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larápios

HHR!:L CONDECORADO

o Preside'llte Ken1ledy é visto na tota quando condecora
va com a Medalh" de Serviços Me1'itôrifJs e General Laurís
Norstad, na Casa Branca, em Washington, O General
Norstad deixou, recentemente, o comonao da Organizaçãl)
do Tratado de �tlân, ice Norte (OTAN) no Quartel-Gene_
ral Snnrenio das Poténcias Aliadas na Europa. vroztmo a
Paris, Estet foi a terceira vez que o General Norstad rece
beu a mCllcicnada medc.;lha. concedida apen(l$ . a pessoas
que de.,empenham s3rviços de excepctonai3 méritos nUln

cargo de grande responsabilidade

NOTi'(IAS DA CAPITAl. FEI}ERAL

DISTURBIOS
NA VENEZUELA·

BRASíLIA, 12 (OE) _ O

presidente Goulart chegou
Hoje ao plan:llto as oito
horas da manhã rec.eben.
do em audlcncia o governa
drr New�on Bello do Ma
ranhão. O chefe do gover
no recebera durante o dia
de h�je os minIstros da
Vla�ão e plane.jamenta srs.

Helio de Almeida e Celso
Furtado.

CARACAS, l:l (OE) _ 15
extremistas da chamada
força UI! Jjber�:I(;a.o Nado

nal,'upuderamrn-se da che
fa�Ul'a de Policia do po
voado de San Vledo de L['s
Andes. Depois de amarr;!r

o chefe civil e desarmar 3
policiais, os I'xtl'emlst.as se

ap9deramm de vârlos fu

zis, fugindo a SCJ;ulr dd
xando escl'itali nas paredes
siglas' do seu muvimento.

-0-

InstItuido pelo governo,
grupo de trabalho com o

objetivo de ampliar edis·
cipllnar o mercado de el.

pitals, coordenar as opera
ções dus entidades de cre

dlt.o do geverno, reduzir a

pressão exercida pelo setor
prJ\'ad? sobr.e as entidades
oficiais de crédito.

Acôrdo Bras)1 -

· URSS: ..

Concluido
-0-

� _�IS_ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA_"

r E M P O (Meteorológico!
(Síntese do Boletim Oecmeteorotóçico, de
A. SEIX-AS NETT6, válida até às 23,u }I.&.

dia 13 de fevereiro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI·
CA MSDIA: 1012.2 mb; TEMPERATURA MSDIA:
29.30 C; UMIDADE RELATIVA MtDIA: 72.6%:
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms:
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dosna captura
150 Milhões

do restante

de
------------.------------------------------------------.

WASHINGTON, 12 (OE)
- Um petroleiro n�rt,,

americano recolheu >.:.,.

pleno atlântico 44 cubanos

que fugiram de seu pais
numa pequena embarca

ção.
Por outro lado, em Cen

tra-partida, a policia de

Salazar deteve 4 dirigentes
comunistas e n esposa de

um ôêtes em cujo podar
foi encontrada ra.ta doeu

,wentação tida ccm.. cua

mente subversiva pela .PI
DE.

:>.1 .ocscovne recrudccía
eeus ataques aos Estad s

trrüd is pela decisão do

Presidente Kennedy de rei

niciar ar provas nucleares
no deserto de Nevada,

Os jornais soviéticos ta

ZQ,n questão de subiínhnr.
cue .at decisão iankee 1'1"

dllUdal'a certamente em

novo fracasso na tentativa

cte se chegar a um acorde
sóbre o desarmamento

em Genebra.

empenhade
que' falsificaram

mo, 12 'u ESTADO) - As auto.
ridades da delegacia de roubos e falsui- Querem ReaJ"ustamento nocações, estão empenhadas na captura dos
restantes elementos da quadrilha de fal· Pre"ço do AI9od a-osérios que lançou na Guanabara e no m-

tcrior. pelo menos 150 milhões de cruzei RIO. 12 (O ESTADO) I" " Panllla entregaram a:J dôncía da t'el,ública, memo

tos e� notas falsas. Representantes cios tavr do g:!nel';.j Albill{\ Silva, chefe rial "O presidente Ovut-n-t

Uma turma de policiais de São Pau
Tes de algodão de Bato Pau da casa militar da pr�),- ::p���:n�ra�U��ãOpl::t�.��

lo apreendeu 3 malas que foram encami- REFüRMAS NO CONGRESSO ::' E��d:�'dãO cm ambos

nhadas à casa da moeda., 'Nomemurb.I. "S COll.S'l,'O

Presume-se que nestas maias, este- ATE' O DIA 15 DE MARÇO re de ambos os ss tectos ,,'

ja a maior parte do dinl�eiro fabricado BRASíLIA, 12 (OE) - O ríbntarta e urbana. De ��I'c:mllll��rl:� cf:;sV�d���;,;�
peJOS falsários num montante de 80 mi. ����I::ne\�vla�Oã�·t.é ��Uli�'! do presj��:e .a�o���t:t;��� stve r, r�aju,te no preço .to

lhões I "f J 'f' d março ao congresso, os turú assegurado o respeito alg'odà(j, cujo mtnrmo r;;·s

_� r,c �uzelros a Sllca os, f!l'P ��n"�l
projetos de rerciu .. ,1. a:;;-r ..

- ao dileto de propriedade.
sal' a !. reco cruzeiros d r

....<' '" • .... (·,"'''''r� l,,<::. A l1f"'lida ('�,.'-_ .... _",; � _. _ .________
raba de Cf'l'Oço e llbect.i-

I I. "�onrl m r.rticulação com a P'1!=n
r.o Et'I'�fI'orr E O· D'IA

cão total das eXJlortaçb��,

j�.,. ... T�lf,., .. -')1. J "II

[li, OhTEM hO Mijr�ílO

-----�-------------- ------ ---

EM FLORJANO'PQUS . �,r
"LOS CHAVALES DE ESPANA"

.

Ainda a Malança
lios Menlligos
RIO, 12 (OE) - Bera

instalada na tarde de hoje,
ccmissão parlamentar de
lnquerlto f o r m a d a por
deputados cariocas afim
de investigar e apurar res

ponsabilidade da matanca
de mendíngog na ouans
bara.

Tiroteio Na
Assembléia
Mineira
BELO HORIZONTE, 12

(OE) - A Asaembléta Le

gislativa mineIra debaterá
hoje em sessão secreta. a

situação dos deputados pe
tebístas Daniél de Barres
e Waldomlro Lcbo, envol

vidos há dias em cena de
tiroteio em pleno recinto
do L�gislatlvo. Há duas

hlpoteses para o caso: ce
cassoãc do mandato de am

tios os deputados, ou licen

ça á j ueuca pública para
que' Os processe criminal-
mente.

.

Cruzeiros
RAINHA DANÇA o lWIST

A Rainha do Atlãmir o

de Santa Catarina de 1 ),3

Zilda Maria HCIISi, danj en

do o twrst. cem o J"'10'11.

Carlos Cesá rio ii boi-do ele

uma luxu<lsa'Lancha. do

Iate Clube Cabeçudas. li

bela loirtnha no »ába Jc,

r-ecebeu a CÔI'OIl de "MAl':!>
tade" das praias Cata r i

nen.'!2s, numa grande f,.;_

ta organizada pelo n",:o

cronista social Lázaro ,"!'�.l·

totemeu no HII!.e! Balnc-i-

1'1.0 Cabeçudas.

- .·PfRIG05AS JNUNDAÇOES
-

AME/l:ÇAM a EUROPA
Iniciado o degêlo, perigosas

dações voltaram a ameaçar várias partes
da Europa, notadamente a Iugoslávia,
onde importantes rios jft transbordam.

Na Sérvia, mais de 10 mil alqueires
já estão cobertos pelas águas notando-se
ainda que vários e imnortanjes DIQUE'3
'estão ameaçados de rompimento.

MAIS DESENCONTRADOS
'BOATOS

Correm em Lajes os mais
des(mcontrad�s b O!l tos.
Pessoas que afirmam t.er

. visto cair um grande avião,

Outras, dizem ter visto ex

plodir um grande cbjeto,
seguido de um clarão
Imenso que iluminou os

céus ,presumindo-se tra

tar·se de um choque de

lIviões em pleno voô,

DESTROÇOS TERIAM

SIDO ENCONTRADOS

LAJES, 12 (OE) -:- Se

gundo as últimas noticias,
procedentes de Santa Ce'::j
lia, teriam sldu locall�ados

naquela cidade os destro

Ços de um grande aparelhu.
A região, segundo as in

forffi!.ções, é de dificil
,acesso o q e teria dificul

tado a localizaçto da ael'o-

Nada ainda sôbre a explosão
em' 5 a n t a (e c i I i a

81, I

S. PAULO - Os Sindica

tos que congregam ernprn

gados da C.lvI,T,C. encami
nharam á diretoria da

e.cp.esa onero. em que de

c...... ". u ujsposíçáo doe

tLlb.uludores de entrarem

1,;", �1'ln i; n -partrr do ena

:H. u;, f::!,;p"'.!!1,ud s da

c ...LT.C. rctvtncncam au

IU':la ... "al:.tl'llll de 15 mil

CI'UleU03. A deflagração
da greve foi decidida na

rcumao d�J c,;_1I11.0 dia a.

Atendendo denúncias do Os referidos artistas já se exibiram na Europa e Ame-

Sindicato dos trabalhadt)- rica onde mereceram o aplauso pelas magníficas ap(e·

RIO, 12 (OEl _ Porta res na construção civlJ"de sentações que proporcidnaram ao públiCO daqueles con-

VeZ do Itamal'aty lnfor- Brasília, o ministro Almi. tlnentes.
•

mau que está praticamente no Afonso constituiu um A alegria, a suntuosidade o colorido de suas apresen�

concluldo o acordo comer- grupo de trabalho para tações tem sido a causa dn sucesso que sempre tem obtid·).
cial brasll Urss. Acresce!1- uma revisão na consolida- Dentro de poucos dias, 'será anunciado o program/! a

tau que no momento dis.. ção das leis do trabalho ser cumprido em nossa capital, pelo importante sho-.v
cute-se <lpenas a quantl- na parte que trata da FIs- LOS CHAVALES DE ESPANA.

dade de p�odutos a ser�m callzação e multas. Na foto, a bela Coral DEL RIO, uma das' atrizes do

Intercambladrs. grande shaw,

.----------------------� ;
: • Troca de Pontos
• � de V,'sla Bras,'1
_

"A So�lednde Anônima Industrial de Motores, caminhões e Automóveis _ I'

_ Simca do Brasll, - comunica aos Interessados que a fI�ma Meyer S.A" estabelecida à � E.U.A.
_ Rua Felipe Schmidt nO 33, fel nomeada re vendedora autorizada- e exclusiva para essa'
_ _ RIO, 12 (OE) - Nota do

•
cidade a partir de 1/2/63", '

_ ����l�:te��e d:s Fc���!�aç��:
, Atenciosamente • entre Os Srs, Santiago Dan-

• 1.1{; ". ';"J/"'�;::' Simca do Brasil • tas e Herbert May, deram

• _ ��:tJ�r;c,�m�ea����: co��
" • vista �qbre a po.litlca.. .e.co-

4�..� � :;�:���an�oq��a:�, r:s:.�Ja��
I!L�,,� ;!:�.��._����.11� J'�h�::ões com D.,� EE,�y, �_

--

j
Proveniente cio sul da Amé!'ica Latina estará em Flo

rianópolis o fameso shaw Los Chavules de Espana, que
apresenta um espetáculo de primeira categoria, adaptado
aos costumes do públlco das mais variadas regiões do
mundo,

.

LAJES, 12 (OE) - Con

tinua, ainda, envolta '�1l1

denso mistério a notich,
segund� a qual havia ex

plodido, em pleno võo um

gigantesco aparelho, pr�
jetando-se ao sólo na re

giãe de Santa Cecilia.

Informações procedentes
do munlciplo de Cur1tlb,l-
nos nos dão conta que vá- _

rias pessôas ouviram alí
tremenda explosão, q'..le
chegou a abafar os vidr,'S

das l'esldenClas, tal a sua

intensidade.

NADA DE POSITIVO mente haviaiil sido locali

zados os referidos destro

ços,
AS autol'id:ldes da aer�

nãutlca, em nossa Caplt<ll,
nada tinham de positivo
sobre acidentes' eom aviões

naquela região o mesmo

acontecendo eom (IS

presas aéreas.

S. PAULu - Pata man

ter encont, o com oS,' .

Adhemar ce Barrj-s e pró
ceres do P.D.C. paulista.
esta sendo esperado hoje
na capital bandeirante, o

governador Ney Braga co

Paraná. Indica-se que o

cnere do executivo para
naense ccnvida!'á o gover

nador paulista para a reu

mão de governadores mar

cada para aproximo mês

em ourttíba.

ITALIA _ A terra

inuu-

meu esta manhã em varias
localidades da provJncla de

aeneventc, região de Na-

..,. .. Pl'u.s..,.pa. ltaUa., O císmn r/I

coou alguns edlliclos, po
rem não calfou vitimas.

PEKIN - O embaixador

do Iraque em Pekin, renun

ciou hoje seu cargo em

consecuencta do gripe mi

litar ocorrido em seu pais.
A direção da missão dlplo
muuce foi assumida pelo
primeiro secretario que deu

sua adesão ao novo. regime
iraqueano.

Até rntem, ll:lda ha�'ia

ainda de. positivo sobre o

assuntá. AS notícias, que

chegavam a nossa reda

ção, .eram as mais desen

contradas, sendo que até o

momento, nã,., �e tinha

podido confirmar se re<1l-

Som Localiza Vazamenlos

Um novo sistema SOlloro rie deteção, inventado 710 Insti
tuto de 'l'ecnoloYtu de 1lI17Wis, em Chicago está sendo
amplamente uSfldO nos l!:stados Unidos para 'localizar va
zamentos nqs tubulaçóes subtlerràneas de gás. Na tato,
um tecnico cb�erva o instrumento localiiwr um dOI> va

zamentos. S�il> instrumentos eletrônicos, chumados tTans
ducers, �ào eS).!alhado,s au lon'Uo da super/ide .sJbre a tu

bulação de modo a detetar um. sit,lal produzido por outro
aparelho injetado no luxo de gás. Um pequeho· computa
dOI' compara automatlcU1nenl ;.1'0 som no gas C'1}m o sbf.r
recebido pelo:; tum:;duccl's. localizando-se as�im. o vaZ(I

lwmtq _

CURITIBA...,... Será deba

tida hoje com o mlnlsLro
da fazenda, a pret�nsãu da

cafeicultura do Paraná que

deseja majoração dos prc

ços do produto.

S. PAULO - Está sendo

esperado hoje em S. Paulo
- para uma visit.a de 2 dlJ.s.
o ministro da fazenda SI'.

Santiago Dantas,

RIO _. Chegarão hoje
ao Rio, os embaixadores

Bastjan Pinto e Antonio
Câmara Canto. O primeiro
representante do Brar.1l
em Havana, e o outro en

viado á Cub:1 para tratar

da concessâo de sal vos
condutos aos exilados em

nossa embaixada, Tambem

os refugiados estãó á ca

minho de n,:,sso pais, tendo
sido desmentidas 1IS noti

cias de que se teriam rc·

cusado a vir para o Bra
si1.

R:::O _ Rcaliza-se hoje
na Guanabar/I, a reuniã.o
de alto comando do Exer

cito, convrcada pela Ge
neral Amauri KrueL Parti

ciparam da reunião todos

os comilndantes e chefes
de departamentos milita

res. Será tratada a remo

delação. e reestruturação
do exercito.

RIO _ Atrac{'u na ma

nhâ de hoje no cals do Ar

senal da Marinha, no Rio,
o navio Barroso Pereira,
Que trouxe de regresso ao

Brasil, o contingente do

Batalhão Suez que acaba

de pres�ar serviços na fai

xa de Gâza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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<..... •• 111 ,'at!!>laçoo fegistr<lm.:>s n<l efemÉ:l' de de h?

p rn'·li.., li'" 1"\101,, 'o do gentil e prt.raod:J srto .DoerI":,, 1':,,1 .1 .. ua Kllsa, e ..menta de real d2s1oque em 1'1:':>

','. (1".1" :,\,C:':'IS. .

A a1liv!:r�áriante é Assistente Social do Nucl<>'l
P ., J ", ,:.1 d., :::'ESI de F)o�'ionópolis, {}nCe s� q _,teca p,>r
"'I:'. II'" ' "'Je cc ração e capaCidade, na opo,·tunida6!
, ('" \(10 gr"ta dato será .:.Ivo do ma s Exprt';>"ivas m'J�

I. f••. '''' til" opr(>ço (' e�tima, às qJêiis nos, preZem
/"tr" , I' � o�soçianios olmejand:_> V(ltoS de pert"ne-s

!lon" 11-111" 1 t01?r;1fien.
r� fI" In;l� �cis vncin'ldo

J... ., ;01,111:1 úrC'{1 nn'al de .

'24.') qllllr'lne\l''ls J)f!l'roI'I'J
�s.

I'I:!',TI. vanJ--s ficar nos prin
ciJ::al!:l, que são: foram aten
d!das 1.353 »l'Opriedades I'U

lPi� (' individualmente no

JlltNh.�€ d€' r-ri::--ções f0;,Ull

PARKIPAÇ10
orlo Jc�'� G ,mt!s Mcndcnça e Maria Irt H. Mendonsa

I, III " 1,,,IH'r til' pan cipar �l()s pa�'€nte" e amigo:>. '-'

11:,'" ,/(lenlo d(_· �uo filho AN .. lIATIUZ, ocorrida d';}
I IJ, II', nlc,t,'J niclade Dr Carl .... " Cúrrúo

Florianópolis, fevereiro de 1963
13--2-63

Escola Profissional Feminina
Ik JORGE LACfRDA

Ma�Yculas: D:os 18 a 22 do COrlf_;nte

HOl'ári'Os: 9 às 12 e das 18,30 às 20 30 horas
Documentos: Certidão de idade ou' casamento

Atpslado d(.> habilitação
AI'f'stado de vacino.

'

NOTA: - Sem os documentos acima não se fo-
ní mo!ricul�.

I>. DllllIÇioO
'

lJ/2/63

;�iiUill 1iL

'. iêdil no AIlir Mír • Igreja Sãe fJancisro
" Evetirrõ ,"Mi'ss �Ieqi.ffite !tanqír'"

T - Doro I nr ado logo mais as 18' lescn sóbne p.p. nos salões do Liua Tê
ni, Clube.horas na Ig:'ej:J São Franc sco poro :;U'J

b(.nçeÍ'l Nupcial com o senhor Eroncisr; �

Sé-qro Mminho, o bonito Lêdo Cotnro,
A rcceocôc a:':5 convidados das forruiias
Ccr im l! M'nrinho, será nos S:Jlões d c

Qcercncío Pctcce Hotel,

\,.,_,o., ' __ '0:.1'_1 U"''''''''. I...) \';u:,OI e,,1

'-1-"'-"'-" 4 .. t- e-pc-u a v-s.tc aa Ceg . ..r

n"u, II. .nuu ii [(ljO '·l._lmo' poro escc

'I'�' .__, t)uur.,) do oebe.

CONSERVE A E!,EGANC1"
DO SEU CORPO

Dr. Pir('5

'todos estão de ecôrdc que
os al'tistas, quer sejam pin
tores ou escultores, ínspí
rum-se na forma do corpo
para a dabOl'aI;ão de suus

obens. POI' esse mecrvc -íe
vemos consevã-to, CaBO ti

natureza nã lenha sido r;e·
nerosa, para com O mesmo

Relataremos a seguir algun�
dos pr.nc.na . .s lll. cedes "u

ra prcpOl"cionar uma stlhu
til ::üegante p de acódo ::'-'1:',

as linhas anat ..mlca8.
a) Cultura n-tea. é rn

d.spensóvet, qualquer quv

seja :l CC!utiluiçib que u

v-i-mos. 0,> metes mais C·:J

muns de c praticar a cul
lura fi';lca sào o� eXl'rCI<''''s

e:l'>- {'spcrt�!!. Entl'e C"

CX":'cic:o" a ginástica om:n,l

" n:':mdrll lug"r sendo, ::-.
!Em di'l>!!O, o mais pri<�;ru,
económi(!o {' utiL

sob ·0 qual se (I11Cuntr:l;t supertàv ..1 "elo índlvfdu«,
fonte Irradraríora do f'<l''-)', NOTA: _ O� nossos 1';_
üuntarna dv atcoct 0'1 a-, tores pcdej-àc solicitar qua:
zenet. Como nos banho'> d� quer conselho sobre " tri't",-
luz. a sudacà., c il1l"".;J_· mente da pele � cabelos ,."

