homens e criança::,

particulares, foram �ndl- Çã�a� :es:�:��ão do titulo: men��. � u��n�:tê���t�c:
��;�c�:', L:;��;�o�:c��o �� uma liqUidação, mas, uma portunidade Para fazer' P.CU

lmpôsto de Consumo. "r.! ��U���ã�i;�::�odea:::�� ��m�:�hi:;��S. comprar
��o�J��; c�::::�Ol;��:,� ---------- '--_

SQra. Maria Ange1a de Mi
runda Mocker, de Jolnville
e sr, Alfr.edo Ribas fum:lo
nário do Tesouro do Est,lM
d.

Associação de Prpfessores: Reunião
A Professora Dna. Marja uma reunião extraordlná

da Gloria Oliveira, Presi- ria a realizar-se dia 13,
drnte da Associação Re- qÚarta-felra, as 20 hor<lS,
cl',eativa e Cultural dos na séde provisória
Professores, está convocan- Padre Roma. 110.
do todos os associados para

31.0 Aniversário'M Facüldade
de Direito

idade 'de Santa Catarina.
c,ontinua sua m,ircha bri-
lhante' nas paginas da his r----------------�
tárla éatarineme.
Daí o justo orgulho s:m

tIdo �or aqueles que le("J
!'Iam e' estudam no conhed
do edlfído cinza da rUIl Es

Homens Ilu.st!·es, destacan
do-�e n. flgura de J ,o 'S é

Boiteux desejosos de dotar

nosso Estado de uma Ei)c<J
TEXACO BRASIL S.A, - Produtos de Pet!,Qi�o (Filial la de Ensino Superior, lunde Flcrianópolls) necessita de elemento do sexo mascUl!-

daram nesta capital no dia
no, solteiro, com instrução ginasial, q�i�es c�m r;;ervlço 11 de fevereiro de 193\ a
militar e com até 25 anos de Idade pa�a serviços de da-

Faculdade de Direito ê.e
tilogra!la em geral. O ca�dldato devera' �.ossuir bons co- \

Sta. Catarina.

�:;C!��:to�r:t�c�or!�u::til�:r:��. �x6;���:c�� ��CI��d�� A luta renhida travaria

êrS 25.000,00 mensais. Os Interessados deverão dirigir-de �:;ta����:lr�� n�:I!e v:��
:�:����:teh��;r�SC;����c�a�.a Cia., à Ponta do Leal, no rlzou tão grandiosa inlciati

va.

DATlm'GRAFO

Reuni;o de Arte
�{1����::����Si�:� Abertura da Exposição de Martinho de Haro
Após, foi lida pelo Oapi- Com a presença de altas tecederam a mostra, levou danadores. trabalhos apresentados, gl- chado, General Blttencourt

tão Nilton Matheus, um autoridades e personallda- até o saguão' do PalácIo O comentárIo geral dos rando, principalmente, em e adjacências, consIderada

dos diretores da revista, des ligadas aos melas ar- das Diretorias UIl). bom nú- que assistiram â mostra, tôrno da sequência tomada por muitos como o p-uto
mensagem enviada pelo Dr. tísticrs e sociais de Santa mero de pessoas, obser- tecla grandes elogtos aos nas ruas Fernando Ma- alto da expostcão. Contu-

Armando CalH, na qual o Catarina, realizou-se na vando-se geral 'agrado pe- do, as opIniões dlvidiam-
ilustre catartnense faz re- noite de quinta-feira o COM las telas exIbidas. Assina- se, e houve quem preferis-

����!�Sdiz:n��A�aO i:��= ��:t:iod��a��!�;: d:�:�= ��:�a�ú:�;:�:��:a d��!;e� Atividades da Secretaria da Fazenda :e�:a������:r�:r:u: ��
têncte do novo orgão pa-a tinha de, Huru, patrocInada ram .de ser adquiridos, o Visita de Representantes portunídadcs. os srs. Alfr� lugares circunvizinhos. ao

a imprensa catarinense. pelo Govêrno do Estado, que bem 'explíca o alto da União Catarinense d� do Berri, de Rio dos Cedros centro da cidade, onde
A expectativa que se ra- conceito que goza Marti- Estudantes Secundá,rios, Helmut FlIllgatter, de Join banham as águas da Baia

ata sentir nos dias que an- nho de Haro entre os coleM vute Bernardo Múeller, de Sul.
\