.obJ"lgand"" organrsn-c a módico esoecteu-ta dr. Pl_
perder peso e a dcsintixr- I'CS, à rua México. 31 _ W.,
C81'-se. de Janeiro bastaudc cnvu,'-

f) Banhos de parafinna: silo ,,])resent� artrgc rtêstc j",-
mu.ro usados (10m'! sucor.n- �:�a: ... aO r:s��:�!:() C'om:)l:-,.)
cos (' pOl"tanto em índio-r-
cões também no cambat» a

«bcstdude, quer seja da
g,�l':\l cu tocar. onslstera
êsses benha- na apl:c.:.; II
dr uma camnd:l de oarcr..
no. J) 'évíamon:» der!",;ch
pelo Cl!O!", em tod» ':'O,1.')
ou, IIl1tãG, sómcute nos iu
gn ros que 'e deseja :!Illa.<-;"
c,'. A J):l!'3fina r apl:-:-::.!:l
po- m:o de "))::Il'�lb.os �,;"J'
crars ou cem um PllW':! a
Sl'mJ'r{' numa 'emp2rRt,:!'I.

2 - As c!(>g: rt�,.;: S'i1vio HC6p,:ke
d", S Ivo Tônio F.lolho, Helcji.<;a Ho"y
chI Y;lro Bd • nc..:ufI Karting e Mari�1

Ap:rcci�a S'mê" também vão dar 1'10-

te olt.:. c '1' ,UO� lindos fantasias ali?

mui , disc"(!!'�llT1e,'lé' e"tão sendo Cun

fr-r:c1.;nodGs. por3 (, próxmo carnav'I:.

1(&.- O Clube da Lody �o c dade ü:!

L_:J'::' ''''.I.Z"U n .. !> .> ... 101:':0 00 Ciube '.']
!SI!! J ulil.J rna,� uma purOd_; ue e egtn
0.;,,,, IX,(l:;�I. tnr,(: ctwn1t: 1 "Il"r�r<-1!> \0
ql:� Ia sL:c:edadc que parl'cipa am

r.·1
ddt-i,C, recebeu'a f:.lixo de "Mi:;;,", E!,��

'9'U , 8�ngú" a "pnhorit:l Evc.lino i\.l::li
c .. ,. -,tlp,ente < t. N" 'g- Elegante N\ori.}
LllC:;' C.J�tq.

.

11 - R,'rnt' Hamon, fr<L1C<2S0 C(;r'1

CUI-'�-:;S c::-;cci.:.lin:dos E.'m Paris p::;r�l
trclcmC'nto de 'be'eza, (11C(1nl.'a-�e em

n SS.:I ci.jJ::!(', f.;' uter'LI pelo tt:'lebn" fj
.

".2762"
a

ta - No Americon Bar d:) Q'..!erêr-U
cio PalQ(:'.:! o Dr. Mario Petrel ,em r,:-I�
c.edos da Whisky com c cf:s.:.1 Jub2r
\DI;! :s) Pic:n�, G m��

Nota
o 'l'. J,,:io lI.1:ro3ki l]1-<'

exercia o carg<> de Direto:'
do. ':t'l'ibmul cIf! Con�a; '1')
Estad'J ve.m de. ser nUIll�"-
do P-�k go e"nador CcLo
Ramos PaTa O;�elol" (k> "<I),
padrã.:) TC:"39. daQ.uda co"-

• te. O ca,l'go c�n l·e[�r';\l{".1
foi. criado pela. te-i 3.14'9, (l<
17 de d-eZt:!Ubro de 19(;2.

·1OLA' ....�OOMASll

Duas Peças em UmAto,
Num S6 Espetáculo
[);a f2' de Feverei�o, às 20.30 no Teatro
.'\ IVnl'íl df' l;lrvdho: "Antes do Café" e

,:,l:lf._

RlJO TlreJderll€S 53 - I-loriOrlóoulis
."

""�.
VENDE·SE

40 I.-.tes na Vila Palmíro -- Ba,reiros.
1 -- lote- 28x22 - Jard,m !'1Iôntico _ B"Jr.

I'e;rn<: (BelT' ... ,'"",.....,<. o EstrodlJ Ç-:prjerall
1) - lIeroreno CQm 64 mts.x8! O mts frente po

. ra �o. Estroda Federal. Borreiros.
I 1-'-'11(- I :?:x30 no zona boJneório de Camburitj

pró""irl"n 6 """cip do late Clube.
1 - lote 'Ox30 no zona ba.lneária de Comba

riú pl'ÓX mo fi sede mO,ritima do lote Clut-e,
I lote 15xls na zona balneário de Comburiú

próx:m:� a ZOrrlO Comercia!
1 bte- 15,.30 1"0 Vi/o Pompêia _ Cuirti': .....
I l'1t{" co", a- A'ren de 700 m�2. iunt('l <1(' Hl__"

pltal p"otestante em Slumer,.a\J,
1 lote- 14x30 iunto à J=undicõo Tupy. Jo,nvil!@.
1 ro�.. ?2)(3' em Pilorzil"lho C�(ltiba

DWS lfff PAQUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos cem

sede à' Rua De0doro, números 7 '? 23 :::r .....l.Jllico aS
pessôas afeitos 00 bem que Q<:e:tc; .Ql-oQi5:Quer tipe!de o!lxilios, elT' l:J"!., ... .(�'!:'J ii! ..eus doentes fichad';s.

, (\.. 11 .;lJS',IT,. ljue os telefones n.Jmeros 2287
2;-<10 3146 e 2288 estão à disposiçõo dos pê-"�aos «ue
desejarem auxiliá.la, bastando discnr dizendo o I�
',�! "nrlt> dpvp �er apanhado o donativo.
--------------

Clube de C�ça, Pesca e Tiro
Coulo Magalhães

AWSO
CARTEIRAS - A partir de quinze de milrç')

Pl'áximo -os sócios só pcderão usar as instolaçõ�.�:
embarcoçõe,.; e material do clube cu tom.:..r parte
nu� (.xc�r�oes e dt.mois ar vjúa:::es· da mesmo IT'(..

diante cpresent-(jç0.J da carteira de id€;'ltiaade QU�
pcderá .,er con::iegu d::> com o Sr. Agenor Alves, lU

Clube Doze.
... '-'o ,_ .�O DE A,VtSOS - P::-r gentilezo ce se'..!

proprietário, foca instituido na Cig,orrari:J Fenes, cito
a Praçu Qu nze de Novembro ·n.o 24, um quadro rlr:
avisos aos Sôci:).�

Ccroiai;"ente

]. - Célia Reili a. conto' o em focn
d .. ,5 ri ('Ih c:_.;ri'lc_S, que segundo eS�<1-
I"r"""�, il'lforrnadcs cilcuiará em nossa CI

dadt!.

I
VIE1U DA ROSA

Presidente
------------------------------

Centro
às 3 e 8 horas
P":',_j) Newman
Joane Wooodward
Sidney PC'itíer

- em

PARJJ l"VE 'A NOITE
- Censura até 14 anos _

Centro

às 5 e 8 h-::ras
Bur:. Lanco"'te'

Thelma Ritter
-em-

O HOMEM Dá l.lCATRAZ
Censura: até 10 anos

c•• PAllt
às 8 horas

Jean Gobin
AnnabeUa

Fone:3G36

-- B,UB B O S·
':'''' GLO!IIA
às 8 horas

;

John Gregson
Richard A,tenbcrough

I>. CINCO "I>.SSOS 1>1>. MORTE
- Censuro: otê 14 anOS -

4 - A senh: a José d s Reis (L:,
Cntinhn) foi vista dirigindo, l'u Aero

VJi:Jy", C'jU(;: l'pcebeu Ce prlOScnte de "e.:

filho, C Jevem advogado Mourci:l dc'"
Rt"s. O odv g,l(lo em fó.:o, Qtualment.;�

� re":d:ndo no Ri;.) e Pó' to AJeg t, P;:'5S ;�I

i.', C fm .1c semana nE's.ta cidade_ em C;)r.1-

pc."hYa d� C(;:llS a<:sistentC's Rui SOO/õE':
e Eduar:'o Grillo G;.;mes.

aves,
.

Na região de Aro.rallgurt.
os animais e áve!) adoece'll

de: Febre aftosn; Garroti

lh{', Peste S\\inaj CO-Iéra A

viârJa; TLfose: PalUsJt0s
externos e p..:t.r:I�ltocl inte:'

nos; e Epitcli'lllla C:mt:'l!!.t l_
S0 das Aves. também can";,

grandes j}reitln\).�. I!>\ll�"l";

d"cnr;a'l siio tan,bém Ü'·

(1''''''n 's:irac!�;; em lIledia e

mpnor in"l(l\-nci",
O doutor Ll\!Z G-ab!'j"l

anot'J\l linhas rb R�!�'tó!':')
afim de de�f'rlllina!' r'Jb '1'

tlIf:'l admjnlt�rativa "ufi"\

en:tj> r:E:l ,.. rcn1imento do

trll);--:!lV}. ('onf.')rme a S'l

tr ..stiio do médico-veterln:�-
1'1::>

C1nf'1rme as palllv!':1.s �o

Aos Alunos diI Escofa IndUSTrial
de FloriallóP6lis.

A V ISO
O f) retor do Escola Indu"itrial cI; Florianópolis

Estreitu Fone: C29j

cr,munico acs interessado..';:
Estalá aberto, o pul'tir do dia 15 d� )anCiro p;'é,�

ximo até o dia 28 de fevereiro o matricula para a 2.a
3 a e 40 Séries do G násio I ndu�,t:'ial e 2.0 Série d0
'Curso T€cn·cc bem como para os rt.pctentes da ·1.0
Sérl(' do Ginás'i� Industrial e do 1.0 Série do Cur;:o
Têcn'co

FM Ht�óTFSE ALGUMA SERÃO ACEITOS RF.
OIIFP1f'/\ENTOS DE MATRrCULA APÓS 28 DE FE
VEREIRO

Moacir Benvenutti
DIRETOR

20/2/63

ci<; � 1 /2. hora.�
John Gregson

Richard A�er.borough
I>. CfNICO ,I>.SSOS I)'� MORT�

r ", ... ,., " .

...,: cté 14 anOS _

(INf IlIJI:
às 8 horas

J�ff Chondler
Carol Lynl�y
Eleanor Parker

MUSICAL BAR
tARA UM MM PASSA TEMPO COM SUA FAM:tL1A _ Bl'UIIJOltS SOCIAI&

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�",., :<\,>;,�"t'1"'}'),':����}'::,,'�F/'��lçr��!f�"'0"·���lIal!lI.'1BII"P��lIIlJIIl'll!�I'l!��i!lI.1PI!
Florionópc1i:;, J 3/2/63, �-"'''_'',��'': ";;ii;

pose-
.

ades de Entendimento entre os

E.U.A. e a URSS sôbre Desarmamento
Sugestão aos Jornalistas do Nflrte

e do Oeste Catarinense
F. e8('obar Filho das cidades de melhor e-

aoaísrüncta c agencias a

(Para 'O ESTADO", de tr-.mtes nas demais.

F'iorinnôp'Jlis) Com esta união de varias
centros municipais, as oos-

BAO BENTO 00 SUL, � sllilljdade<- de renda seriam

Fevereiro de 1965 � Não matoies, dependendo a ação
tenho ideia preeísa do [cr- da bôa unt:tde CS assocíu

nais, na matona semana- 0$ .� também da cooperação.
nários, que élrculam na rc- mesmo remunerada de at

glão norte-oetarmenee. CJ- guns uuxntares, para efel

nheco um de Videira, sei to do Intercâmbio de in for-

Que há em aoecaoo. con

nneco também um de oa

nuínbas, cidades que csca

pam à classificação comum

de norte do Estado, alínnan
do-se mais no ceIOte. segun
do pense. Ou reatão norte,

propriamente dita, Vim a

conhecer há pouco a "TRI

BUNA da FRONTEIRA",

que acaba de estender seu

ralo de ação a São Bento do

Sul R Rio Negrinho com u

rna edição especial Que vai

receber o nome de "Tt'lbU
na da Serra".

Não sou, mllis homem de

viagens. Tantos cuidad 's

preciSO observar p.lna em

puendê-las que, �flnal. o

melh')r é desistir, em bcnc

!íejD desta minha meia saú

de ditnda por males do co

ração.
Nestas condições

quaisquer Imprecisões na,;

referências que faça ás ci

dades e regiões do norte e

de oést.� catarinense, nes:a

suge�tão aos que se ocupam

dilS tarefas de SUl impren

sa"devem enc')ntrar tole·

râncla dos que me lêem,

A localização e o slstem�

de comuni('ações de norte e

do oeste Crffi a capital do

Estado de Santa Cabrin!-\,
estabelecendol pelas distân

cias e dificuldades um qU3

se isolamento. justUicarlan

a criação de uma Assoch

ção da I:nprensa do Nort.e

e do Oeste Catarinense.

Nada de sindicatos. c ...mo

aconteceu �m Florianópo·
lis, O legítlm'), no reghnem
quase am-adorista do jorna
lismo do interior e das ca

pitais menores, é o associ

ativismo, que ha'dlÍmos do,

lusos na sua incomparâv.'1

��C;� l�:��:�:.
madas e dirigidas, superam

cs sindicatrs' e realizain

melhor os objetivos de de

fesa da classe. cuj'Js pr'1-
b\.emas exigem realmen'.e

uma luta, na qual a palnvt'a
defesa enc'Jntra aplicação
justa e não apeqas decora-

tiva.
Não sei bem Quando e r-D

de' ilOuve um congresso dos

jornais do Interior. R�_união

que devia ser repetida P;lrfl

uma eonjl,mrfio dr. esforç .. s

dos one se dedicam a es�a

fecunda e inCOO1I)l'eendida

atividade. pois os conl\"l"es

SOs permanentes. anuais ou

bi-anunis de imprensa, a�

brani!end'l il"andes e. peque
nos jornais de trdo o Bra

sil, estão hoje um tanto

desvirtuados, com a vl�Uan

te at,iva e desnnturadora

p[lrtlclQ8oAo dos agentes
moscnvltf,s. sobretud� por·

que não há oooperacão pes
soal dos interessados e as

despe?as sâo custeadas pe

las verhas do Mlnlst.êt'io d')

Trab�!ho, ninho sovipt\co.

O ideal seriam reunines

em aue 08 pnrticlpantes não

pr(l(':uras�m vantlltCenS,

submetendo-se ao �acrifí

cio dos disoimdi .....e; de con

ducão e h06oool1l7em, p-lis

a recooensa indireta viria

anular· (I nnus das dOlme

S:IS. P!'\ra tilnto. mais fádl

e m.E'lhor seria Que tais n'u

nlõcs. mesmo co.n o nome

mais pnmDoso de conflre�

sos, ;>e lirn1t',ssem a rll>te"

minllrt<'lc; ppas I7pn<rrl\fleac;.

O �lIntirin d1\ rE'deração é

exatamente I}sse,

No norte e no oéste cat:I

rlncnse, onde já é apreda
velo número de semana rios.

penso que caberia uma reu

niü ... para organiZar-se uma

associação, sediada numa

Departamento (entrai
de Compras - A V I S O

Registro de Fornecedores do E:itado
o D(..j-Jllrtamento Centr ... l d) CNtidão NegaLi"n dn. Pla:neg, Cr;, 2.00 dc Sêb

de Compras de Estad'J de PI'efeitura Municipal; Estadual e CrS 10.00 d} E-

Santa C,1Ütrlna avisa ao_<; el l\te-�tado de Idoncid,l- tiuea�ãJ e Snú:le por folh'l

inte:·essados. comerciantes

e industriais, Que a pani('i
pação em concorrências

(públicas e adminlstr:J.�I

vas), coleta de preços e p?

didos de mnterial. depende
d�_ registro no m('�m'J De

put·t:lment--. provldencln(!o
da segulnLe fo"mn:

mações, servico. regular e

esstcuc de ccrreep-ncencra.

organízaçãn de recortes dos

grandes orgãos da impren
sa do país e 01:1 ts outras

providências que os estatu

tos viessem 11. estabelecer,
segund-, as peculiaridades

do meio e as lições da ex

periência local.

E.' alnda a p�ábola do
f('l�e de Yarns, aproveita
da e desvirtuada pelo fas

ehm(). que dera. tomou o

nomt'.

Minha. passagem pela Im

prensa interioran� f"i bre�

ve, Dil'lgí em Mato Grosso,

na b"la e próspera cidade

de Campo Grande (Que tá a

maior e mais importante
do Estado. bem superior a

"('apitai) o "Jornal do C'1�

mércio". um diário fund;)

d,! pe!') advogado e pt"Ofes
sôr Jayme de Va,;concellos

laindn vivo -E' atunnte) h-

je transferido a outros pro

prletárlos.
Os problemas de um dln

rio, mesmo no interior, di

ferem do que enfrentam os

��::tá:;;:'a��í�I���� m��
nha passagem da mocidade

em jornais da pt"Ovíncia
Inotldamente I1n Espirlt')
Santo) as dificuldades que
E'ncontram os semanários

interioranos. As máquinas,
mármi"nte as de IlUpressã>"'.
datam de muitos anos e não

se renovam em nossos
�

dias

em face do regime qua.se

proibitivo das importações.
E' um verdadeiro milagre o

Que fa�em os jrrnals do in

tcrior, trabalhlmdo com flS

obsoletas ':Mal'lnonl", Lau

SE't·" "Phenix" e tantas ou�

tras, reclamando reparos

constantes e amarradas nos

�['t1S movimel1tc'S de "tlm

e-retira". As catras, as com

posições tipográficas, ain

da não são o piár. Três bO!lS

lipôltraf:Js substituem uma

linotipo e a renovllção da,;

frn!.c<: não é tão dificil,
Para o trabalho de reda

çs') é que falta uma prep'l

nrcão melhor. O amadol'is

me ntrâi es jovens, nws a

sua pa."'sagem é sempre fu

!)"fI'il, r.om o deslocamento de

mu!t-s rlra OS estudos ou

o trabalho noutros centros

m:1ior('.� e mais atraentes,

o qil .... obriga a uma renova

ção constante dêsse setor

auase esc;enclal das red'l

ç;:. ... ., no in-terl"r.

F'!i pensando nisto que

rriei. ,fm São Bento" do Sul,
onde não se tem aguentado
nenhll"1 !>f!manárIO, um Cnr

s') P·'âtlco de Jnrnalfsmo.

p'J.r" forlPar uma peoue�ll
pflUloe ai�leoada ás nljvl
dad"s de imprensa.

Mec;mo sem poder dar as

assistências mais assidua.s ao

Cur�o, pejo meu estado de

sn.údl'. estou vendo ahmns

d<1s 'uell" ulltn ... s .ia em eon

dicõ{'s de assumh'em, p')r

si, a" tarefas de orientaoão
e feitura de jornais do ti

po hnbitunl do interior.

Uma associa cão d� im

pren<:a, na regjão norte e

nn oeste, \'Irla c')lor.'lr me

lhor a posição do jon;talis
mo Interiorano, focalizan

do seus problemas. forçlln

do ...s podêres públicos a u

ma atenção que não tem si

do dispensada. criando uma

Ileraeão dI" conhecedôres do

"métler" n:\ra D�egurar a

('')ntlnuid;ldc de um v.erda

delro �erviro públlco. com ....

Ilão os semanários de rodo

o nos"o interi':>l'. aurlllares

d... progrr��o dali cidadrs.

1)f!"I<1r�I'" (ln altubf!tlzaçib.
s\l8tpntãculos do regime d{'

moerlÍtl('n.

-Cursa
-

Antonieta PP. Parros
IXTItINATO FUNDADO �M 1922

Alfabetizo e plPpara poro os exameS de adl'!lissão
ao� g'násios.

DIRECÃO. PROFESSORAS: Au,.lio d. Mello

BQttQ_rQ_ c MQria Heleno Gevoerd.
MATRI'CULA: Todos os dTo" utets, dos? 0"'"",,)2

horas, na ruo Fprnanc10 Machado, 32,
.

Washington _ William vista a obra da entidade

C, Foster. chefe da Repar- durante o ano de isea. mos

ttcâo de Desarmamento e trcu-se espernncoso de que

contrõre de Armas. dos os E, U. A. e a U. R. S. S.

E, U. A" p;)ssando em �e- pos�am tomnr medidas

Mulher Não Sobe Mais Porque
Não Quer: O. N. U.

Noções Ur-idos Nova Iorque (VAl _ � apeno

dos próprtcs mulheres e o suo indiferença e falta de

compreensôo quanto aos seus direitos cerno cidadã�;.
são alguns ds mais sérios obstóculos à sua con.�nuil

da emancipação, (�'cid'ram as Noções Unidos, em pro

jeto de panfleto preparado sob a supervtsõo d:: Secre

tório Gero! U Thant e sob a direção do Comtesôo Sã

bre a Situação da Mulher
.

Disse o documento cio ONU que a oolitica d.,

ouotcuer nocõ-, t·xigc. para Ser equilibrado. que 'I:;

mulheres tenham amolo oces às funções públicas, em

todc-s ns níveis, O Cei!õ:>, comer:tava. o documento, éo

o vni<· ..... poí", no ml.!.1do que tem uma mulher c�mc

Prime-ir", Ministro: a Sra. Sir'movo Bondo·'anaike.

A ,-j"H'ei "1 d' tAd� .. c>s reoliza("õe� femininas na vi·

da o ... lil·co n" nrático ainda estã() l"(1n(> �p 1"1"701 <1"

inh'"il'o Inuoldorlf' com O �ex ..... m"j" f')-te finallza,v<:l O

r:'rr;ptro r4> roonfll'tn d''><s; N"-'cões Uridas.
�--,------

de Financr!n:"

mI' Banco Olt

idoneas:

f) Relaç50. especlIícadJ
rln� mcrcadol'las do �eu [-I).

mét·ci.... rcpre�cntação ,.,.

Indústria;

g) Certidiío do Re!!lst'·,}

nn Junta Come!TlnL CJn-

1) Rcq'.tcrl!nento dirigido trato dn firma. ou Diãl"io

ao Presidente do Depal'tu- Oficial que houver pub!ie'1-
menta Central d� Compras dõ o do('ument- da C'mst:

pedido registro e juntando tuicão d.:! sociedade;

CS seguinies documentos: h) Proc\1l'E\cão. pa�snf' 1

a) Certidão Negativil do ao r�prescntantf' junto a

r':�d�r�i�ã�e�dc�t:\'a da' \;��d��pr���r���' ;;�;:��
Alfândega ou Coletoria Fe- tas, atas recibos, ('ontrato�.

deral: dc.

c) Certldiio Ncg:ltiva <In

Coletoria Estadual ou Pos

to de Arrecadaçãc:

2) O requerimento � tJ

dus Os ducumentos dcv::>:n

ser seindos ccm CrS !().'.O

CUR�O TE'CNICO BANCA'RIO

De u;:.)rdo c::m inform..:.çõeS obt dos jur.to à DI:e'
ç.ão {;,eru1 "" l5 ...nco oe i::Sl',"-SII, pelo Dr. Luiz Adolfo
"",,,,<'OI, � ... v I:lg..:l. O,rly�nte do Curso TécniCo Bancário,
llJlGm oprr..;v,-u ...

_ Ut,z\::_!>,zle candidates (,,, todo o ESlc

ao oe �unta l.flTal :n<l no ccncurso lcallzodo Lm ,.;,).

tembro de 1962, em Florianópolis.
tntre ':::s deLessetç eletT,_ntcs que lograram opro

v:Jçõo n::;Vt· �ôo re:;id(_ntes r t sta capital e ainda, en

he É.stes, úito fo:::m <lllln�;,do Curso Técnico Bancór'i)

Pcr ::;,:dem de cla"s:ficaçõo, são os � guintes o';
cidacãos que, faCe a�s result..:.dos obtidos, deverão ini

ciar S'..lOS carreiras no Banc:! do Bras I:
1 ° - Celso Lehkuh! Meyel' _ aluno do C. T.

BancárIo
2° - G2t'mínio Pereira _ aluno do C. T. Ban
cário
3° - Carlos Alberto S, Santos - aluno do C. T.
BO'lcário
40 - Enio Machado Andrade _ aluno do C T.

Bancário.
5° _ Jaime H. S. Cardoso - aluno do C T

Bancário
6° _ 1, Imo- Ghiorzi _ de Lajes _ SC

7° - Fr::mcisco A. F_ Macedo _ Sõo JoSé - SC

8° - Pedr:.l· Jcõo Silva - Itajaí - SC

9° - Norton p�uro Varella _ Fpo-l'is - se

10° - Valdir P€ters - Rio do Sul - SC
11° _ Helio José Schwarz ._ Blumenou _ SC

12° - Gory de- Paulo Lisboa - Joinville - SC

13° - A thur Humberto Ferrares; - aluno Jo

CT Bancóri,)
R:J mundo Vieira Filho _ ç;:uno do CT 8 ..n

cór"iG.
Laércio ,Pedro do Luz _ aluno do CT Bon

córÍ')
• C:01'i<1e; Cesor Bolsini - Tubarão - SC
Evoldo Borques OU"iques - Blumerou ._ SC

r1'sta CélPi:'al completaram o Curs') Técnico Ban�
cá rio. cem vi"ta's 00 útimo concurso. 56 candidatos,
,. ...l'Id., (>rrcvcdcs 8. Também de Florianópolis; foro o:;

plcmertns Citados submeteram-se ao referido coneL'r

�'1 p nnn fnr(!r>1 �lun('s d"" Curso Técnico Bancário fl/l

ri ... me.10S de 227 eondidat�s, sendo aper"!:lS I aprov()

do.
r:f"'I11 vkt,.,c o ,.,...v,", ('('oncurflo oara Escriturário cf,

R'-'rrn (h R,·...."il ('<,;'1 I""<llipcão devprá 4;�r em aQÔ�

t .... >"'" �nt<>mh�,.., v;nd""'Jr<1 (' "cu .. dnhc" re;niriorá !<U"'�

�::'�::�1-� :.
1 ;'��;,.;.:rr���rn;�t;�;:;�,��� :�: _��,�.::

... ,...ht,,� r\·!l,nr .... '" p"r[:.lrecrmpnt,.,,, no �i.,die<1to �"'_<;

P.-.nr-,.,r,"''' :fU?'Ji1n 6- ruo -tiro" lI�u esquina d�nlt.:l

Goriboldi

sentido de roduarr os rtscos
da c-rrtda de unuamen.cs.

ouscrvcu êlc Que há alguns
entendimento enr.e as du.rs

naço€s a respeito da proa

crtcào das provas nucleares

e de um acôi-dc sobre con

erõre de armas.

Em seu retutórto anual

endereçado ao Presidente

Kennedy, otsse o Sr Fos

ter que "as neg-ctaçôes em

1962 Isolaram setores de

tnteiésse mútuo bem como

outros 'de desacordo entro

os dors tacos, â propósito de

vanas questões Impcrtan�
tes."

O Sr. Foster chamou de

'progresso construtivo" a

decisão da União. sovíéu
ca de aceitar, mais uma vez.

° principio das Inspeções
in loco Crmo método de ve

rlrlcação de qualquer pros
cric5:) de p!')vas nucle),l'cs,

Entr�tanto." pro�egulu o

Sr, Fm:ter. "as pt·o.p�s!.a�

;ovi�tkas apJ'e�entadas "

té agora quanto a fluaM to

d'lS os outros aspectos do

�J" tn�;;mo que estejam sujei

tos a outl'9:; tributos.

3J Das firmas registradas
no Depnt"tamento Fedf'l'"Il

de Compras cxige-�e SÓIl1CD

tt' o C�rdrkndo d, REGIS

TRO DOS }<�onNECEDORES

DO OOV�;RNO c as �f'tt!

dôes negativ<,s da Colet'1-ri:1

Eslnunal de Florianóp.1iis c

t!::t P:eleitura do mesmo ;\1u

finmlS

nlcip\o.

4 f DI') R�gistro, que tem

validnde :,te 31 de deZC!11-

bro de cada an-. exped�-se

t.antos CC�'1 ifka�!,N quant'1-<;
forem p�d:d(Js em req'.tc!·i
mento. cllstondo, cada um,

a importânrla de CrS 4500

e�r, �êlos Cr� 35_00 Est!11'Jal

(' C:'S 10,00 Ecluca<:ão e S;:lÚ

clel.
5) O Ccrtificado do R('

Ldstro de F')rnec'!dores rio

E;;tado substitui os c'ocu

mentos acimo. enumet·ajos.

para apresentação e p:'i."ti

cípn('ão n'Is c' nC'll'\'ên('i ,_<;

abertRS pelQ De!1:lI"ta\11l'l1to
Centr"'l de C'lmpr11S

Dcpnrtamento C!'ntt'flj de

Con�pt':1.'; do E�tado de San

ta C:ltarinn, am Flo:'innó

pOliR, 18 de fc\"el'ciro de

l!'l63

RUBEN<::' VICTOR DA

SILVA. Presidente

At.oção
Mudanças locais CU p,t

ra outras cidades: �ervi:
ços de mudanças.

Não é necessário o en

grad:lmento dos. móveis.

Informações à rua Frap.

cisco Tolentlno, nO 34 -

fIne - 3805.

Dr. Walmor Zomer

Garcia
Diplomado pela Facu!d,1f'te

Nacional de M"Ij'cina d:l

Un!verSlclncle 1r· Bra"[:

Ex 1nl('l'no par ('{1nrul",;O \.h

Mntcmidadc Escola '8(','

vi('o do Prof. Otnsio R:J

drivues Lima). Ex-ln�"rno

<10 Sc�vl('o de ch'urgln co

Ho,,,pital I.A.P.T,C'. do R:o

dI' Jar:rlro. Mêd'Nl do Ho

pitiol dI:' Cnrl'l�de e dn

Malernidad(' 01'. Cnr.c.;

COrrêa,

PI\RTOS � OPERAÇõF.S

DOENÇAS DE SENHOP.'\_�:;

- PARTOS SEM DOR D� o

método p�lco-pr.ofllati'.')
comultório, Rua Joii.o Pin

lo n. 10 . ela!'> 16,00 as

18.00 horas. Atende c·)m

horas marcndtls, Tel('for;'J

3055 _ R!'�in«'n('h. R':.JI'l

Opnerill 13iUrl'!,-Ollrt, 101.

problema do desarmumen

LO parecem ter sido. em

grnnde parte. apenas cxtcu

sues de seus objetivos de

po.Lícn extenor destinados

à expansão da tnnuén-ur

eomunnre pelo proeeseo ue

c' nqutstnr vantagens mili

tares em vez de realizar es

forços decididos para cnc

gar a acordos que ussegu

russem a segurança, a 1\
herdade e, a lndependêncln
de tódas as nações".
Disse também o Sr, Fo;;

ler qUI"! a Repartição. conu

uunrá a exotorer tôdas a s

pcssiblltdndes e nprnvettur
tôdas as op-rtuntdades que

possam, em última nnánsc.

rever ao contrõte cas arruas

c ,I(\C; ocõrcos de desar-ma

i.tonto.

A continuacão de<:"a Dbr:\.

acrcsc�nt�u o relato!', t-l'

na-s� il1lpel'if)�n "prin pró-
1)['10. sob' e,'lvên('!:\ dr no�-..:n

I'lvl!i:oncüo como a con�tc

rem-�".

••ou. ...... PEMO(ITA DO lIItAI1L

cimento da Sltuacão C.c;lIL...�'�",'n..,G''''_''__1ÍI
WASHINGTON, 11 (VAlO Embaixador Adlci E

Srcvenson informnu cs t�prc&entant('� dos Repúblicos

L� ttnc-Amcrrcnnc, na Orçcn zccõo do" Estados Arr'e

ncs.ncs (OEA) sobre n status do +tuccôo de Cuba nas

Nocõe; Unidos.
Os:·, Stevem;f'n «-preser-tante porrocne.tte dos

Estrdcs Uni:;l�� na ONU cs "\.2 reunido com o Con-

sdhr, ela OfA, dut'On1e cêrca de urna hera. em sessôo

rorivo(l,., -ecueoda no se-de c'('sto último '_lr'1<tn'zoç�,")
O s-. Edw';n M_ Mnrtin Sub-Scc-erôrt-, do Estado pNa

f'" ,A,�'-'untcs lnr-r-Ao-crtcc.ros. também participou c1"

reunião

A'nda rôo ferem re-,<tocos d-totbes da rouniôo.

Grã Bretanha Envia Implem�ntos
. Agrícolas Para Estados.
CANADA' e SUE'CIA ..

LONDRES (VA) _ Um pedido de m<lquinaria 0-

gricola., no vof cr d� 4 mjlhõe,� 375 mil libras t.s .�rP

na" te: ieit�) ,à G ó-Brctanha pt/r membros norte; rme

ríc.:.In:::s. e europeus (ie um grupo intsrnocicnol que u

pua no scbr (ln:ê'nllticral Harve,�t<:r) t, em cujo,�

qLIOd (IS tigurom- assoe adas britonicr::s

A c<)lllp'�,lhia inglêsa pertencente ilO grupo anu"

�ii�'� r�I:': t:��,I:��'i��l:nl,��a�+.�)���C��o��a�:�;�,;� ���
r:;:.es I-'Ma .,'Qbalho pe""d2l, nO) n1erlant" ae tr(.� m

Ih 1" <.!{, li ..... r\..s 'O seus L.,�_ccicd():;, r1bte-anW'l'icanos e

d0 ..� mil I;OI;.r�.� mcd�c's l' pG'�",dtlS uvaliod"'s em um

nl.lhÕo e duzc�ltc" mil .·!>trll1n ,lo; o ;-eus as",cc od:;s c.,

n.' en_I.C5

)-'01 'cut j keb a lób:'j(::i eh Dcnc ..�ter( d') m:,s-

����"g���,�;.:;�c�L�\'�"I;a�:i��s',��Qn���'l�����:eu���=
rh:, med ') ro IT\tlltantl' dE" 17j millib'H'.

T .da ,I m":'�..juinoria ped!da é Cc desenh:; exdusi

vr_">rner 1 briL'lnk".�, ,'(O och.) lO en, USJ {'m todo o

mun:b.

Atualidades Literarias
LIVRO DOS d:ndo a c,,:l'it(J:'r� pinto:Ts

A::iTRON.'i.UTAS
r' ll,,;l 01):1" -'

Num n\.lvo livr:J, "i':'ós Sc- �I' (' HV'('lll:':1:'

�C. Ptlc5 A"U- nau·.a;;· p.t- (':n :i?l! Ua))" hn � h ,i'on:l:

b;icuclJ pur Si.1:011 n'ld '(':,0" idehh"

SI'h\1'[f'1', NO�'a )"ork, '-�

p:'imeiro' pllo!J" e�paclflis PREi\HO PAR."- rfl:\DU

IlDrte-am{'rlc ,nos _ Olenn. (':1'0 DE T'OI:I')TA

C.l·. pr-ntel'. Co' per, Slflylon,

S.. !1il'l':I, Shcpanl c Gri":,,m O sCl!und,) premi) an'l:l

� se revezam descrevendo
------------------

n l!jn�"·n. <le �_!\OO dóla:'eN

;}. n :t D'r!h',r tndurão de

\) ("h" It"n ü inglês. foi

(' 'l1�'rrlitil) ;1 ni-'iwy'nd Lat

':":0:'(' n r ':'adul':io d.

I"r.l ".'\'i Rã�" dr- Arlst;>

f.ll1('S " a R ... lwl"t L::nve!1.

j)'lI' 1:'11 lil'ro intuwlndo "1-

;1'i ;l(,';('.�

o Pl'oje�o MCreuL'y, sous pa

peis Ili:ie ::' "uns C:J.1T{'11';15

,\nto� (Ie snt'1ll e�{'olhi(jos

p::lra' o progntm:'. U Corol1t'l

Olenn, o n:clh .. :' purta-v,,�
do idealismo fil05afico dos

pri!11:lI'dios do eSI:aço esCl'('

vc: "Nós ast.roll::wtas temeis

lIn�a mjs;-,5,,, estamos a

judando a romper os la<:o�

que m,notlvernm n ra�a 11lt

m:lD:l n:l tCI'l':l n fil: de que

o h�mr:n j)'ls,'n finatmc:l ('

comer:':' n explorar o :1:'1-

])I�n'e e'pncinl. .. ê talvC'I.

mesmo :11,�'cnder :\ d::nninn.

lo.. A !I1otHc.a QU� no""o

r':l'h�r'ii":cnlto da uniycrso

flumr:1'n C!11(, D.::\O n'lS C:1

r-c1.1 :nb--j)r!a e o jentação

j):\r:\ \t�ã-lo s:,b:atnent�"

A t!LTIMJ\ OBRA

DE \oVRIGHT

14-2-63 "Ar(1,uit.d�ura: O Homem

ers5uindr Sua Terra". a

último. obra e"('ritn P-I'

F1'Unk L!ovd Wri�ht. e tl11a

histôria d_l arquitetura em

tcrmos de seus materiais

basiros _ pedra. tijolo,
madei:a, vidro, aço e con

creto.

LIVROS NOVOS ESCRI

TOS POR ARQUITETOS
NORTE_AMERICANOS

FOJ'f'ltn pUbllcndr-s recen�

temente novos livros de nr

quitetos nos Estados Uni

dos. Entre eles, três sã'J

dignos de nota: "A Evolu

ção de Um Arquiteto:-" P8t
Edw;,rd Durrell Stoni!'

"Vida � Forma" por Rlchar

Neutra e "Louis Sullivan:

Um Arquiteto no pcnsamcn

I') Americnn�", por Sh"r

man Paul.

PREMTO DE

CRIAÇAO

O premio anual de espiri
ta criador e,Dcedldo pela
Fundacáo Huntlgton H:!rt

ford foi concedido em 1926

ao roeta e ensaista Mark

Van Dot·('sn. Entre os vcn

codOt'C5 em ancs nnte1'lot·('s

flgumm Salvador Dali, Rob

bert Frost e vaughan Wil

liams. O prêmio consiste cm

mil dólares!' um convite no

v'lncedor e e"pôsa p:l.l'3 mo

l'ar{'m na propriedade dn

Fundarfi') por s{'is me�es. A

Fnndacã::- foi e$tabelcclda

.em 1950 para "estimular o

e_<;pírlto ('rlrrr::1or pm nrtes

.,._BANCO DO. �RASIL V�
Títu�os da Dívida Pública

Interna Federal
o BANCO DO BRASIL S,A., visando" salva

guorO":'r O!) I.ltt:'.e",>€s l.e "LUS clIente:;, tom:! púbi;

CJ qloe p(..r torça d,J djspl)�to na L.�i 11. 4.069. de II
•• ,.!,. Ç"lJltUJ;.J rI! regulitrn\.i1Toda pelo Decre.� n,

. _n�, Oe I • -62", VUI promCVer o subst tuiçõo. pLr
n�\{,,� tlIU, .:knominod0s de "Rt;cupe,cçõo Fin,J'l

c 1 d", ;J.:.s ;_\pt.JI,ee� c �'bl'igações do D vid:J Públ>:o

Ir,!e no F('l:er<.;1 � ,.xcetLa:"d,ls a� Obrigoçô2" 00

RE'_pot�lh(.tT.entll Ec,:nemiCll - cujo guordj lhe t�

nh:;! �ido conf cda, dOold') o B0I1(;0 prde:·é.,cia Q ,í

tul�;s de valores n()m'n;�is moi, (leva� as. Pelo cxc':'

c:ã� cêsse servIça '1 rá cobrc:<lo O ccmiSSÕ:J de Cr$

(t·{-s cruzei�'osl pi'r CrS 1,00000 {um mil cruze:

r ...·} mínimo de CrS 10000 kem cruzeiro,:), inc:'

df'rcte sôbre o totol de título"' dI' cad::! cliente p"r

esrccie fiCDndo <,oc!at'l:'cido Que, para (1S títulos Ó�

Yülor nomiJ-,:;1 Igual' op supe�'ior ii CIS . . , ..

1.000.000,00 (ur(l i-nilhõ�) d� cruzeiros), seró c,'brü

da o taxa f;xa de CrS 3,000,00 (três mil cruzeiros,

por unidade. O depositante que preferir tomar a si

a encargo de substi1lltição de\-wrá not'ificar o BanCo

por escr,to, Clté (J dia 10*3-63, pais o falto de qU'li
Quer monif€"_�taçõo de suo parte dentro do pra7Q

O' o est pujado será ecn';ideradn' cerno autorização")
tácil<1 p::.-ra que este estabelecimento ,�xeCL,te o ser

viço, n:!s cond'ições acima descritos.

Florinnópali�, 7 de fevf'reiro de J9ô.!
BANCO DO BRASIL SA

Joõo BarC'n
GNenfle interino

Th')od"rn Miroc;ki
Stlb(".�rl'ntf' intp!'j"o

10-13-17/2/63

Conselho Regional de Farmácia 98l

Santa Catarina CRF - 11
E O I T A L 1/63

o CONSELHO REGIONAL DE FARMA'C'

l,õm ·Senta Catarina CRF-J 1 tmna pt'lblico que �
confo:'midode cpm o artigo 22 e seu Parágrafo L1.-,
rico do Lei 3_820 de I 1 cc novembro de 196Ô, o

prflZu p:lra p<lgcrm(>nto �(>m multa da" Ilnuidodet
renl,� ano. Após oquelo d�to tNão um acrésc

des!" exercido, encerro n" da 31 de março do cot

de 200b p_odendo o (':)brnnço ser feito judicialmen
te.

O pf1aamento doe; anuidades pode ser feito m

ch'nte remes�o Dor ,hpqu(', ("lJ'dem OU pos"'� Bana!i

ri"", i'U por V(lle postal.

Ronurph'l José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� If Hotel Internacional Balneário Cabeçudas Vibrou Com a Festa da "Rainha do Aliântico" de S;3t11 • �

:: Catarina 1963 - Zilda Maria Heusi. : �
=" e ,�
;ii. O Embaixador Dom Domingos Amado Participo!! do AC()i!lct'm�1'11íl • �
IIf

.