Os estudantes Ariel B')�.- Pres'idente Getúlio, Atres A esposícão deverá per-
taro Filho e Adi Vieira Fi- Rnchadel; de Nova 'rrentc manecer mais alguns dias,
lho solicitaram, em audlên Orland" Dcrnbusch. de Ja- prevendo-se bom compare
cia com o Secretário da s'a- raguá do Sul, e sr. Te1vlo cimento dos admiradores
senda. auxili.o para o run- Maestrinl, -epreeentando o da arte de .�artinlÍo de

..

cícnamcntc da associação sr, Hercílíc Deeke. de Blu- Haro. Para melhor ractü-

da classe estudantil de tar todos aqueles que qui-
Santa Catarina. O dr. Eu- zeram assistir a comenta-

Outros Visitantes

.. ArO COME'RCIO 'E INDU'SIRIA
As .emprêsas de transporte de ca:ga. que fazem o

transporte nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Ca

tarina e Ri') Grande do Sul, fllladas ao Sindicato das Em

présas de Trans!)orte Interestadual de Carga do Estado

de São Paulo - SETICESP - em r.eunião realizada após
minucioso estudo, tendo em vista o enorme e crescente

aumento havido em todas as utilidades (Caminhões. erl

�erados, peças, pneus, Impostos, combustíveis, salários,
etc .. ,) impresclridívels a" transporte rOdoviáriO, delib�

raram rtxar o Frete Minimo em Cr$ 300,00, Taxa de Ex

pediente em Cr$ 10000, TaxI\. de "Ad-Valarem" ,em Cr$

3,00 por mil ou fração sôbre o valor declarado, e estabe

,ieee� um aUIl·�enlo d� 40% (quarenta prr cento) a parttr
do dia 20 de fevereiro de 1963, SÕbre Os fretes atualmen-

Daquela data PaEa cá, �
nossa Faculdade de Direito
tem sido não só centro ir
radiador de cultura, como

tambêm defensora dos ln

terêsses públicos através dI}

memoráveis cllmpanhas.
Huje integrando a. Un\ver

O 31.0 aniversário!

fortftlS reávziáaG
fWfl/ANÕPOL/(J. ITAJA/ JOINV/LE.

L!3!!!!!!!!..;. PARIIN4GfJA: CA/llTor; • II/O

Agradecimento ao Dir.etor de Cúltura�jAinda com respeito as de Oultura, PrQfessor Bal- ,

comemorações da passngem blno Martins', vem de rece-

TAC CRUZ'EIRO
-

SUL��ent;en�:nâ����nd:\=:'���; '�::� ;:��:e�:I,SC:e�:= ... d!J
catarlnJmse que fel Virgílio gem e ag.r:adecimento pe .f.'���PR[ l.hJfA f!.....'V: !I.',(,.';éM
W�_�__ .�

�

Diretoria do CAX(F,-

,'. l UrE/!: AS 815 HC

DepoiS de, à noite, haver entrado ii fundo num

formidando vatapá, carinhosamente abaianado pelo
dr. Francisco Assis, IJ. arrependimento do exagél'o
veio em forma de pesadelo.

Sonhar, dizem os poetas, é bom. Fora da poesia,
o sonho será "o pensamento do cerebro adormec.:tdo,"

E o pesadêlo? Deve de ser o castigo da glutonurla.
Mas, como I� �screvendo, vatapazei abusadamen.

te e pesadelei como um condenado.

Numa sala imensa - conforme o pesadélo _ es

tava a maioria dos nossos r.e.presentantes do l'od€r
legislativo, federal e estadual, cassando-me o titulo
de cidadão brasileiro e expulsando-me para o Para
guâl.

Quem lia o projeto era o deputado Paul Stuart
Wrjght e as assinaturas eram as seguintes: Bornhau
sen _ Fcntana - Konder - BertoU _ Zlmmerman
- MacarlnI - Zenl - Plchetti - MassollnI _ Slo
vinskl - p.e.drlnt - Preiss _,. Blanchl - Kucker -

Edmond Sallba - Bertoli - Cherem - BresoIa _

Caon - Locks - Da1l'Igna - Destrl - Blanchi _

Ghlzzo - Harto - Olinger - Zlgelll - Ghlsl - Co
lIn _ Belan! - Cherublni - Hulse - Altenburg _

Renau - Battlstotti - Muller - Trebien - De Nes
- Mignoni - Faraco - e Zonta, explicado que os

últimos assinavam como suplentes convocados.
Quando me deram a palavra para produzir 11 defe

sa, berrei uma ,exceção de incompetência, pedi pa,:a
ser Julgado pela Or,B'anização das Nações Unidas e -

graças a Deus - me acordei. .•
. ..,.

-
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