•
r

�: Maria Cristina Heusi a Garota Radar de Itajaí, : �
�If Ifr
� If Elegantes das Treze "Mais" Presentes If

m

V.
O CONJUN'TO DE CASTEL'AN NOTA DEZ !t. ZildaMaria He�Si, "Rainha do Afiôn- If �

:::! il fico eat-arinense" de 1963 - Lcinnho • �
A bonita Moria Cristina, Garota' Radar

l e esümedo por tôdos OS residente, d'.)' Qde l tajuf filho do casal Osvaldo Heus.
Balneário Cabeçudas. Filho do cG�a:. �

que quando f-01 anunclodo. o seu nome
Nelson Heusi, estudo no Cclégio "Sôo

•
r

pelo titulo que tp'.:ebeu, foi muito a-
Jose" c e l tajoi: SEU esporte preciile.o é �ptouotdc pela el:;�t:�e sociedade pre nctaçõo: qosto de leitura, vai ler os 0- • n
b.c.s de Machaia de Assis·; s-eu posse- .»
tcm--, preft-rtd- é ouvir musicas e se ,�
,·""ir r--un 5:..1("1'- :>"';'i,uinh'Js: -io-torto f»
de conhece- - J:'dn It"li;] p JnrÕ"I; c f -;;

u rr-oto- cI!;'�f"i� € r.�S<"'Jir um hr �
r

! I
•
,-'
I
,j
.-=
.�
,�
,r
.�

,A �. :lhoro Dr- MUc'llo (Ligia) Romos,
residente no "'SelocàD". cnde I!larticipa
de .um gl'upo de: ·Ili'nh·ó.ro� c:ltarinen5es
(":Uf re� se de:jicoooftm 'obras fjlontro�
r'os - Dr. Ces:'.Jr (Lucy) Remes, uma
das trezp Mois r''_ Santa C�tarina, pn

Itajoí desto Clluna

BAllE
. .MVNIC'P.AL DE CARM.oIV,Ü ,;

ATRAÇÃO .,

da f-esta foi a coroaçõo do "MAJES"TAbE" ZILDA MARIA HE�SI, ::.r bonita IOil'inha que ::eside a
e frequEnto d anamente a praia dacru7Je' bal�e;Jrio,

BAILE MliNI':JPAL DE .CARNAVAL
O ACONTECIMENTO
,�urpreen. eu '-'s veranl�tas Pelo 'movimel;lto .� o�e

gr10 ú�{;:, que ':..I ::.e E::rtccntrovam;-'d6-nç9I"\dd.'OI.; ,1:i.6ni fje
�tUS'l:<lS E::xecuta;)af pclp cOr.líuht6.d{!' _ c:rn-

�uJrt;:�,'�;�t��r���;J�� d�.J�tt(�!f,�.�'�:��!�i';��);;��'
naval e-�teve em "órbita"

..

BAILE MUNICIPAL DE

COMfLElAMENTE
1�I"uU o �u_u._). W:.I Jtlício d ·Cer monia programa.da para dyuo.:;'{J nO:le

..
A 1":"':Jnho Lllaa Mo: ta HeU51,

reeI.. ., u a tiiJXa sfmbol co da Garota Radar de PÔl"to
I-\I€!:;. ':' Kehterly Becker, em seguida a 'Corôo, depois
deshlcu apreser,to,'ldO-::ie otlclCllmenre à scei.em..Kle
p:esente

BA[·.:!� MUNICIPAL DE CARNAVAL

O EMBAIXADOR
D:Jm Domingos Amado Urgos (do Panamo na

Ar�€ntjna) representou o Cóluni'stb entregando a

R;")'nha Z JdJ Maria Heusi, o Taça Correspon��nte aD
título. Houve muitoS aplausos.

·8A.ILl;" MUNICIPAL DE CARNAVAL

APROVEITANDO-SE
li cpurt·uniCi.ade foi escolhida e apresentado a

G::t:uta t>.ador de ítaj.;,í - Maria Cristina Heus"i, que
'desfilou t"1J salõo sendo oplouúida por tôdos,

ohlL.i MUNiCIPAL CE CARNAVAL

'"''''.lA',):

"""L,"" .. -tvo Cesor io G,1'1 hecuoro MII·.:.nda Lal i,,�

Rertcux, ""'0 ....... "'I� U','VI, ,tl!:!U t,ericlUx, 1..1'. L";"u �"'Io.:·
fltt::"l:.., Ur. ctnesro 1 ..... -emeye! , Dr fY\ur,IJ rcarn .... s, Dr ,

L.Eo�r "Kam�s, Ur. Louro Linnc t-e, Ur. Niwt on Avitc
Hé.nz l.cnt-.:.d Dr. _Ju�é Molourg. o-. Afonso ce.so .Li�
berato. Abdon Lurz Schrnidt, Prefeito ELu ... reio ':';}l,.n

-:-"""�Cansl�nC EmbaJtdor' co Pari'�iná na: �rr{:;ntina, Domin
çcs Amado Urqos. Walter' Ka.sren Osvcndo Heus.. N�I
scn Heust, Lj.lmo Flór, Prefeito Ciro Geveed. Alber
toAlenccstro Vereador José Germonc Schcéter. Wc!
demal' Sch 'cesser Jaime Dokig.:. ,.l:i, Aldo- do Cunha

G"'nzoÇla D·. José 'Elicmar da Silva O�ni S:hauffert

Ca;lo G'-'nzaqa, MGur'ci" Pereira, Ak'n Fer:eira B!","
,.... Le('''''�l-'..., Barreto, Angelo G o'lani D··. relix F'}e�,

�Tud�a.
"

'�':'f\- Si'I':;;;-'�lze bjilo(ti,-multo slmpatic"a e otenct6';-J';
q�ejJ,,"'_'e"�L." V,::O_".·L ... " ...........0"0;;[1.1, p,'-v,_ .... V .... I ....."-,.

c�,{.iiJ.tl·-<:içoo.
._. ".'r· ;'0:;1,,;0:0 fr,dustriaf Carlos Kenaux muito el(i

.9_6.I'if--e,- _traJo ....a. um bDnl,.o muot:lo l"m tec' do Renaux.
L(.jCt::t.. fWIlCt e Mana l:ereza. Machado, d�nçar8rn o

fy.(J;:>Í';· 0s-1c.vens Henrique CassIO Abrel:l Regmaldo Pe-
4'Í}'pj)livei;,a, Luiz Fel pe Jorge, Luiz �ernando )oro<)
�·JuliC;).CI:�qr·.Gonçalves· entrc:.ram no "cordão" carn::l.

val-esco. De Sã'J Paulo. notamos os jovl;!ns: Geraldo Frei
re Ma!'celo Matarazzo, Leopoldo Barreto, José Alberto

Barret-o e· Ernesto Haberc:;rn. Nels'on K10ck e suo noi
va Ana Maria G:;nzc;ga; Elizobeth Malburg, ocompo
r,ha� c'f Julio Reichcw; Carlos e Si Iv a Cesário; Ciélia
e Célia Leal; D:-, Ney Gonzaga; Sebastião Reis, crcn:5-

�e�:�O�.���gn�a�t� �1�todn\Br�:;�o: �aEJ�:::ix����
Claudio de Vice-nzi. figuram n..:; meu cact rminho

MUNICIPAL DE CARNAVAL - BAILE MUNICI

O casal anfitrião - Orivoldo (Neusa) Cesário, f.::oi
cem por cento, para c-om C<; conVIdados e pa:a com o

Colunista. Representou o casalDr. Osmar N,unes, D'r�
br Gerente do Hotel, que esteve 'impossibi1:todo d2

camparecer na festa.
'

BAILt MUNICIPAL DE CARNAVAL

O ,.RVIÇO
ue O�f, ruI ef.ciênte Qrlentado por,dcis "maitres". que

Os guarc::!,:s-fd, do Hotel Cabeçudos fazendo sombra
p"ra -" "brotos" Que acomp<"r,havcom a "Mais Bela"
Os .querdas-sol, do H�tel Cabeçudas, fazendo sombT�

do V' sde mar catorincns{',

n
»
70
Z
"
<

I"o uAI..H1:A'RIO
Mario Crtstfnc l-léus! _____.__ Garota Rodar COl)(;\;-.u'--'-u.:., VlUIOU com c. FESTA DO ATLANTI-
de Itojoí, ..

recebendo uiT)'l Flâmula lias CO CP" I r.KII"I::I'--/'::'c. oe I 't6,j, rE:c.llzada nu scceoc L1Le;
Garotas, Rodar do Senhora Walter passou no Hote.l !ntcrnáclcn..:.! Balneário Cabeçudas,
(Greteí) Koraren, umá dos treze "Mai!< ma�cando a p�lmet1'a reun ão dançante na�ue...e
de Santo Catarina, por Blumenau � ravdh�.o recanto de veraneio' �e.'.)ant6 'cbt'r.1IJO
d C'l A b d t lta L. a elIte se reune tõdas as temoorccos de verôo,esJo o u�a. a�;ntO�i':;�:. n�,,�; ,��). /, ::t ..-�!t)\ ,oJ'. o. ,.",)(r,� ... , "';·'.rI.l:'.rd�,'ct>J·l·; 50
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A �enh()ra Emboixod;::, Dom DomingoS Amado Urgos; ':;;
Ser.tiúto i'reti<lto ElJuordo (CéliQ) Solen Conz.anij Se- • r
nhora Walter (G.�etel) Kaf!,t n e Senhora �1·. Ccsar (Lu' I
cy) Ramos. A pr1me-ira recebeu dc. Cohin:sta uma Flâ- ,mula dos Garotas Rodar, os tTês últimos entregartlm
as mesmos por:! as Senhoritas Keterly, Maria Cristina ,�
e Zildp Mario. N omesma foto observo-se o conhecido' r=
<:;05:1 .'ã. que fez sucesso com seu conjunto musical. ,m

If�
If�
If�
,I"
�o
Ifm
,ç
-70

'5:
.�
.r
'1
If",

A (�trilção da noitada - Garota Rodar de Porto Alegre • 2::

'ri��,;::lt�e! '�:�o�:'J�:�aa:::�:��:;i::a'�!�I�:r�; ,�
recebido as flâmulas dos Garotos. R!ldor, Ô.bserva-se o • �
sorriso de satisfação e alegr'� das três mcços'da novn ,'�

1.:.:o[IVeram �emp!e aientos Com o \.....clutt�La lJuro atlOnd�'L'
geraçoo. .6

4ua'4u", c,�,ua 'n·�,."aa'J em olguma CJu,a. If �
BAil.E MUNICIPAL DE CARNAVAL ,�

� ai BAII,�,E MUNICIPAL DE CARNAVAL DOMINGO .. m

� • �� la manhã, à cnwite do sr. Orivaldo CesÓri·Q fomos • ç
,. APO'S EstrlÕ-{}r, o ::;eu possante lat2. cortandu O�· aguà:, !:nITe. • �

I .di
o Lei tmàn a a festa continuou dent"ro de um Cgbeçudas e CGt11buriú, de cnde se opr\:!cicva uma bD

'" �
,:

GmbH;I, t tjni",sitl1� unde cat>ais e jovens do "high so- nita paIsagem da Vale do Itajoi. : r"
-," cietY·'·l..:Cju.L"I(.' ba.nl:olio reuntrom�se Pela primeil"8 II'

5. � �:� ���������.:0;;��;�r7:t�O;:�r�n�::7��·�':"1 :�:= BAiLE MUNICIPAL DE CARNAVAL - BAILE , I
-:; , ticiparam da cumentada noitad:J. A.TEl':4DENDO •
� , um gt>tltll c"j , .....n: participamos c'�' um almoço cfereci- II aJ

u.. BAI.·,.::': MUNIÇlPAL DE CARNAVAL 00 PÔ!) casal ��ebon Heu�l no Iate Clube Cabeçudos, • �r com o prt'serlÇa dà Rainha Zi!da Maria Heusi e convl- ..
m

�, Zillda Mm;o.H.u,i, no domlngo apó, CONSEGUI dodo,.Apó, a "feição o ". Nel,on Heuei, o ynf\lcião, •
� _ o cç..me.r.taC:o fe�ta "POl:lOU" para a ncs- an"tor no r,'u caderninho, os cas'J1s que presti- fQ' a1is�stir. o jogo M.:;:-cffio Dia-o; e Barros:). voltuu c(.;(I- A belCl; "Majestade" do Atl.ânti.co de Santa Catarina • �
9: III

'so objetiva. na H('.>2! InternaCional
.

gia!'am o 3.a Festa do Rainha do f.-t1ãn.1ic-o Cqtarinen- ',!I'ariodo purql',s o sl:"u,clube o "Almirante Borruso", 63, no momento que recebeu da Senhcro Oriv.ado (N' u -

Z

� ; Bolneór'c Cabeçudas, se - bem como Srs, jovens e srtos., perdeu 'para o ':Marujo" Marcilio Dias..- 2 X I. S:l) Cesário, um brinde ('fertado pel:. Farmac10 Cotari 'Ô
..............� - � -:� .... ............. .._�,... ... -._( ... ,. ....... .,._-��-- ................... ' W!' __ is__ ...,.. ..�,_ .... -!e:.e_d;t��:t,:!: ..!�

�)�.!y8,- _lVI\VNClV) 30 lVdlJINnI'\I J11\18 -- lVI\VN<JV) 30 lVdi)INnW :r:.tV8�
-

�VAVNClV) 30,; .lVdIJINnW ::1l:V8 - lVAVNBV) 3a��I.)INnW 3llV8 - lVI\VNCiVJ ?O'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florum6pol,s, 1312/63

1\0 Tlíbunal de Sontas:
E8TtVALET PIRES toma posse no �argft de ,Ministro

Bm sessac solene rean- nas estranhar, mas até mes não seja debatido, quase em Que ora é Investido, pois ção, reencontrar nesta-cor- nhas energias" v .. ra corres- DADOS BIOGRAFICOS ra Comissão que se crgant-:
Z'Li:• .l a z do corrente no Tri- mo sentir falta, nas primei sempre com lucidez e p,'u- as virtudes que o exornam te de Contas, velhos amigo s pender o crédito de conn- O ministro Estivalt Pires aou, encarregada da elabc-
1.1(,. •• ",1 oe coutes, tomou poa ras sessões, daquele amoí- tundldade. Daí o vasto acâr são dignas dessas ccnside- e companheiros de lides par ança que me tributou o 1_ é formado em direito pela ração do Reglmento Inter-

se n,J ca.go de Ministro da- ente pclêmíco em que V. vo de boa e, por certo, re- rações.' lamentares, com queei
"

já lustre Chefe do Poder Exe- Faculdade de Direito de Rio no. Presidiu por diversas 0-

(lucia COL'te o sr. João as- Exa. ndest-ou o seu espírt- cunda experiência Que o trubalhel. Estes bem me cutivo do Estado, e, ainda, Grande do Sul, transrerm- caslões as Comissões de

•• ,a."'� Pires, cerimônia à to. primeiro como lider da Ilustre confrade traz para O sr. João zsuvatet Ptres, conheceram, poderei nês-e Senhores Ministros, Senhor do-se logo para Santa ce- Constituição, Legislação e

qUlll compareceram, além sun bancada e depois no e- esta Casa, e que, aliado li. em s�ulda, assim se expres momento; Invocar o tnsus- Procurador da Fazenda, Pi· tartnn rixando-se f>T'1 co-v- Justiça, e de Finanças, Con

�i�: r\���;:�:�a�� �:�:��� �:a��S�!�;él:,e L�;�::�:i��� =�ase�I{���:rt�u�7�����ê���_ SO��eAhor Presidente do �:��o�:!te;;I����O�' �ues�� ��v:��:'ig��u�a :l:� c�; ���!:�I�n�u�ic�;�ld�:tep� ����o�rç:r::;�ç:� ��:�o�
.\'c! snveira, .presícente da Mas acredito que em ore- to contribuirá para o apct- Tribunal de Contas do Es- nhores PrOcurado�es da Fa- tendes para o trabalho. D. e secretário do mretó- te duas sessões leglslativl!,s
iis�e.nb.�ia Legislativa, de- ve V. Exa. se acostumará morumento dos nossos �rd- tado de Santa cntanna. zenda e os Senhores Fun- Em agradecendo às pula- rio Regional dessa agremla- consecutivas, sendo presl
pu.adJs Nelson Pedrlni e com a calmaria que reina a balhrs, que outra flnaUda- Senhor Presidente da As- ctonàríos dêste Tribunal vraa elogiosas e carinhosas ção partidária, Tão foi e- dente" daquele Poder nos e

jvu Montenegro, represen- qui dentro, onde as maté- de não têm senão servir a sembléia Legislativa do Es- hão de encsntrar em mim, de que fui alvo Per parte do leito deputado na fase cons xereícíos de 1961 e: 1982.
tando o dr. Aderbal Ramos rias rne discussão não en- ti.dmlnlstraçáo pública de tado, senti-r Secretário da um homem de bem, um ho- ilustre Presidente desta oa- tltulnte, preSidiu a Primei-

da sí.va. sr. Frederico Kuer- volvem assuntos esoiceivos. Santa Catarina. Saude e Assistência Social, mem de partido, mas que sa, quero, a partir dêste

ten. prof. Medeiros dos aan Isso não significa, por outro Com estas palavras, Se- Senhores Ministros, Senhor sempre soube sobrepôr aos momento, junto convosco,
tos, sr, Ulisses Caldas, dr. lado, que nào tenhamos a-' nhor Ministro João zsuvu- Procurador da Fazenda, Se- seus prôpnce taterêseee e dedicar-me inteiramente ao

Armando Kalil, e numero- qui, a despeito desta upa- Iet Pires, apresento as mí- nhores Deputados presen- os interesses de seu Parti- trabalho .

. 3DS funciónários do Poder rente placidez, os nossos nhas saudações, e as dos tes, meus senhores: do, os superiores Interesses Aos amigos, aos colegas
Legislativo e autorIdades. momentos de "mar agita- meus ilustres pares, a V Honrado pela confiança da coletividade cutannense. que compareceram a êste

Saudando o ministro que to", pais a controvérsia, tão Exa., formulando votes pa- de S. Excla., r- Senhor 00- Sinto e vivo neste momen- ato de minha posse, desejo
se empossava, falou o pre- natural nos tribunais, íne- ra que V. Bxa. encontre, vernador do Estado, aqui to, a responsabilidade da externar os meus agrade-
sldente do Tribunal de c-n vltá ...etmente provoca o de- sempre, nesta Casa, um me encontro para o exerci- alta missão de que sou in- cimentos.

tas, mino Nelson Stoeterau, bate, e é através do deba- ambiente de estimulo ao cio 'da alta função de Minis- vestido a esta responsabt- E com estas rápidas pa

Que proferindo as palavras te que chegamos às concíu- trabalho e de franqueza te> tro desta CÕrte de Contas IIdade para mim, mais se lavras, prezados colegas,
que passamos a transcrever: .sões mais certas e justas. lealdade na estima dos seus do Est" de Santa Catart- eleva, mais se engrandece, integro-me convosco para

Tenho a honra de apre- Mas tudo transcorre em cll- colegas, A ssumir estas eleva quando vejo-me cercado de um constante .e. permanente
sentar a V, Exa., Senhor ma de serenidade, sem o Nesta oportunidade con- �:� f�n:ões, permitam-!tl; tão dignos, tão honrados e labor em pról da admtnts

Mini..,tro João zsuvatet PI- cei-r próprio dos ánímcs gratulo-me ainda, c-m S. aenb res Ministros. sl:ml- Ii'.f) !'u1tos Minl.�tros. que tracão publica de nosso Es-

I't':S. a" saudações desta Pre o-vvoals. E nem poderia ser Excia., o Sr, Oovernacor do ficar que aqui chego, em- Integram este Tribunal. tauo. ,"'I
sidêncía. que ao mesmo outro o cUma dos tribunais, .. , .. ,u pela I.ellz, justa e' butdo d�s mais sãos e sá- Podeis ficar certos -ie Meu muito obrigado pela

temp se honra também onde a tarefa de julgar re- acertada escolha de V. dias propósitos. F.' !)af:'l m-m que, Ir�1 envldar todos os rran-Ira cordial e fidalga
'l� r'1I'11' em nome dos êe- clama essa serenidade, na- êxcíu., paraj o alto cargo motivo de grande satisf3.� meus esfôrços, tedas tiS mi- ""1 �\1f' l.qui fui recebido.

ou-res M'nlstro, para cum-

��J"Lr V. Exa. pela sua

in �'idllra no cargo pa�a
, ""mI foi nomeado nesta
Cn�a.
T ...rl,..s n<'lo; !'.ab�mos que

v, E�;a. é um h .. mem quc
vem de um longo exerci
ci:t da tl':buna parlamen
ta". :tnde l1s discussões e os

ii.n'tnOS l'e exaltam. não ra

r'. ar) r.:,I":' rln'i paixi'es pi-,
lítico par1idárlas. Talvez V.

Exs. venha, não digo ape-

-essà rta nãn só a. tsencão
dos jUlgamento,como tam
b"m â austerid:1de que de ...e

cercar o ,estudo e o traba-
I"lue no� dedicamos.

VENDAS
CASAS

M.:.gnll.cJ prédic. de 2 Aptos grandes em t.:u

rena de esquino.

CENTRO - R Artista Blttencourt 18 - Sole
ta. Sala Jantar.Copô, 2 Quartos. Banheim. Coz1nh(.!
Quarto de empregada.

to a praia - Casa de Alvenaria.

ESTREITO - Vila Florida rua no. 1 fundo da
F, Neves, com 3 quartos ---. Bolo - cozinha - ha
nheiro - água e luz,

SÃO JOSE' - Na Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto. terreno amplo com 50. metre:

R. Frotino C. p'ires n. 28 e 32 - Cosas d�

madeira, pagamento porte o vIm, resto a combinar

TERRENOS
AGRONÓMICA _ D01S lotes na Ruo Joaquim

Costa, Terreno plano,

SÃO LUIZ _ Inicio do Frei Caneco, Magníficos
lotes com vista Baia Norte, Paro residências de fino
gosto.

BARREIROS _ Vários lotes, pagamento o ,om

hinor,

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca d�·L�':'
ESTREITO _ Alto do Visõo Vários IateS.

DAUPHINE
ULTIMA SÉRIE HI60 _ VENDE-SE A VISTA - coa

AZUL _ PERFEITO ESTADO - MOTOR E PINTURA

NOVOS _ PREÇO: cai 800,000,00 - FONE 2104.

VENDE-SE
Um lote de terreno, 'medindo 17,50 x 12,00 metrO\.

alt('O à Servidão Vieira' defronte o Abrigo de Menor�
Preço de Ocasião,

Uma casa sita à rua Francisco Tolentlno, esqu1nl
com a Bento Gonçalves. nO 1.

Um tcrrebo, medindo 32 x 189 metros, com..uma ca--

de material nO 77 em Crqueiros na ru?, geral. Tratil1

��r� r4��OL', Antônia. Nunes Pires, à rua Conselheiro

INSTiTUTO DE
CUL I t.lKA t.:.e"MANICA,
AUI.AS DE ALEMAO

Começo. l° de Março
Informoçoe; � Matrículas:

Ruo Vitor Meireles, 38 apto 3
nas 2° - 6°- feiras, das 16 19 hs.

Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Santa Catarina

REITORIA
AVISO I

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

POr solitação do D_,I�toria do Ensino Superior,
torno públiCo paro conhecimento dos interessados,
que J,stão abertos os inscrições poro. provimento efe
tivo do calgo oe Professor Catedrótico, para o se

guint<!s cadeiras do CurSo d ,eMúsica do Inst.tutSo de
Belas Artes do Rio Grande do Sul.

1° - Prôtica de Orquestra
2° - Cadeira de Piano (1°)
3° - Noções de CIências FísiCOS e Filológ'cos

Aplicados.
O prazo de insC"ição seró' de lO de fev,sreiro a

1° de agõsto de 1963.
Maiores esclarecimentos os interessados poderõo

receber na SI·cretario Geral do Universidade de San
ta Catarina, no horário das 7 às 13 horas,

Florianópolj�. �1 de janei:'o de 1963

! �.:
BEL ALUIZIO BLASI

St;:I,;J'€tario Gentl

"ti t�li1�6 aHtrEVis\:.� a r lO ,essorB
"rn�ar de<'�as· diferênç�� "Uom o l1to de entrevistar

KO
.

LI
--

'í"

MAN
feSSrr;l Rcsa Erllchman

nl clir.m intern') e na n�,.�
,

unl das Prrlessores que ej·
�,

4)'�i'Ü' [�-. K':i':\
.

l.,{
.•.

H'�' que :Jr.ha�'a de FlorienópJ-
'ureza das funções, não ig- tão ieclJnando no Seminá- i) 'li�, Ok é uma belissimn

notemos, por outro lado, ') rio da Lmgua Inglesa. .no cidade, tem tudo bom. clda-
Ql1ant, tie exp.erlência e de IBEU, nos dirigimos aquela dE' agradável, povo hosplta-
�Irocini'l se 1\drn:lre nlS Instituição. gan C!C"rtifkate of Pro�c!- alIlIlI, ral9.r !lO invt>:;. de I,t- leiro, belezas naturais ex-

p"éU'Js pulamentares on eDcy in English e o Hlgher 'te-lo �p >:'ndt:r regl'Rti e_o e- traordinárias. Visitei o Mo.- segue:
_

de. a be� dizer, não há te: ce�:l' I:S�;���s::iO ���':�� .Cambrldge Certificate uf xeceções. Em .(lIlLt·3$ pnla- 1'0 das Pedras e Lagra, a-
lU) As Inscrições far-se-ão na Secretaria da Escola,

ma da vida nilcional q!le Green,prrntamentechnmr:u Proflciency in English. A vr:u, o aluno aprende o 1- chej tudo maravilhoso e dei ���lnaze�V��ld:ol�r:�e�r::c�o;:ri�60, c���;�����) -�n�:
-----------------

bre as nnssas intensões. Mr. :i��=s��.:�e:;���::Il�a �;: �I�;:�:d� pn:r:s�su�:��o�o:� ;�etf;:�::;�;�t:���t��:� as 14 (quatorze) a 18 (dezoito) 'heras e, no dia

;,:;�:� P:E:::��Ii!::�� �:!O u�����'�, ::�iH��';;�: �i�:t:Ei:�;���'P�::��!; ��:i�;��E:�:�d�:�i:1: ::n��'Er:::L!�:���!t:o%�d;:�;:�:�;Cif�:O pd,��
natural de São Paulo, di- ��d: ��:;:Si�ã��glêS Bási-

por pessoas de lingua Ing!e- o professorado de Santa Ca
meiru Chamada, e tiverem interêsse em se submeter a

�:l;l�:�; e�;��lal�:��en�;: Interpelada como se en-
sa. O ensino é baseado em tarina que assistiram D

êste Segundo C('ncurso, farão juntar, a novo requeri�

Linga Inglesa, como segun- sina atualmente, o inglês, a. :���otur:p�:��:t�a�Sáe-laso ::m��n�Zci�:��O j�a �� :�;��: tão apemas prova de p�gamento da taxa de ins

�: ��g����:�n,u:�ers��� �fs���ss�ragr!�l��hm!�da��� por melo de repetição. A g'la e Crm os novos ensi- 3°) CondIcionando-se ao faror existêncIa de cantIi

Arbor, estado de Michigan, Que se nota no ensino do fase seguinte é a de awnen
na�entos minist��dos pelos ���� r�����:een�Ib����' a:e�:�V::al�:��!�s :: �!�

. ..pç� . .;
aInda o Michi� inglês, consi* elD_ t.·o rto d!. voc�bulário, usanq.�,���:��a�����:�;_.__em: c�rsQ, respect�vamente,. �s...d.ià.s 18. dezoito'), 19 (de

se novas palav��s dent
a tos ara ensinarem com zenovc) e 20 (vinte), tôdas as 7,30 (s�te e trinta) horas.

das estru�uras la aprendl- :ais 'V:rfeição aos seus alu-
As prât1co-orals das m�smas matérias, ebedecida a or-

. ·Austrá'lia, Apóia .Grã- Bretanha e��d� ��na��e I��:�á��: :;�v���a� �::s��a:a�J:n�:. �e�;;e�;o,(v:;=se �IS�,3�.

Em 1 ôda Linha .. ��d:o�s e:S����:d�e:d:�r:� fO��Uli::��:: u�: pe����� (set:o� ��D::::o::ltldos as cltadas pr�vas, os candi-
CABNERRA l vA) - V �l. Kooert Menzies, Pri.. :����u:a:u�!��c:;�lalte:: ��ze:���O se�:r�ec::, o: ::ttl��e��' ��t:r�;��n;;�:sel:C���:C��. a;!r�\l:r����:Z���a�;�:�r�:au:t������Õ:�:���fe����ii�e:':,'tr�r�� tenção é dada a pronuncia, alunos estão esperando pa- 5°) De resto, no que não contrarie o presente, fI-

ritmo e Intonação, adQui- ra o início da aula, Em vls-
cam mantidas aS normas e. deSignações constantes doschetes dQl:i poises do Common ....�alth sõbre o fracosso rindo o aluno, deste mo- at disso agradecemos a Editais nOs 21/6'2'e ltM': "desta EsQi"',la, 'baixados',,, te.9-Apartamento funcional - 3 quartos, demais das negociações br.,ônicos s'óbre o Mercado Comum. do, uma ,maneira de falar Professora Erlichman a sua tivamente, nos dias 13.12.1962 e 2i.t.63. �lr'dependenÔOs o "premier" austroHaho fêz declarações à im- natura e correta. gentileza e desejando sua Secretaria da �.ae:q:ldad� Ide Odmt1I�9.Ia USC, em

prenso após reuniõo do seu gabinete, na q'!al se <!s- Perguntamos ainda: a Pro volta·a'Florianópolis. Florianópolis, a�\'Zlr���r.lll�,;1�otIjp..!3�vereiro do
ESTREITO - R. Tobias Barreto n. 22 - jnn tudou oS .lt�sultodo:; de Brux.,elps, Disse êle que o Rosi. ano. de 1963 (mil novécerl.tc�llé sessenta e hês).

Çõo de seu paíl:!, já comunicada ao Primeiro Ministro ------- -, -----

Be[ Nelson Moritz La Porta
britõnico. Sr. Hf'rold Macmj!t�n. é de que· se o Govêr- .

no do Grõ.Br.etal;lha, ppôs ,estudo,r o situação deSejar V·E 'N- D E - S E
manter converooções dj'rêt�S; com a AU$.b:Ôlio. encon. ,,:

".

"

traró moio� �eceptividade, tati�'o'em"nlvel ministerial Vendese um� proprIedade SItO a Rua Leoberto"';,_"'� como"em. nlvels d� outros represe,ntan�es. Leal Pantanal Com três cosas tôdas com ôgua luz eRuo 14 de Julho 953 - Estreito saída da pon'
.

Seja qual f?r o resulta�o lmedlOto. �a Europa. esgõto, tratar no FIAMBRERIA OTA'VIO no Mercado

;�i��. segue para Coqueiros, Coso e terreno com �Is�e o. Sr. hMenz�es. ��. relaço�s corr�rClaLS entre .? Público Municipal N,o 38 com o se{lhor Otôvio Au

f Vi:�-�:;��à�ç7a," ustra 10 cont.nuam sendo da mais
gusto do Espírito Santo.

AGRON6MICA - Ruo Oelminda Silveira n'.o
200 - Boo casa de Alvenaria Com terreno de 28
por 40. Pede a Argentina "Os Melhores

Esforços" para o Desenvolvimento
WASHINGTON, - O Mi

nistro do Exterior da Ar

gentina, Carlos Manuel Mu
niz, convidou as Republlcas
Americanas a dedicarem
suas 'melhores energias" à
tarda de solucionar os pro-
blemas Inerentes ao desen
volvimento e a fazerem fren

te a ameaça comunista que
procede de Cuba.
Ao mesmo tempo, o sr.

Muniz pediu aos países a

vançados do mundo livre,
especialmente aos que in-

tegram a Comunidade Eco
nômlca Européia, que co

operem a fundo com Os es

forços que desenvolvem a

Amêrlca Latina para progrE
dir materialmente, fortale

cendo, ao mesmo tempo, os

seus sistemas democráticos.
Falando numa sessão es

pecial do Conselho da Or

ganização dos Estados A-
i mericanos, realizada ne.sta

capital, declarou o Mlnlr.tro

que a cooperação Interna
cional é Impresclndivel para -------

ajudar a América Latina

em seu proces60 de. desen

velvlmento.
"Contudo" - aCI'escen

tau -, "o eSfôrço próprio
dos paises da Amel'Íca LaU�
na e indispensável para que

possilmos.sall' dCJllOSSM dl-
I

flculdades, Sem ele, não se

rá possível nenhum resulta
do duradouro".
Afirmou o sr, Muniz que

a Aliança para .() Progrp.sso
é a resposta dos homens da
América aos problemas que
afligem. o Hemisfírlo Oci
dental.

Ao formular o programa
da Aliança - disse. o sr.

Muniz -, o Presidente K�n
nedy nã:t só ofereceu aju�
da material, "senão tam

bém, e muito especialmente
assistência a lima parte do
mundo livre em sua !uta
decidida para preservar os

Ideais e valores que preva
lecem em tôdas 8.6 Amêri-
cas", Referindo-se a Cuba,
disse que aquela ilha se

transformou num f{'co de

subversão, que ameaça de

iminente perIgo a maneira
de vlv,er e os valores 4ue
tanto apreciam os paises a

mericanos,

A'3:,.im.5 •

lDIfKCOIIf.Slllllmmm
\I( (�.IVf

Ministério da Educação e Cultura

Universidade de Santa Catarina

Facufdade de Odontologia
E D I T A L N.o 3/63

Abre inscrição, marca norértcs, designa
Bancas Examinadoras e dá outras instru
ções as provas do CONCU�p DE HABILI

TAÇAO - para matrícula inicial, em 1983,
no Curso de Odontologia - em SEGUNDA

CHAMADA.
De ordem do zxmo. Sr. Prof. Pedm Mendes de Sou

za, M.D. Diretor desta Faculdade, torno publico, para
conhecimento dos interessados, que o Conselho Depar-

....� ,�u .":"''''''4U<I no di'! <J (Cl!I.;O) prÓXi-
mo pa'::::é1(j(,. deliberou pela efetuação, nêste Estabe!ecl

menta de EnSino Superior, em razão da existência de
vagas, independentemente· mesm� dos resultados dus
exames Que ora se realizam, da SEOUNDA CHAMADA

para o CO.'WURSO DE HABIJ..ITAÇAO, à matricula ln'- -

clal, em 1963, no p';uso de Odonto;ogla, na forma q:Je

SecretárIo
VISTO:

Prof, Pedro .encIa di ...
......

)

S E se
Comunlcaçã!» aos Senhores Pais
O CEN'TRO 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:

REVALIOAçoES
Para as crianças já Inscritas .em 1962,
Dias 11 - 12 - 13 - 14 _ li 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 fev.ereiro

1 - 2 de março
Rorario de inscrições
Diariamente das ] 3 às 21 horas
Sábados das 13 as 18 horas
Local de i7lscriçdo
SESC - Praça da Band.elra s/n Florianópolis
DoCumentos Necessários para Revalidação de Ins
crição
Do Comerciário
- Carteira profissional atualizada
- Car�eira social do SESC
Da Criança
- Carteira social do SESC
- Atestado de vacina'
Documentos necusarios para ivovas Inscrições
Dos Comerciários
- Carteira profissional atualizada
- Carteira social do SESC (No caso de não sel

inscrIto 1 fotogratla 3/4.)
Da Criança
- Certidão de Idade
- Atestado de vacina
- 1 fotografia 3/4
NOTA: a) A matrícula do 'aflm no SESC deverá ser

feita por um comercIário. '

b) A revalldaç,o do afim só serâ. efetuaria

após ter o comerciário responsável reva-
lidado sua inscrição, I

c) As atividades no CENTRO DE RECREA

ÇAO INFANTO JUVEI';TIL MURn.o !mA-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

,�f(nl�-mt�1 ê��ô ��-��-ffi- a ir Ô���f i[�6: mn��I� [,m�� f��ar� M�rif�
n�s!:�:�:;!:��:.d;e:::�!;����s:::..:�:;� rutebol C·atarl·nense revela valor'esbém no seio da massa comercrarra, a festivu t

.

inauguração, no próximo sábado, às 16 ho- .

ras do maiestcso Ginásio "Charles Morit?" grandes jogadores espalha- colados aos receptores e a- ESllortlyo Aimoré ccnslde- que teriam. de arcar e nr-, cap.aZ�S jogando ao lado '".!�,

.... •• -' ,

dos por êste Brasil. afor.\, piaudlr e a vibrar com suas rado pela crônica dos pum- feriram continuar neste elememos téc�cos e nstca-uma realização da atual administração clu
d muitos dêtcs jogadas mtmumen.ats. E' o pas: como sendo um clube amb ente viciado e PObre menta mais preparados ,' .... _Serviço Social do Comércio; SESC. ;�teOnc��:m a agrem.iaço�� caso do centrGaVante. NI- pequeno de futebol ........ "! de fo"tball não consgUi:l- ma são os. aüét« de outras

•
.

_.

catannenses uns comaçancu cec.c, j.ogador de excelente � moderno. Lá, ao lado de do mostrar tudo .Q que s ...") 'grandl's cidades.P�r3 OS 11 g,'s, que marcarao o aconteci-
na vâl;e.a. Outros, apesar futebol, e que foi cart,q; Sub- e outros oons VIllOI'''S..mento CO m-have de curo o SESC está distri de conseguir a desejada s.: durante algum 'm�'\:: a" "assccratíon'' per-tale-
se de glórias, nrerriram náo não nos talha a memori'l., grense, cneegu.u pmjetar .

deixar o nosso futebol, el'- da. equipe do Santos Fub- se ao ponto de ser aponta-
cerrando por aqu; mesmo boI Clube. Acontece' qu-. do como po;:;sivel. tltu.lar do

sua carreira. Mujt.os, atrai- qunndu Nicác·!o começou a setactonedc brasl]elro que
dos netos mnnões brasileiros j.og-ar no time santtata, OOS. te�taria a conquista 'do tri
ou mesmo estrangeiros dei- m.Ihêcs ainda não estavam campeonato panamertcano
xarem-ncs para tentar a em ev dêncte mas não roi de football.
cmgraçân. Os meteres nu- por Isso que deixou de razer Contratado pelo aeucos
bes do R!G e São Paulo de vibrar aos torcedores do ti- F. C" acedeu em trantern-.
há muito que sác êrcgue- me de Vila Be.mi-c :!OPl se para a terra da ga:·Ô.l
ses do mercado "barriga jogadas monumentais. c-me passu a ser cl>gitA.do para

verde", onde adquirem bons êle outros apareceram e to- fazer' parte dos 22 elemsn
"cracks" a preço de JJ.t. go se apagaram. tos que tentariam ccnquis •

tal' pela segunda 'Vez, ne,

hretôrta do futebol bresnet

ro, o "Everest" conhecido
nor teça "Jules R'mv,",
Balrou a todos os cortes
efetuados pelos membros
da ccrntssã oTêcnlca e �f).
seguiu Embarcar com ues
tino a 8"anti?Llto do C�l'l,',
onde embOra na reRel'V<1
c:jQolabcrou e sagrou ...... a bi
campeão mundial de [ODt
ball da temporada de 62.

buindo, OGt:; C ... ·n"rc!ários e convidados espe
ciais, nu 'l"1f"(l" o das 13 às 21 horas, no plan
t;;o do ('O"'" "'P<;C·SENAC, na Prainha, o'·
inaresses n""""" rários, para o l>rogr�,m1. de

espertos. l!�'(:' é o seguinte: sábado, ás 20 no
rns - V,.,lf'; n. ... J ... iI..,;r"ntes. ·f"";tJlV'·eiln. do r._:��

tado e 8· In.7o �e Fr-olis. e, às 21 horas, bas- Felizmente, cemo se esperava, cheçcram Q 'bom
têrmo as ccnversccôes entre os presidentes das Fede
rações Atlético Catar nense i� Futebol de Salõo. no to
cante ao empréstimo da Quadra do estádio Santo Ca
tarina para que pudesse ser realircco naquele lacaio
certame cr .odino de futebol de sotõo.

Haviamos p.uvísto que os ccisas chegariam n

uma situação favorável desde que houvesse perfe1t)
entendimento entre as duas partes ressalvando-se, é
claro, Os interesses dos clubes filiadas à FAC que 01:

tre nam. e praticam os esportes ccnstontes do caler
dá ria esportivo da eclééca.

Aquela onde inicial, provocada por alguns n6'}
chegou a cortar as boas relações de amizade que sem

ç�' existiram Entr es dois d r"igentes, espo�tistas .d�€�col que não se deixaram levar por mexey'cos de m

teressados em intrige8
Tanto o sr Ody Varella como a sr. J-Iamilton Ber

reta sã" d'irge�tes capazes, esforçados, Iô!. portanto,
�lir.liam �capacidad,e de encontrar uma fórmula capaz
d.e atender às partes intereSsadas.

A atitude do presidente da F\�deração Catarinen
se de Futebol de Salão foi digna de elogios. pois pro
curou sempre, com o.mentor da FAC. arrumar a si
tuação, procurando por tõdas os fermas possíveis uma

oportunidade para que seus filiados pudess,�m cor.!;
nua r a jogar no local em que jogavam.

De cutro lado, a ati.ude do pres'dente do FAC,
não guardando rancores. nem ban�.anda o "pé duro",
é digna de nota, peis 5.5

.. pe:-mitlndo agora. como

permitiu que o campeonato ti',!�sl\e andamenta n:l

quadro do estádio Santa Catarina, com nício prev"is�·.)
pera março. deu provas de suo despOl"tividode, cava�

lheirismo e apôio.
Mo:ccu 5.5. o mês de março para inicIo das eom

petições salon s,'as para evitar que se fizesfl,m expl�
l'OÇÕeS paliOcas em torno de seu nome já que 5.5. -'!

candidatQ da situação.
Por outro lado, não poderio 5.5. permItir a pró·

tica de futebl de Salõo após morço, sem -sal:/�r' o ri'!

sultada das eleições, po's seu suCessor bem pade�in
pensar o contrário. Entretanto prevalece a palavra do
sr. Q..-!y Varella que aC7'dHamos seja suficiente parI\.
aue desde ió seia ell"'bnrodo o calendário e a tabel�
doS joanfl de Futebol de Salão.

A O("Il,�,,�a emnenhl'ldo de nue seria rJdida o es·

tiflin Dr><; d ....min.,n., e mn's em dias dp, semnna ouando
"""""'''4'01 é fl. ,f;ri@nte Qf1rn rl@mnn5trnr nu@ serna"e
pvidil! <> ,.,., .. Ih ...... h<)(J vontach por parte da FAC cem

o Futebol de Salão.

o"pte _ V""c"'o x F:"f�fo(J"o. Para d'l1l11ngn.
tere�11.0ç?t.. q h(,,'_�o;: h�"(1HAt". "'11� Vllo"l"Vl Y

�f>'PP�O ,I", T(\;., ... illf> e. ii", 10.30 horas. }loh.. •

f:,,"n v Clvbe D')7e de A.gôsto, camneâo 00

Esta.:lo.
- -_- !- t' r.

n '""....,,....("1 ,.., " ,.. ""'o" :/; : ,,!";> .

TO T o'

Quando chegamos a FIJ

ríanópct.s. procedente da
ex-cepu«i federal, observa

mós doís casos quase id�!l

ucos ao do extraordtnano
Nicáctc. EstaVa sendo 'IS

putado o certame braeü-í ..

1"0 de futebol e o selecto

nuelo catartnense da mJJ ... -

lidade' �(mta·.a, na ép),\>)..
com doj� bcns vàlores, )QS

larite cobiçados por dulJ�s

de outra� gr.. nd,,� c.dad��.

l'rata,va-se de Leônidas o

Oam que, apesar de bastan
til edUcado pelo I'ropria 1m

prensa especializada, part'
clam .evidenciar-se dois nos

�r�� . i'tlétas de _"lOl;Q.

sele(jão. Apesar dis�o
.

H·a.u

qua�e que massacrados o.ti.

ra e s�veramente pelos \):"0

prics lO'reedores c"tartn�d

ses Que os c!·itlcavarn (l�
man�'ra pouco conv:nC9..1·.�

Ambos, porêm. não da. 1:n
menor atanção à crõn:,:3.
e aos torcedores. O selec!n
nado foi dcsclll�slficado, ;!,J

brasileiro e f.oram progr? ..

ma,. e disputados jogos
am iSt050S em nossa capit.. tl
entre n09Sll seleção (l ag�,·
mlações de oUlTas granu,�s
cidades e Estados. Foi ne,
ta .oportunlda.d·e Que Leó:"
nldas e 08n1 deram ,ie
'ram demonstrllções CiO) OIJl\l

futebol. O primeiro lev.lVa
grande perigo ao últim\)
reduto adversáriO, enquan ..

ro o segundo encarrega."..,
se de fazer os ponteiros li
reltos por mgls habels qll"
fôssem'. Quando aqui 'st,:..·
ve o Clube de Resata.s li'l�_

:e�::,p::arG:�����raie�;;�=
das. Com sua habll1dR'1e
infiltrava-se constantem�n_
te pela área, do rubrone
gro carioca" levando perl.<D
ao último reduto do c1ub�
da Gávea. Bastou isso ;,ara

Vários foram 08 [ogad-i
res da tez-raque. não ten-te
chances de brilhar em noa-Ja não é segredo pata

ninguém que o futebol �a- so "assocíetron'' prefcrh-am
apelar para a.

'

em'graçà-.tarsneuse. ao comrárío {I.,

que muito.. pensam, ��':1

sido apont<ldo como ccte'ro
de "craCkS", E�ndo bast·vt
te Intensa a lista dI' joga
dor�� "bnrdga, verd3S" QUl

correndo para a fortuna .�à-

cil e aproveitando a opnrtu
nidade que lhes falam Jf�

recidas pelas grandes eq>1i
se projetadam nos centrCM pes nacionais e estrallgci:;_' IS
mais c;iesenvolvidos do p�,h para mostrarem que pod<õm
e do ,exteri:ll", como verdi!: dar inúmeras alegr.as _lào

Portuguêsa com o Corir.- �;�r:�e '�as;�I'� =���el��;,,;� :a:o;o]���·c:��r�ro��osm��tlans, em São Paulo.
tar;nencs que aqui flc9.mPara. sábado estão pro-

_

gmmados .os seguintes �o
gos: no Rio Vased da Gp

ma x Santo,s e na. pau!;
céia Palm��ras x Bota!oq'j.
A 'primeira rodada do Ric·

São Paulo será complet:Hla
dom'ngo à tarde, quand.., �

Flamengo receberâ a Vidlt."\.

dó São paulo e O COI:int;ans
a do Fluminense.

Carlos' Gainett foi ,outro
ncune que conseguiu r'lV{:

lar-se tambêm no f.ootuall
lcatarincnse e mui esp�cj,,1
mente no da capital lio
Estado projetand<:-se depois
no . "association" jlOrtoab
grense. JogadOr também dI':
excelente futebol e que (<;,
durante muito tempo. ·car.
taz da qu pe princ.Pal do
P1lula R.anws Esporte Clu
be que o l'-6velou. FazIa vi
brJl-r a torcida Paulaína �(In'
sua ,fibra e elesticidfl'j .....
tend-o ainda defendido ;)
"scratf!h" ca1arinensu
brB.s';eiro de 59 que sllgr�t!·
se ca,nprão sulino, �emp:-e
se impondo como 9�tr" de
pr:meira grandeza de nos ..

$0 pobre, mediocl'2 e $O�O'_
rad.Q e$porte das multidf,'!.".
Após haver detendido o

Guarani tambêm da Cida
de gaúcha tramferiu-sc
para o Int�rnacional, onle
cont'nua a monteI' a 'lIC;

ma categoria e indlce da
destaque.
O preparador Lourit"ll

Será Inicílldo na noite ce

hOje. o torne'o "Robl'.'o

Gomes pedr-o,C\" r�u:"']d'

no
.. Maracan'l os c"njll::-lt�;

rCpN�entat!v,j- (1" V'l�ro ,1�

G�nl., e do Flum'nense, ,'.�

quanro que nu capital O;1't

lista esta.rã� em luta PiI.\

mei�as e Sãe p� ulo.

O certame terá sequên
cia na Dcite.> de aman"'l.

quando .o Olariã e.,tara 'C

c!:�front�ndo com o ,«",,
mengo, na Guanabara, . "

Sueco Vence RiI!!Y Br"ânrco
ESTOCOLMO (SIP) -

Após Ewy Ro�qv1t triun
far na ArgeOlina, ag�1'�
Erik Carlsson, outro vO!nLt
te sueco quando corr·.l o

Rally Bi:itânieo da ftAC,

consl"guiu vencer aClU"�R.
prova pela terceIra HZ(
consecutiva. CarlS$on CO;l-

prova com o carr.o "impe
caveJ".
Dois outros corredo!'es

suecos foram classif.c ..wos
entre os dez primeiros_
Gunnar Ander.:.on, da.- Vol

vo, que Em 3.0 lugar lid\l
rDU a catgoria de- mais de
L6GU cc e Sylvia Osterberg,
tambêm da Volvo, em se-seguiu 204 Ilon.:"�, C/:lúl.a

264 de P. HOPklrk, da rrllt:1 gundo lugar entre a� mu-

I E' 2 P rt'd da, O segundo colvcado, ha- Iheras. Pala Erik a vltór ...a.Ded!ão la 1rçil Brasi m . ii I as vendo .tdo ,,"toamente o do RAC ftnaltwu um "0

,,�:�'j�;t:�; �� �Bg a:.� ��:;I���:'�'���'P;�� �:�� �ft�:ã:::!;'�o't:::;<�:�:;; ��:·�:�;::':E�!�ENelson de Mello e SO�Z!1, lo c.omo na do R-o de Ja� limpá-lo compi.etamenll'.l cia, Ho_anda, F,nlánd![I�:c���a q��as� ;;��lC di�i�:� ne:��a �eclarou ainda que
I
fim de. chegar. an fin·'] da Alemanha e Suiça.

tada.em "meihor dc'{!u)·.\," etava satIsfeito com a de- ,�....... ""c("\ '1':-r-1....
__ .

_pontos" entre o Santos t: cisão da CBD e salient-o·"!. -

o BotatOgo. quo o "gulam,nto da. laça

j-------IM.'".

BraSil fOI respe,tado e In-

_ � �
Com b ..se no parecl'l' dJ terpretado COrretamente.

�... r? r_,!fiUassessor. o pre<identc d�
L• ....L

__� _ • .!:_CBD sr. JJoão Havelan!;', PROTESTO DOS ALVI-
. ••re!!ol�eu que.., prlm,'�l'o

. NEGROS �
jogo entre BotJ fogo e Sr<.n-
tos sera no Pacaembü. no

dia 19 de março. A segunja. sentante do Botafogo junto

Lor02nzi. que transfeT;I1·�e
para O futebol luso, tambem
vem enchendo de �atl.5ra
ção aos sellS amigos e ad

mirador.es, jã. que lá n�

exterior vem dirigindo com

acêroo e brilhantismo a equl
pe do Leixões, de Portugal
tendo dnclusive r�ce))Jdo
ótimas propostas para Ui'

rigir clubes itallanoR e espn- I

O sr. Samuel Sabá, repl·e· .hm partida váhda !JCIO
Torneio Ministro Luiz G"I·
lotti jogaram na tarde d�

dIom'ngo as esquadras dI>

Amazona;:; e Tupy ,em Ple
lio que se desenvolveu c,r;.

estádio da Emprêsa Indl.u;

trlal Garcia. Venceu I> clu·
ba "mazonense 1lO1' lxO. A

renda somou: crS 41.600,no.

.,.onal, firmou contrato ".!om

a equipe do Postal Teleg� ,_

fico, um dos caçulas do
certame ea primeira di .... ,-

partida será no Maraca,li\ à �deração ao ter cOl!.he.

�� ::ta3f�g�e e�r���s �:,�'���� ��:����u�ad�::��Oo : �!�
rão pelo Torneio "Roberlo sidente António do PassJ

'soda cáusticasão.
;x x xGomes Pedrosa", sé·nd:l a

]Jartida tambêm válida Pa
ra a Tap;a Bc'asi!. St: �lGU
ver necessidade do tercniro
jôgo, éate será ainda no 111::1.
q'acanã no dia 2 d� abril

Fico� decidido qu� uo

caso da terCeira partida C�

jcgadores do Botafogo c ("
Santos que forem COnV0.;a
dos para a s�lec�o braslk!r 1.

apresentar-se_ão no RoteI

;:r2c4o�aodr:s ��s co::r���a;�
18 horas, como <>stipuin un-

caI.endário já daborado j,;,� '-__
tempo.�.
A dec�sâo da CBD' foi ime

diatamente comunicada pot'
telefone ao pre3:dcnte da
Federação Pauli.\'ta de Fu
tebol sr. Jcii.o Mpn(f'.'nt'Jl
Falcão, CJu� a t1''1nsIIÚiu
aos jornllll:<ta, crl'óenci:HI".,
na entidade.

que a segunda partida não
p.oderá val-er s'mt11t�""";l_
mente Para o "RiO-São P�.u
lo t) para a Taq.. Bradll",
pois os regulam;!ntos Ili.U

dlf.erentes, como tainMm
a� taxas e as cotas das e11-

lIdades.
O dirigente do clube cario

ca não escondeu sua dec�p
ção ante a atitude da CBD.
mas expl�cou que cabel'a ao

presid-ente de se� clube r�s_

pender à COnfederaçã'J.

O jogador AdIlson, par
t�ncente a.o conjunto do

Caxias, foi expulso na parti
da d.esta tarde pOJo ocaJ!.lo
do cláESico co� .o Amêr\i::t,
por "tingir deslealmente o
m"'dio Riga do Amêl"ku.
Adilson foi .o ,segundo joga
dor a se)' expulso do atu<J.I
certame catarlnense r.,'lS

Quatro rodadas computad;:,s

que ambos fôssem COn�l'.,M

tados, O prlmoir.o pelo J.rJ

prlo clube de Gerson,:! <)

segundo pelo América, !.am

bém da Guanabara. Leôni
das não sabemos atuolme"l
te de seu paradeiro e :>ini,
ainda tir:emos a oport'l.li
dade do reve-Io no ültlmo
certame brasileiro def.�n
dendo .0 Selecionado .-1-;::
nho Estado do Paraná.
Mas não parou ai nOSS-l�

emigrações, nosso fut;!bJI
era e é medíocre J1tais 3.ln
d::t conseguia e consegue
revelar grandes e extra ")1'

dlnár!:ls j,ogadores
também bons preparado '('S

de .agr.eminções esporti'l-\,S.
Lourival Lorenzl ê uma 1'] ()

va evidente de tl,lclo aquilo
quo dissemos acima e lja.

época permanecia na GUlI
nabara. enquanto o nOO$O

futebol revelava novos "'�\'f,.
cks" Para ®(ender as cõ·
rei na.clonais. Mena:ruvlo'
era o novo ido](l da.- {;Pre1da
cata-l"inense. Trnn.sferill�sc

nhóis.
Recentemente mais 'lc.i:;

bons allétas cata.rinensr:'s
deixaram nosso "assod::t·
tion" trocando-o ]>f!lo C'l

rica, Trata-se do volan!Q
Isaac e do goleiro Totri "

Primeiro titutulur do ,�:io
Cristoreai e o segundo juve
nil no Flu.m.inense. Ambos
dentro de mals al�um t:::m
po �starão desfrutando rl�
ótimas condiçõe� financ(-'.
ras, devendo mesmo, se POd
,.ivel, �erEm atraídos pd'J
mísero illlercado europ'�U
que vive a debiJltar o ":u;so
çlation" nac'onal.
De uma maneira ou de

outra nossos j.ogadOrs con
tinuam 8� revelando ]10

"association" nacional' �

correm para a fortuna fá ..

eH a seu., alcanc.es não jJ��
dendo prrdê-las �ob amf'fl
çn de não dl'sfrutarem !ll,-iR
.:la oportunldada confo:lJ�e
aconteceu com Adolfinh'),

XI X x

Nos próximos dias d<)ve
rá retornar à capital ("a

tarinen.e <> treinador de

remo Alberto Valle Que mi-.
nlstrará ensinamentos a,'s

remadores do Martim>lll
que .estarão lutandl> p?ro.
representar o Basil pela ,:;�

gunda vez, agora nos J.)gc'3
Panamel'lcanQli.

x x x

O j\)gado; CUllca que che
gou a treinar no São Paub
poderá renovar compromis
So com o Clube Atlêt'co Ca
tarinenso. Neste sentido men

'

tores do clube tricolOr do
E,str�lto procuraram o jo_
gador V!s.ando contar oom

o seu concurso para a �m

porada do 63.

Apitou a partida Am�r!cfl.
x Caxias, o arbitr.o Anto
nio Stopinski pertancellte a

Federação P�rana-ense de
Futebol. S.5. de acôrdo CO�!l
notícias oriundas de Join.
ville, esteve mal em ma

missão, pee.ando durame
todo o transcurso da parti
da não satisf!l:zend.o
grande ]Iúblico.

x x x

Consegui�do maia ',:0
. tmto na tarde da dom'n

go, diante do Atlêttco Oll�
rárlo, o atacante NUz\) nu..;

sou a li"omar agora 10 t�l1-
tos. dis �'ando assim r.a

tubua d-o,s\artilheiros do cer

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO B.RASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, HETRO QUíMICA flUMINENSE

Público Aguarda
os Torneios
de Verão e

Jlc:aro Passos

Embalagem Industrial:
S,,�o. multifolhas (Papel e Pl6slico) de 50 auilos

Embalagem Doméstica:
Cai",as de popalao co", 24 paoôles pl6slico� de 1 1/"1. :bContJnuam a ser agll1tr

dadOR pelo pÚblico Uhéu o

Jn!clo dos torneios 1',:310

PaS/jOB, de yole1ball, e Abi!t"
to d. Verio, de baaketlJal!
-flue_ fj'!!ft!'Ifllo ./3 calendl\"lo

JUIZES ESTRANGEIROS

O sr. Morlc t� Rema, jj.
rlient� do Sento!'. dJs3g r_H
CBO que o �eu clw.be

Representantes paro os

E.leu:los de Santa Catarina e Par"nó

x x x

O atacante Al1pio Que fj
gUrOU nas eqUipes pr'.'w.l.
'Pa1s do A' fi! c do I')U;;l BUSCHLE & LEPPER S.A.

da FAC para 63,' serão l'f('- Ramos c Que se enconll'<t\·"'t tnme ba)'rign,-verde de !"a.
tlv,d"

::�,�:),�'."", ".�;,t�:F��·:.::;:_l'���;a:_�-'·'�"/��'Íii-'��'·"[__1il�������������;;;;'�.\Ei!�";;::=íí:===:';""_"••
�a;"Yille • 81umená'u , Curitiba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Juizo de Di,reito da Segwnda
Vara ("ef Dem Carmar .

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRA:lG Di

TRINTA 1301 DIAS

o DOUTOR (LOVIS AylltES GooMA Ju"

de- Direito da 2e1 Vara. Cível desta: Comar
ca Gj_ Fk>r.anópol'í�, blatilo de Santa Ccr«
ril'JO., na formo dQ �i.

REQU!IlIMENTO DE FLS. 23 v.

"MM," DR. JUIZ: Tendo em vista o cert"ficod'J
de fls. J fls. requeiro o V. Exa. exp::d:çã� de Mond:l
;'0 o fim dt>- citar o executado por Edital na formo 'Jo

lei, por nõ,:: ter sido <;ncontroc'? Em: 19 - 12 - 62

(A�sJ Ennio Luz - Advog(Ido"

DESPACHO Dl FlS. 23 v.

Gt�-'ie 1"'<1" �dit(11 C<:m o I"rQZ,) de tr:nt� (3Q) dias.
Fnolis 21.12.62. (A<;s.) Clovis Av�e_ Goma, Juiz
E nora que chegue 00 conheólT,fo.'to de todos.

de D'ireito."
mandou Expedir o presente edital que será afixado nr.

lugar de ccstwme e publ code r'J f::trma d:J lei. Dado c�

tadc no ar: p mil novecentcs e se.�"e",ta e três. Eu

pos:<aclo nes.Q cido ,. de Florionópoils., Cepitd do E�
ro-. d...., em> de mi.! no\,ecente,'1 e ses,Senta é Lês El.'
sub�ér2vo. (Ass.) CLOVIS AYRES GAMA, Juiz de Di

re'to. Cc.,',·re (;::;m o origil'laJ,
{Ass.} NEUSA ROVERE. Escrevente Juramentado i)

NEUSA RóVERE
Escrevente Juromentod�

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA 1" Mopar. novo, nO 1400/88, :1-

VARA CIVEL DA COMAR- vallado em dez mil cruzei
CA DE FLORIANOPOLIS ros (CrS 10.000,00);

30 - uma engrenagem
Edital de Praça com o Pr-t- principaL de câmbio hidra
zo de Vinte Dias mático, USA MOPAR, ava

Hada em sete mil cruzeirrs

(nova) (CrS 7.000.00);
o Doutor EUCLYDES

DE t!:ERQmaRA CI,:q-

'FItA, .Pul? de f")irelto da

la. Vara Clvel da €0-

marca de Flor!anõpoiís,
S. C., na for m:t da lei,

40 _ 4 jogos de anéis,
marca FOMOCO (USA) ,

para motores FORD, noves,
a\'alladoo em seis mil cr,l

zclros ICr$ 6.000,00), tu:l�

n� valrr total de Cr$ .

29.000.00, prec:o por qun'l

to se�ão levados a praça,

para ;:cr(':n arrematados por

quem mai�r oferta fizer a

cima da avaliação. Em \'i,'

tud� do que expede-se o p�'('

senre e outrros Iguais, q'le

�erão aflxndos E' publicados
n;1 f-onna da \<>i. Dado e pas
sado nesta cidade de Floria

nópolls acs vinte e um d:'ls

do mês de J'afte1ro do a�o de

mil e novecentos e sessenta

e três. "!lU' (a) Carlos Salda·

nba, EserLvão, o subscrevo.
(h:) mer.-mES l!>E CER

QUE1'JtA CIN'l'RA - Juiz

de Dfreito da 1� Var8t Civel.
Confere com o original.
CARLOS SALDANHA

FAZ SABER aos que (' pre
scnte edital virem ou dele
�i;�re:n eonheeimento que.
no dia 28 de fevcrei�o pró
ximo, às 15 horas, na sede

dêste Juize, à Pra�a Pe�'''i
ra Oliveira, nO 10, o Porteir'o
d�s Auditórios levará ('m

pr:lça os bens penlwrados
a BRAZAUTO PEGAS CA

T.t\RINENSE k t!:PA L1'[>o-\.

nos autos da ação ord1n-i
ria nO 12.684. fllle lhe move

COMPA1VfM !DF "UT()MW)
VElB SQ!'fl'mlIIVBG, e que

são 011 segutntles:

}O _ 60 velas LH M/MS,
Cometa, �s. �
em seis mil cruzeiros (Cr$
6.000,00);
.20 .:- um conjunto de en

kx�nagens� l;'o.WER. 9I.t.ll1!E,

,

r " o�·

em tentativa de muni

. ,. . ....

Inaugurara a exposrçeo
WASHINGTOK, - _ de inauguração da expost Depois de sua visita a

MCIIl& L.j.&a. o maiOl" tesOll- ção. Washington Mcna LiSa �::-

rã exib da .:0 Museu Met!·o�

I:101JJ"aZ!.O de Arte de NOva

Yort 1;'<' 7 de feverejro a -t

Malgra:!::l a� Inún�t'''as
des;'anlagens d'l lug.lI: 'mde
Ca.npbell e peus 100 e'::m

):anheiros se aeham Of !:Ion

to de estrada de ferro mais

Emba'xado� Fr:U1cês " <3ra.
H�n'é Alph:ln1 (' cêrca <:I�
1.000 cnn !dados. d:) COl"�:)
Diplomático, Congl"e��� 0'}r
t� Suprema e mundo' ria:,
artes asshtirã:J fi. cerimônIa

LONDRES (BNS) - Q se 'iS m.lllla&- de dmtàBIrla e tt� .., Dl6KiW1o erl8111al, pneus, pois de outra ma

famoso vclante britânico a álJU(l tem. 1& ser U<rZida à� .. .ma II&Ibata- netra os mesmos, eom. suas

Dcaald Cumphetl enccutra- de rmntas milhas além) O Da �-' .. reta- finas ca.:nadas de horracha

�e em Pet th, AustrãJta OCi� local em qta �,� larâ sua gmuaa.. YecIa"9ia. I'lLJtem sem ranhtu� p ...deriam. ser
dental a fim de temer es- tentativa irá. pemrit±'-lhe m1ltto& oa1nJ& iD8t.ru.n�cn- reduzidos a pedaços,
tabeíecer um DÔVO réeorde aJ.aançar altiasimas veJ.aQ"i'" TIO&� a Snlrm" uíndn Em virtude do extenso e

FAZ� Q 1'odcsc quenscs o.�e edi-W de mundial para vetemos ser- ciades. e o seu isola..'Ue"lt,o r1&O�� an- continuo comprimento do

cltaÇÕO cem o "flua de, trinta (30) das ..i-foem :::0 Qê1e reseres. permitirá qae se aecstume AS que a ex)E'riénvrn. deü- lago, onde não existe pràtí-
t:cJ"tlrlecirnento ti.ve�m, '1l1.1e, per €�t.. ..,ciio c ia- o Sr. A tentativa será. feita no a03 poucos cem a písta, nitiva Mia. feita. cemente diferênças de ror-

�.......... &OIJr4ICAt.� pGr '!S6t� I'�nt=rar seu bonde "Bluenlrd", rte 10 "Btu8bmà" foi re-ons- O volante brtl.inilw, que mas- ...u paisagens, Camp-

",m lugar Incerto e nõo sabido pÕra re�1I 'J:1S
4.250 iIP. Como se. sabe o truida deMte ao. q-w1M t::l\gi- eon1lJ'olnrá -.ma !oil1In.-p"de:- bell será constantemente.

t€t'mos da petição inicioJ., requerilT'lE.l'"to ce i,*. fi ées- l recorde ainda, p",rtel;lc"! a en. Ile� a 1Ifmm'od:Ue, rflSll.� de tubbla a seguido por terra e pelo ar,

pcchc :egu. F\I�,�"1CS Gl.IIlea cie ÃÇÃO EXE.CVTNA, em J ..hn .�obb, .que há 15' anos mui�o embor� não "tenham gás, devt.;r� ser .cuidadoso a fim de que não venha a

que> É_. llII!QUIMII: ISI'....� _. AIO-
eetaeereeeu a marca se Os técnicos feito maiores al- ao transmitir força aos se perder na imensa pista,

......... S/A e- 1XII:U1"ADO: ........... l, 394,20 �Jhas por hora e -
'

,GOHÇLVTS: P!TTCÃO rNlCfAl ns. 2. "Exmo Sr. q�e veio

..

dopais a m�rerO · d K dDr. .Jul� de Dri�;to do. \10;:0 C��J.� C�aJlCõ. !is- �:�!��:�"���l"�omt:;c�Im:'>� pre« I ente enne ytob.leCrmentos. A .MODELAR S/A, sito o rua Trc- dia), desta feita sóbre n á-
...

jano n c 7
..
nesta Cidade, I'<W seu�do que este; gua.

:�����ve'it:;"mC:2��r���'!���::Oe:� Oampuett, agora o homem

cutivo (::ntra AGi�R f.MNClQ. (J)NÇAlVES brcsr- �:�:���:ied��el::ua:��:.

.,. !'O, casado, residen E' e domiólio1iQ em CXjueiros a lima tentativa semelhante
rua 14 de julho n'0 687 pelo liquido e certo de C:-S. em setembro de 1960. eci
29,546,00 (vinte e r-ove mil quinhentos e quarentA. e Bãrmevlfle, Utah. n,..s H�ta-
seis cr .Jzeiros) rEpllE�entado pela (s} du�it;:Gltas I 956 dos Unidos. mas S?U CflrrCI, ,"o .de. arte ela- Ft'IIIl�, s�rl

7643,8560, 13T34, l-129Q "incll:Jso (s) �I.nddo (�) e� ao atingir a vel:>cidade ex- eXibida. pelai. .�ra. vez o juiz Earl Wnrren pN�:-

5 69 e 16 - 3 - 61, não paga (d, visto ter s do- im tmordlnãria de 365 w..llhas n.().. Nn\lD. ,Mu!lfb a,m&n:t.:. à, \ d.il·á as ce�lmôniW'. que ln-

�z� :e�t);�09-C-;;dl�Cf���' !I;;;���S�c;!'I�� �r�:ri:s'êlfeU���r a�o�ec� Cl��� �� ·�;·"e�.a��te.�i��C!::���'\:�� '����orll:n:S:;�;à�o��; deo ::::\ não Á a prirt'pI-

po!it,,)-; ReIipIIeI" se digme V. blcio rncnabl' eXJi)e:.:.ir C')q- tinha o mesmo fim ele ColJb. chefiado pelo .Pl·�s:d:ent� i:t:;o:'t�:�e���� Navais 'l')�

��nc.�b���il'i',·nmaa ,da.,�e'�'X',b·-;�,.
�D.gIiin� no- jiJr02'o- d.Q vilT_�'e Q!.I:CilfrG) M� O \(aI6r' int�- O. volallte sobreviveu "'-os c sra. Kenmu;-. " ,

t(O C �a-m ClEtma, marrdcdb e"CW:n.-':0 a. fim de inúmeros ferimentos Wlfl'l-

po.sseis espec;a.!s.jâ farp.m O govêrno francês '!(l]1� �:m��: es�:;;:(l;e ������. cl�
91'.;.1 da. dívi�. acre.socibJ, Oe' j.1:.U'QS. de- 1;% ao rruis; � �os. e desta vez p�e�.,tiu

monlado� nas tL'ês po�"t�s COl'dúu ,rn p"olongar p 'J. autoria de Migud Angc�"
partir d.O' venoment0, OJ!tos e Ifro� de �dê: c:�caur pUo�)i�:�tr�ortet�a����� d::; cntirada d;, O:ahria" {>'l1 mais cinco d,as ,\ e,,-pos'iç:l'J toi emprestada pelo gOWa'
na base de 20%, sóbre o \(clôr ;'I'_.�"o>da. co=a:us.a IÕ; Salg;da. e igUah�ente e�� pr('pa!."ativos pV:l o acOl'( •. -

d� M�n!l Lisa, Ol1e. �:gUlvlo no italiano à Galeria NIl'
com 1T0çees de- cireitoo, seb pena:; de não c fb� 'i� tens� na Austrália Merl- cimento d� g·ala. 'e anuncia)'u ama�. ..�j"Ll CiODal de Wasbillat n
prCCEC!C1 a penhor:! Q-e *w� blll:�

�

t.:lntc9' quanto& �- diona!. André Malrnux, M'n,st;·" de três Ilemana�. A crH,'ore
19�9.

"o
,

rem par:l :: pog:::me"'*<;,- do p:cincipm � ú. mais ÕrTut;, i�' da Cultuo da Frant;a, f,

clamodcs-, ncanc10 ClTQ� suo ml.ll.lhe n..:J. hipótew ±
pE".,l'Tcro: recai r smbf"!t bens imÓVeis pài-a todo&- as.. a�s
e .êrmcs até tina I lXECUÇÔO. Protestando par tC3QS 0'

me,:s de prOV:J ..m dil'ltO admitid:::s, es::.eeiolm.ente
exames PeriCIais. d€poimento pessoal sob peno de cnn

fessc, inQui:-;i�ôo ds- resrem·..mhas, juntado de novos clo- próximo::;e ene-llt:,1 a q'la

Cumentos, arbitramento prl�cotórias etc., tudo no ca�

so Co açã.J ser contest�d::l pede-lhe sejam (Ia aute,;
fE:t.o::; com vista onte� do despacha saneador, pam es

pecificação das provas. ccnforme tpr necessór'0, o:-m

valôr supra-citado, para efe"itcs fi�cais que vai acerT.

fac: do que e1eg':lJ' :J contPs-toçôo.. Do pre::oente oçoo ú

parhada de d:cumentos. Termos em que, Pede defe:"j
menta. Florianópolis I O de moia de 1962. (::Js.) EN�IIO
LUZ - ADVOGADO"

obra de Lpunardo da Vinci;
tglvez a Illnis f:un�sa I):n-
tura ,�m tod .. o Olund,) ._ r-(' ""

sel'â vl�ta "elo públiCo ct�, [!� 1�:)HOS.9�;e�.�.C�Il'rente R 3 d� '�;>c- �rE ZtT3

a Reforma Agrária e r. Caráter
,J�I��!Q-�t�!!���!!!"Propriedade

nor) a:o P�der Pi'9Ii:O,. poremos L'l do seLtLl{) _ �u�O;:���.l� na�S��t;�!�:�: C;��tit:Cli��
e. PerlgoSl1 para a integri- �I� �=o:al�r;�:,��- :: C�b��l- -c�l�zà' é o "êã'�.s' en: nossa

dade do tenitõrlo nacional: vos vire:n que o Brasil do a o� �e Je .c�cga�cs vlda rural.

Deixando de colonizar 3.S séeulo XX tem hcrror ao co; de um/�:�e�:�ç:� l:�� co::::ã o

a�::�� ��:��u���=,
________________

ctal ao aproveitamento de ça que sôbre a classe agrí-
nOilsas prôp ias selvas, não cola faz pairar o carâter
sentir:'j"J ;Iquéles povos, Se- vago 'da pres:Jniz3da refor-
nhor Presidente, levanta- ma, no que diz respeito a
rem�se em Si cobiças peri- outr(' ponto
gosas para a soberania. na
cional?

Ora, nunca se poderia jus
tlficar, quer do ponto ..

"':"i
(Cont. no próximo núme-

'o) I I:

.

..

.,',necessidade pública ou inte �
A partir desta data, acha-Se aberto o concorrên� resse social alegadOs pelo

ci"J públ!cà. paro o estudo, ante�proif!to. projeto deta- poder expropriante. A8Ot.A1WSP!AFmaooalllM'..

lhes s.ela.�, especificações e orçamento para cÔnstru- ��

cõ" Cc um p,éd;o de olveno,ia, ';Po cu"l, com o área INSTITUTO DE IDIOMAS Y-A- 'Z-16-1-de LeOa m2 (um mil metros quadrados).
O prédio será construido "o sub-distrilo de Itfl- -..

ccrubi. Município de �lorianópolis. O INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunica
Os t=t1velopes contendo orçamento, deverõo ser a rodoso os interessados que jó estão obe .. ·tas o". mo

endereçados (la Centro de Treindmento, aos �uidados trículas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO" EM

.;:.A��R�CF�i:=I��oL�� Pa,�- Ih������ ��:�u���:q��; ��í�!� ��á�I:r:h�fe;:�d�d�
Todos 08 concorrefl\teS dev.et:ão fo;er a entrego à nolte.

•

dcrs P""OOOStos a� às l3 h,-as do dia. 25 de- !)veftiro Outrossim, comunica -oos alunos vigentes que o

�;o 1::n!�:a�7::/prese�tacWs após o dia 25 se- �:�n��iooo��ar���:s Sj�Ó e�t�bS�;e���.em curso, obeãe-

As prapolitos serão abertas às la haro.. do dia 28 Melhores informações na. Secretaria do Institu�
dr> �evt'reiMO d� 19631""1<') Edifício do Escri,ór:i." Central to. no horário das 9 às 11 horas e dos 15 às 20,45
da A .. ,,,,..;·�cõo dp Credito e Assistência" Rural de San- hnro ... dp seaunda à .sexta f,eira e 00-<; sábados doso
tn Cntnr'ina - ACARESC - na pre�ço dos int('- 9 às 10,30 horas.

• .

res,�acos.
- - �- ,

MO'VEIS
Vendem-se por motivo de mudança com um ano

de usa. Um jogc de quol"�o e sola de jantar de 1mb�li:J
F mm·fim. Um conjunta de eSbfoda tipo coma.

Uma máquina d(\! costuro. Ver e tratar à rua Rui
Barbosa. n.o 50 bailrn Agronômica. A ou"-Iouer; hor"J

15/2f63

Vendedores
ImDor�onte firma desta é:o�itoJ nec�ss'ta d,�

vendEdo,-es e vendedoras em tôdos a� praças do Es.
tomo, of�rece.nd.o. excelente oportunidade para jOVef':'>
deselT'b�ra("('d,...<;.

1","-· "1""'r;;"s ..,..., Organizaçã0 Aris.
D T�nente Silveira, 15 - Salas 104 o 106 _

CXP 421.

Dra. IARA ODILA HOCElI AMMON
CIRURGIÁO - DENTInA

Atende �ro� e cricmços
Méto�a psicológico moderno - especializado
poro cnanÇos - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tÓpico do flúr'r
Atende dos 10 às 12 e dos 15 às 18 haras

Quo Sôo 'aloE' no 30

Centro de lraimlmento. de Uacorubí
Edital de Concorrênciil Públita

2B-2

_�, n�"""H"'I1C'r"t' � b ..... o t:C"ln"trur:õo �e�fic f",�";,,�
,.. ,...I�<; ,,�s 11E'1!,..s"dn� 111"1 ES("r1'ono Cen!ral da AC/I-

-

PESe
_ __ I :=-�_

Quais as propriedades que
Se retalharão? As grandes?

;;n�i�:::�, N�,am��:�;: (IIrso r/reparatório Conlk,enfe
dias, ninguém o poder pre- CU {SU� ESPEl.1 '\I�
ver. E ainda que por ora se .'ARA PROHSSORE�
visasse sô c,latifundio co- IlE D.õ1ILOGRAF.A
mo delimitnr o que sej� um AULA$- PARA CON(;URS.)S
latifúndio na diversidade A ,alGO" 9'1 \GINA�IO éM UM ANO}
das cond'ições do Brasil? PU_GlrIAS,AL AOMISUO DURANTE '0 .':t
Diante do caráter neces. DJ rILOGRA-=IA

sáriamente vavo de qual-
- �Q'eQdo no, mois modei"nQS p,ocelsos pe'A ...

quer d�rj)nit..lçã.o fixada. e:11 IOgICOI.
lei, entrarlamos em um pe-

- l:qulpooUo. com mâqllinol no�o.

rí.odo de agitaçbo rural que
.. - Diri9ido pelo:

'

se cewUa Crm o estabele- - PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
c'll�ento de uma estrutura HORÁRIOS: DIURNOS E NvTURNOS
aglãria c:mstante'-"'de mi- foça suo inscrlcóo Q. Ruo UI. fulYIO AduCiCi a••
riades de pequenas pr"Jprie

.. iqo 2.4 de Mo.o 748 _ 1" c .•do,.
dades.· ESTI!ITO .

f. Perigoso. para ,1 pros
p!!ridade agr�pecuária do
Pais: Derr"gado o luto 141.
� 16, da COl1.st,tuicáJ. e ad�
mltida assim a a�.;ap:·4IPda
ção metio ..lhc J;re�,u 1I1lll1';(0,
deixará de '<'�I' c�,c,uído por
nossa Lei Magna. o princí
pio de que ao Podcr Públj
Cc c:>mc.:eLe retalhar a seu
talente a.} J:r,Jpl,eU.1J�� r,(

rals. A sell taH:::1te, úlí!CmJ5.
pdis na atual COllJU!Lu;'a

�!:����:!: d�Il:0�.��iS�;.�����
l'e t:,d).e 1!IUnú.), I) Estadi
pJdcl •• LguL(U !:o.i.uaçoes de
ne<.e-s'sld,lde in:;xistentes e

que por muito tempo ainda
não existirão no Brasil, pa
ra alrerar em sentido 19uali
târio nossa estrutura rural.
Nfi.o se trata apenas de uma

hipótese, permlta-Dcs Vossa
hcetêneta diur, mas é es.

ta preel&ameme a situação
concuta diante da qual nos
encontramos. E ao proprie
tário desamparado não po
derá socorrer a Justiça, à

quai é vedado, segundo nos

sa· legiSlação, pronunclar
se sôbre :l autencidade da

Flo"ian6po1't," 4. d� fevereiro de 1963
-"'''�'n:.:;t:i}�.

A DIREÇÃO

E' crescente o ínterêsse
pelo conhecbnento do per
tttgU"ês e da cultura brasi
leira nos Estados Unidos.
cerca de 57 universidades
mantêm cursos de portu
guês para wn número de
quase 1.500 alunes. Na Uni

veraldade de Nova lcl'f]ue
existe até um» cadeira de
politica brasnetra.

cuccutracta uma grande
oficina para o cunho de
moedas falsas, em território
alemã. I'Qram encooflradas

ainda. 5O.D fórmas de barro
para moedas, rest ...s da bron

ze, pedaços. de moedes- lI"lal
cunhadas. e diversas moedas

falsas, em sua maioria, pe
quenos Danares.

ARTE CRISTA EM

EXPOSIÇAO
Tem despertado graade

DESCOBERTA OFICINA
DE FALSARIC.3 ROMA
NOS

Nas ruínas de uma casa

romana do séCUlo II depois
de Cristo, localizada onde
existira o centro comerctnt
e artesanal rcman- de Pa

chten, perto de Dlllingen.

tnterésse a exposição "Ar

te Cristã Primitiva de Ro

ma", Instalada na Vila. Rue

gel. em zssea, na. Alema
nha. Mais de 20 mlI peescas
iá estiveram em visita a

ES\'il mostra de arte. Inclu
sive franceses e holandeses,

CIRURGIÁ!) !lENT'STA
CU'NICA DIURN.' E NOTURNA

Horário: dos 9 Os 11.30 e das 18,30 às 21,30 ho

Consul-tório: Rua Areo este Paiva 13 térreo
RPSidêncio: Av. Mauro Romcs 71 - térreo:

Curso Pilrticulm "São José"
DIRE101�M. r'l"of. 1"'_; • .; ,o\\ada�é(]o de Mouro Ferro

Prnfe:·',ioros·,
Eicc.h 8_ito e'Mor'a I:.;obel ce Oliveira.

Cur;!o correspcndente ao� Grupos Escolares com

os seguin·t s classes: Pré primá'io 1 o, 2.0, 3.0
e 4.� anos e Cursa preparatório d� admissão
ao g:nó!<·io.

A me! 'ículf\ ocho:";;p abe�ta à ruo S"ldonho Mari
nho n. 34 todos os dias úteis a partir de 1.0 de fe
vereiro.

As aulaR se-õo :niciodas o 1.0 de março.
\

HAMillU
ConfeCCionO-Se �uaJquer quantld<!de, no melhor

QuaJidO,Jt' e """'enol' preçu
Ed l"b,1O _ 70 onda r 0010 7()1 Fone �494

Agor:o, C0l!l m;liores probabilid9des - FÇl�(J o

::;ua inscrição à Rua Dr'. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.·

.

11'010 DATIH"f�' �OrORRO
DOUnAl i)f llR 6r�·nft l'l 11111

FLORIANÔPOUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• 2 l'õ' e 100"milhões'de
>.

UI iro
Mais 70 Máquinas Rodoviárias - Dinamização em Todos os Seus Setores: - Reunidos na Ca,pital os Engenheiros Residentes.
Sob a Presjdêncía- do o programa de trabalho demais encargos inerentes 'pelas diversas residências

Eng'l' Celso Ramos Filho, do DER para 1963 e deba- ao Departamento. do DER.

titular da Pasta da Viação' tido todos os itens cons- No flagrante vemos a.

e Ouras Públlcas, e con- tenees do ternário organi- Na oportunidade o Se- mesa que presidiu os tru-

vooad-s pelo Diretor Ge- zado. cretário da vtação decla- balhos, composta pelo Se-

ral do DER, EngO 'rarctsto Os recursos para a con- rou que, por convênio fir- cretárlo de Viação e Obras

Schaeffer. esüvernm rell- secussão dêsse programa madh entre o Banco de De- públicas, EngO Celso Ra- '

rudes no auditório do E\li- se elevam a 2 bilhões e senvolvlmento do Estado, ° mos Filho; Diretor Geral

ficio dns ntrctcna, os ("1- 100 milhões de cruzeiros, PLAMEG e Secretaria de do DER, EngO Tarcísio

genhelrua responsáveis p - ce a conservacêo, constr.r- Viação e Obras Publicas, o Scheaffer e Dr. Rubem,

las residências do Dr-parta- ção e melhoramentos de Estado estava adquh-lndo Lyra, Chefe da Divisão

ment- do Estado. estradas, c - nstrucões de 70 máquinas rodovíúrtaa Administrativa e, final-

Nessa reunjão foi ríxadu obras de arte especiais . e qlle seriam dlstribuidas mente, o plenária com

põsto pelos Engenheiros
Residentes do DER.

AINDA O CASO DOS TR!ElilOS:

Fala à Imprensa o Deleqad i
d J Tesouro Nacional

Nossa Reportag-em, a ,,- cada no item A do Ancx\ ro ónus aos cotrcv públ: -cs

pnrrunídade em que hi su- III. que não estavam prepara-
blicada sentença da vara E o parágrafo 4 do mos dos para essa orrancdr\a
dos F·altos da Fazenda sú- mo artigc dispôe: tremenda do func\on3.Ii>Ti�O
uuca neste zstauo. negan- "A progressác hcrlzoutnl llÚb!ico federal.

, ..

do direito ao pagamento é devida a partir do di;\. i A Lei criara o benefl(:lO

doo chamados "triênios" medetc àquele em que O para vencimento futuro ,':-:1

soube que mandados mas ft:n�lonário completar c 196::', e não retroaglnC.o ao

mandados de segurança fu rr cnio". míc'o da cada classe e üan

ram Impetrados em todo o esr-e.e e parece ao bom do de bar�t,o até 6 tnêu.os

terrnór.o nacional procurou senso c ii lógica que nada aos Ecr',:dores antigos.
o er. Delegado Fiscal de Te restava senão aguardar a

sourc Naclónal neste E�ta- chegada do mês de jll'j'::l

do, S:'. xetancío Pe�e;ra de 1.963 para IOC11'11ot_',r-

asrce.cs para inteira ··.te �B o fun'c�onário, c-eo'de que

do assunto. cem três ano- na cn-, c,
do benefício dJ uten.o.

Sua senhoria, r,e rerma

ca,'lalhciresca, que já lh,�

é tradicional, re�cbeu·n�s

em seu g3binete histori·1u

nos a verdadeira Orl�c.'n
dos mandados de segut'an
ca sôbre o benefício da

progressão hOrizontal. (;:}

m�is popularmente, dos tJ'i

eniOs.

assnn, porem não '-',1','::1

der;:,:Jj ,,-lguns causid:t{ls

que alegando que ê direi

to Íiquido e certo o pi'Bte!l
did.o por inexist'r na le1

"qua:lqt1e� . restriçã,� a qU3

se cont,:'! O tempo de serv;

Ço l'Jfestacio anteriormente
à sua promulgação", b�fI1

como par hav.el' o Cong:es
so N�cional rejeitado o &.1'

tigo 75, do Projeto n.o 13:3ó

/56, o que, no entender dos

impetrantes dos mar:itlaQo�,
rev,ela a intenção do 12gis
lador de beneficiar os fUll

cionários com o cõmpu �o

d.o tempo de serviço publi
co pre�tado anterlorment�
à �ig.encia-da-..lei e, aindt;t.
face à interpretação analó

gica entre os disposiCvOJs
da Lei 3.780 .o inEerto n,)

art. 146 do Estatutodos Fun
cionários C;�'is da Uniéo.
E em tórno dest\'s '3. n�u

mentos, enxanl-':!'lram tõ�la
a Nação com mandado,; d�

segurança, o C B sionao1'!l,
com a contagem de tri,s
n·.Qs d,e 6, 5, ,4
os Vmci�entp&,

Disse-nos aquela auto:irl3-
de que referida vantag�m
ha�ia sido criada pela L"i

3780/60, de 12-,7.60, a lf!i

que classificou oS cargos do

Sirviço Público Fede!'::..!,
mas seu pagamento d�---c
-ia ,somente a partir de ju
lho de 1.963 época assinOl.;:3,
da na citada. lei para a eltr_

cução do referido bellPI1-
clo:•.

AssIm, rezava .o art. 14,
§ Lo, da Lei 3780/60. cita
da;
"E' estabelecido pa r30 ra

da claSlie um vencimento

base inicial com aumen�,;'s

perIódicos consecutivos pn
triênio de efetivo ex·er�,CJ,)

na classe como consiga �

progres�ão horizontal !liQ'-

DIA 15: "UMA FOGUEIRA"
EM FLORIANO'POUS

Ê muito comum o têrmo "fogueira" para definir uma

liquidação. Tanto mais que se trata de uma dessus liqui
dações autênticas, que realmente objetivam uma mut9.

ção de estoque. No setor de modas e roupas feitas as li
quidações são um legitimo imperativo do ramo. PaI' lU0-

lhores, por mais brn.ita� e mesmo por mais atuaiat que

sejam os artigos, a lIqUIdação é uma necessidade. Não se

deve e não se pode conservaI' a mercadoria indefinidil

mente, de ano para ano. A rotação é elemento vital do

ramo.

Quando acontece, como. agrra. que as mercadorias
estão em alta, tanto mais interessante e vantajosa I"e tor
na a "queima" ou "fogueira" das mercadm·ias. Artigos
que valem até duas ('u três vezes mais do que o preço

marcado, são, mesmo assim, remarcados com grandes des

contos, para a liquidação.
Á Modelar vai iniciar uma oportuna e vi-olenta liqui

dação de artigos para senhoras, homens e crianças. Co

meçará no próximo dia 1�. Será um acontecimento co

mercial de intensa repercussão.

DATlm'GRAFO
TEXACO BRASIL S.A. - Produtos de Petróleo (Filial

de Flcrianópolis) necessita de elemento do sexo mascuil

no, solteiro, com instrução ginasial, quites com serviço
militar e com até 25 anos de idade para serviços de da

tllografia em geral. O candidato deverá, possuir bons co

nhecimentos de português, alguma .experiência em reda

ção e boa prática em datilografia. Ordenado inicial de

Cr$ 25.000,00 mensais. Os Interessndos deverão dirigir-,;e
pessoalmente aos Escritórirs da' Cla., à Ponta do Leal, no

Estreito, no horário comercial.

Há os que per�unt{/m afoitamente, sem maiores ana

lises, e os que, nas mais simples indagações, revelam n�o

8'; c()nhJi"'I-m�llto de ca1./sa cO'mo c.gilidade m"ental digna
de admi/,,'ção.

�-Sel'à --emBeIOHor1lu-nle n
nDV� p,ntontro de Governadores

Neste particul2.r Sta" C�

ta.im. e�tevc de parabér�, CABO CANAVERAL, Fló-

:�a':a;co���� ��iZ �r�t,:: rida, q (V.A.) - O novo

que, em sentença cautelJõa �_o3�:I�e:i:t;:�jét�o;':01::i� ri:��' �� (�:��iI- c�n���
�e�:�í�:lt�ue�n�ei��iu ��;: segundo sucesso consecuti- cem maIs dois novos sub-

em liminar. o dr. ClóViS, ;�I:u�ea��o :�â���COO. 'k� :u:�n;:IO�u�S::��� ;�:���
Air.es havia mandado r"- di' I
serva� à disposição daqw- :� ;r�rrte;��-!:itoa�s�n:u��� �:o A:!rlc:o�e�qu�:e����
�:r J�!�:�e:' fi:md:x���:��:: ta-feira passada, após se1,1� Grande do Sul" e "Bahia". O "Rio Grande do Sul" e

fracassos consecutivos. A Seguirão ainda ê'stf: mês o "Bahia" após terem pas-

�:t�ã ���i��od�:n���:: :;���: d:���t:iO�e o��j:e� �:c:�:���� d����i�:a�� sado por um perbdo de

gar' e sim depositar até .lue um porta-voz disse que dantes, AS guarnições sele- ::;:::::�s d:v��!;a serMai�=
�'�e a���c�:���, °po:::��;m,,� aparentemente o programa cl�nadas para· as duas no- nha em setembro.

Indica- se,. outrossim_. que grupos

te de forma patriótica � �a:ll��:;�s�eu� "��:��� �fiâãIiêiSãõ1:âl'eciuo'GirrnKãssín, re-

�;!���adesPe�: �i!:t��. d'·.

:::::n��v:� $e����: oP�� SERA" ATUALIZADA A __s_is_te_ID__em_vários pontos de Bagdad.
A este ato segUiram ou 1964, segundO o programu.

���IO�s���:s'���;'J�:;:u s�� �.��/�:e�a:�a:!C��6�� k� LEGISLJAIÇÃO DE SEGUROS·
poucos días o mérito do:l�- maior .que o dos .,mrde1::>s RIO, 12 (V.A.) - O IIli- à exportação.
tes mandá dos. Porém a I,r� anteriores de projéteis ni:;", o Antônio Balbino, da Integram a comissão,
mazia desta acertada dec.!- ''PoJáris'', presentemente Indústria e Comércio de- alérr do presidente, o sr.

são cabe a Santa Cata.rilla utilizados a bordo dos sub- signou uma comissão para, Oyama Pereira Teixeira,

que, através de seu escla marinas nucleares. sob u dir.eção do preslden- srs. Aloisio' LOj::17s: p.ontes,
rcc�do Poder Judiciária, na te dei Instituto de Seguros �epresentante do Ministé-

pessoa do honrad.o Juiz an do Brasi�, _estud�r e .p�opô: r�o da Indústria 'e Comér-

�eaSgarref:��de�� �:�ef��i:gO�ie� Desmorona- ::u::;:�::�e&��'*1Wg�if���hf! ;�i���iZ r�;��:nt����o ��
I •

f P'
de seguros privados, A IRB; valdemiir' bosta' Lei-

g,. .

men O· rOfOCa atuaU,",ão ","'-" 'ó ao te, ,·ep",entante do DNSPC

Jnsto se assinale ai 'n- retrrno a evasão de divisas, e Paul Teles Rudge, repre-

t.erfcrcncia, ,<;empre P!':H"';ta ,Mortes nacionalizaçãoJ simplifica� sentante da F_ede,ração Na-

eflc<lz do_s Procuradnl" (iJ. SAN:TOS, 12 (OF) _ Até �:n�d:�ni::gr:��;aee c�:��:� ��od::l e dc�p��iz�::�. Pri-

República e da F "z�nrla agora apenas '1 {!()'<; 4 mor-
�

F�rtcral. drs. Nicol;?u S:;- to�, em com�quencia do
vedano de Oliveira Lall':'O de�abament,� rI .• edifício dlr
Luiz Linhnas, os qUlh'i (l." Rua Cidade 'roledo, foram
forma Correta con',E' iara"C1 identifica:>; p:,Ja policia
os mandados il'!tc;'p�S"o,>, San't.ir:ta. Tra"a-se de Rai
as d<)zE'na�, na Vara desta mundo Sousa Amorim, Ed
Capital. na Fernnndes. Butista_ .e

Jcão Franco Junior. 60

pessôas estão internadas

n� pronto socorro e outros

hO�Pitais, com
.

ferimentos

receljlldos durante. o des

moronam.ento. Muitas con-

seguiram escapar ao pres
sentirem .os pt;imeiros in

dicias da catástrofe.

RIO, 12 (V.A.) - GOVN

nado-és de pelo menos .��

te Estados Nei B

(Paraná) Magalhâes per-o

(Minas),' Aluíste arves iR.

Grande do Norte),' ceuc
Ramos este. Cnt:il'�nl.),
Newton Beio (Maranhâ rt

,

Carlos Lace da (Guanabn-
r�) e

(�O elo

Silveira (EJja
deverão '1-

As emprêsas de transporte de carga, que fazem o

transporte nod estados de São Paulo, Paraná, Santa Ca

tarina e Rio Grande do Sul; filiadas ao Sindicato das Erll

prêsas d� Transp�rte Interestadual de Carga do Estado
de SãÓ Paulo - SETICESP - em reunião realizada após

.

minucioso estudo, tendo em vista o enorme e c�escente

aumento havido em todas. as utilidades (Caminhões, en
cetados, peças', pneus, impcstos, combustíveis, salárivs,
etc ... ) linprescindívei� ao transporte rodoviário, delibe
raram fixar o Frete Mínimo em Cr$ 300,00, Taxa de Ex

pediente em Cr$ 100,qo. Taxa de "Ad-Valarem" em Cr$ ..

300' 9<'r mil ou fra_ç-·. sõbre o valor declarado, e estabe-

iecer, um aumento �e 40% (quarenta por cento) a partir .r-;-) .1!!1-�PdIa 20 de feverelrQ de 1963, sõbre ,O� frptps nt\1(1,lnien- ,I, �... �

��;�;ik��t:t1�����í�'���iiiiil�li���!j�i1���:���:Ó:����·
'.

,; '. :iróm;ffii"�:jA'íx",,;Jt:? .:
: Dr.t�r1t;!,iiP!

centrar-se no R: o

numa rcuníãe decidida em

Belo Hor.zonte pejos g-r-cr
nadoree do Paraná e .çt .

Comp.nta-se e a tmnrenew

publicou que algumas Dele

gactas Fiscais ficaram no

dia 31 do mês de dezembro -----._--

até altas horas pagan �O

este beneficio para evt-ar

ouc fóssem nansiadedos pa

�a "exercícios findos".

nas Gerais.

No'vo Polar.s
SUCESSO

o Te:::ouro F>:dPr"J neite

Estad,o saiu incólume dessa

aV3lanche de mandado3,
lUfllldj'dos (jUe trouxeql.m:
ao pais um ônus pesadíni,
mo, ,em ép.oca em .

que :>.
pais se vê a braços com (!s

ta inflação imensurávf!l.

to decidiram rixar a A;J. -a

do dia 19 para a conrercn

cta de governadores para

coincidir com a concentra

ção dia 20 de secreta" >JS

da 'Fazent.l'a dos Estau',s

Pretendem - e daí a t.os

síbllídade de quo a reumao

de govom. c.!: cs ccnt n." "'Jr"'_'''_'=__'''"'''"�'''-_''''' _

at;:i o c.s, 20 _ influitfll
and sn.cmo cos assun

dou Financ�s esta-t-i

: 'U n:�tro dã Fa7.'

?onsdante disposl.ti�o da ereto nO 47.373, de 7/12/
Lel ,do In1P,ósto.:- de ��eIlda, 1959, pa�sa a vigorar com

_( àltera�o .p�'ia,!- .

a seguinte redação: Ova.
àrtltN 22,' � .�rj}i»· da remuneração de

1l/19I1;2t� �� tl:atam as alineas "�"
nova ta- e ',... do inciso 10 do�. l0,

j "RETIRADÁS.�.Jittõ poderá ultrapassar a

; PRO-LABORE'I" seis (6)
1

vezes o salário
no eõffentE7 ano de 1963; mínimo fiscal, atê o nú
:para os diretores de socie- mero de três (3) beneficiá
d!ldes anônimas,' qivis ou rios e; para os deQ1ais, a

d.e qUalqU�� eS�écleJ·. ne.g�- cinco (5) vezes êsse salá
Clantes em·.,<_firma, II;ldlVl- rio."
dual, sÓCiOs de sociedades
comeroi:tis e industriais. A Delegacia Regional do

NOVAS TARIFAS NAS FERROVIAS m���� �i';:!���te;e'�,� �':��t;n:oe :e;:t:e�;, e:;:
Sel'áo também majoradJ.s ia:!:e:�o a:����a�oo d;el�e��= ���:�essados, da nova ta-

�:;����.�:�s dos tr,ens I�
_

Segundo estudos proc�,ii
dos pelos tecnicos da ;:�,k

ferr.oviaria, a� pa.'iSag�·ls
l,assarão de 2 para 10
zeiros.

O temário ainda n.lo roí

estabelecido mas os gover

nlador.es ';.everão discutir
sua posição diante do &)
vemo federal, com o 0'Jj2-
tive de sedimentar c espír!
to federathfo da Constitui

ção pondo-o em runcro.ir
menta. Reívíndícaçôee] H��i

\opais serâc expostas, UU

rante o encontro, e, no �';_'l

20 deverão ser levadas rc .

Los govemaderes ao pn I -

d,m�e João Goulart, da de n:::do a c

Brasília tee.men.e não anene.s n

eenuco acm n!str.i''';';

também pe.iuco.
____L

Por outro lado os s: �

Nei Braga e Magaíhã� 2� __ 1

MARINHA TfRlr �AiS DOiS
SUBMARINOS A PARTiR

D'E SETEMBRO
vas unidades de guerra es

t,o em Intensivo adestra

mel1to no Brasil, após o

que seguirão no próximo
mês de maio, p,l!"a o Havai,
sede da Comissão.

RIO, 12 CO ESTADO) -

�nfoi-macões nbtidas na e

de ferro�iari" fed-eral. re "'

Iam que deverão ,vigorar d.

partir do dia 1,0 de março
as novas tarifas da central
do Brasil para os trens :1�

suburb ·os.

Exonerados 79 Allos Funcionários
DO ESTADO DO RIO

NITEROI, 12 (OE) - O
governudcr Badger Silveira
assinou decreto exoneran

do s,etenta e nove altos
funcionarias do Estado no

meados peleS ex-governa
dores Celso Peçanha e

Carvalho JanottL Alega o'

governador Silveira, abuso

de pOder nas nomeações.
Entre os e,xon,eradcs 'flg,,l-

ram o sr. Celso Peçanha
que havia sido nomeado

procurador do Tribunal de

Contas ,e suu espôsa bem

cemo sete parentes do ex

governador. Tambem fo
ram exonerados cinco pa
rentes do sr, Janotti e ou

tros dez ,ex-,deputados es

taduais e sC;is elt-secreta
rios de Estado.

AO COME'RCIO E INDU'STRIA

D�ESTAD'O
1

• O lUiS IJITICO DIAllO OE SAltrA CATARlltt €l

Florianópolis, (Quart'I-FeiraJ, 13 de Fevereiro de 1003

AINDA OUTRA DAS MIL

LOCALIDADE: PONTAL - MUNICíPIC-; NAVEGANTES
- OUTRA DAS MlL

LUTA tONTlNUA NO IRAQUE
BAGDAD, 12 (URG.) "O ESTA

DO" - Informa�se em carater oficioso
que o novo homem forte do Iraque, <l,U
DEL SALAN ARE, teria sido atacad"
a tires, durante a última reunião do Go�
vêrno revolucionário.' I

IMPOSTO DE RENDA
TABELA DE 'RETIRADAS MENS.AIS

Domingo passado am:mheci com vontade de pes
'caro E sai pela baia norte, rumo ao sul, nem tanto ao

mar, nem tanto a terra, absolutamente convencida
que não disso.

.

Depois de dar meio qUilo de iscas aos" irmãos

baiacus, resolvi acabar ccrn as pescarias em 1963. F:.Ji
ai que senti na linha algo de substancioso e forçudo,
Apavorei-me, sozinho, no mare nostrum, com um bi
cho espetado no anzol destinado às ser:âficas e angé
licas corcorocas.

Com a llnha enleada numa toalha, para prote
ger. as mãos, fui levando ... Acabei trazendo para
bordo um peixe, em terra identificado, cc.m o no:ne

de VIOLA. Coloquel-o na próa e fiquei na pópa, por
ignorar como é que ele tocava, se mordendo OU dan
do coices.

Na prála, depois de exibi-lo e exibir-me, agradeci
quem o levasse de' pr_esente, certo de que seria inútil

oferecê-lo à nossa Orquestra Sinfónica.
Em casa fui recompensado da atividade pesquei

ra: lá estavam dois quilos de camarões saldos do

mar úm pouco antes, na tarrafa do dr. Aderbal..
No meu unzol só deu isso - pejxe viola, bicho

mais teia do que o azar ...

Já decidi: vou ser benzido, lá no Morro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


