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RECIFE, 13 (V.A.) _ O

caso da pesca de lagosta
por barcos franceses na

costa nordestina vai ser

examinado pelo governa
dor Miguel Arrais com o

sr: Mario Bandeira mem

bro da Assocracno de Frio e

Pesca de Pernambuco Sa
be-se age: a que a destruí

ção de caves respecra de
redil de pescar de pesca
dores brasileiros vem sen

do realizada sistematica
mente pelos franceses, re

levando notar que só uma

firma pernambucana per
deu num dia mais de 500
deles.

proteger os barcos em ati
vidade nas costas brasíleí-,
ras provocaram surpresa
entre as autoridades do
Distrito Naval. O ccman
dante do 3.0 Distrito, almi
rante Aronold Toscano, dls
se ter enviado .relatórto
sõcre o assunto ao Estado
Maior da Armada, solici
tando, ao mesmo tempo,
jnstrucões sõbre como pro
ceder.

ACORDO

D1sse que c: caso será de
finitivamente resolvido após
a conclusão de convênio
entre os governos ,dp Bra

sil e da França. O acôrdo
estabelecerã limite para a

ação dos pesqueiros fran-

As noncrae segundo as

quais o govêmO francês te

ria determinado o envio de
um navio de guerra para

RUSK .. ESCOTEIRO

ceses, Instituindo também
uma disciplinação no que
diz respeito aos métodos a

serem postos em prática
b.em como fixado o nume

ro de embarcações que po
derão operar naquela fai
xa maritima. Outro' ponto
a ser escrarectcc retere-co
ao "habitat" da lagosta. Os
franceses defendem a !,e
se de que o crustáceo não
faz parte da fauna 'da pla
taforma continental, pois
ele nada â tona. Os brad-

Francesas às
Surpresa

Ietros afirmam, por outro de Janeiro ultimo nove

lado, que a lagosta se ali- barcos franceses. Essas em

menta das riquezas vege- barcacôes se achavam a

tais da plaqueta e assim é distância de cerca de 18

genuinamente crasueíra, e milhas do litoral do Rio

fazem exceção aos filhotes Grande do Norte. Por DU

que são dados ê natação. tro lado .enquanto o litígio
não ê resolvido à corveta
"Forte COimbra" permane
ce runrteadn nas proxírní-

Segundo o sr. rserguedor dades dos 5 Iagnstelros 10-

Ellott, chefe da Prccuru- callzados a 30 milhas do

daria Judicial do Porto, ro- Cabo de cstcennar. n., d-

ram apressados desde mea- torai riograndense na úl�

dos' do ano passado atê 31 tlma sekta-reírn.

APRESSADOS

Concursos no E s t a d o:

CARGOS NA FAZENDA
Já fOram abertas .as íru

criçõe� parn os concu.s ....s

de Supervisor dr Postos Fls
caís -, Auxiliar de Ftscalil..t

ção e Fiscal da F3�end�
(\:,agns criadas peja Lei \1:;
me r!) 3174 de 31�1-1963. A:,

inscrições .estarão abert '5

pelo prazo de 20 dias, a

partir de 12 do co-reu.c.

sendo o seguinte
de vagas:
Supervisor _. 10;
FiscflJ-40;

TemIa cm viSta a Semana do Escoteiro, rE.alizada 11')S'

Estados Unidos personalidades importantes da vida públi
ca norte-americana estão recebendo um emblema esco·

teiro conferido 110 gráu de "V.IP." (very important per

S07�): que deverâ ser usado durante a semana comemora

tiva. Na Jota, (l Secretario de Estados Dean Rusk, receb�

em Warhington o seu emblema das mãos do escoteiro

Henry D. Hom li!, de oito allos de idade. Rusk_ decl�r�'.t,
na ocasiao, que muito o honrava aquela distinçao pOIS ele

havia stdo escoteiro durante vários anos

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

BANCO DO BRASIL lERA'
AGENCIA NO CHILE

cã(l nO) sist�m .. bancario ('.hi

íeno, qu� entende que ela

poderia outorgar conces;O,.s

cspeciais aO nosso banco loS

tatal. De qualquer form� o

comércio exportador b,a.-i
leir.o dispõe de mais um 'lns

trumento nas suas relaç�)(,�

RIO. 13 (V.A.) - Recl'l1

tumelW, o Boneo Cent.·�:1

do Chile apruvou O fu 1 ;:0

namenLII d� uma agen'l,a
do Banco do Br..sll em S n

tlago A autorização cxp'

dida' a favor do Banco do

Brasil provocou forte r;'a�
internacionai ..

ONU retira 3 mil solda
dos do Congo

NAÇÕES UNIDAS, 13 de 19.378 homens de 21

(V.A.) _ A� Nações Unl- paises. Indicou que 2.100

das anunciaram hoje que jmllanos partirão a 14 de

uns 3.200 soldados indl:t.- março, de Dar El-Slaam,
nos de suas rón;as 11') CJ:l� Tanganica. a bprdo do

go serão retirados, !\ parllr transr1orte-norte-america-
de 14 de Ulurço. vlndoul·o. no "Blanch-Ford·'. e que os

Um n�rta-vQ"I. da ONU dls-
, restantes BOO partirão do·

1':e flUe.;.-ê �t:Upo fez parte mesmo porto, a. borda�do
dos 5.626 sn1d:HlOs indianus meSlllo") navio, a 12 de abril

in�eg�uJu "�\.or::ra,Lvt('1 próximo, .�"'___":J

Aux. de Fhcalização
55.

Presidente do Banco de

rresenv. rv.mentc do zsta

do; Dr. Luiz Henrique Ba
usta Camadcr Gcral do
Estado; Dr. Antonio R::!

meu Moreira, Procurador

Fiscal; Dr. Ary xardec
Bosc-, de Melo, Diretor da

Divisão de Finanças e Or

camento do PLAMEG; Sr.
Ivan Luiz de Mattos. DI

.retor do Serviço de Fisca

lização da Fazenda; Dr.
Fernando t>4arcondes de

Mattos, Assessor Técnico
. do Paláclo oo Governo; e

Sr. Wilma r Dalagnol, As

sessor Técnico do Palácio
do Gçvêrno.

ximn reunião convocada

pelr Mlnls{f'J Snntlgn Dan
tas uaru cs dias J8. 19 e 20
do corrente no Rio.

E1Sta será uma das teses

defendida pela Deíegacâo
de Santa Catarina e que
se encontra assim consn
ruída: Dr. Eugênio Doin

Vieira, Secretário da Fa

zenda; Dr. Alcides Abreu.

Além da capital (no De

partamvnte de Orienta'; io
e Racionalização dos Servi

çGS Públicos DORSP) no

cdlficíc das Dir�tor�as, 1.0 _

andar. tIO pcrrcdn novmct

de lrab�lho, as inscri}J"S
poderão ser feitas em -o I.>

o interior do Estado 11·)..3

Inspetorias Fiscais, e atnoa

�06RS��(Jcurp ção, para 0
_

HOJE DIA PAN-AMERICANO
WASlllNOTON1 1:1 I V.:-, I < Pàu._4tn:!riCl;U�j,.-Ún1a'�"i.t

_ O I"'eliidcnte Juhn K, :1- stão pat-a nos r(!goz!ja(�'IlU"B
nedr as ·',:.!alt,u ontem I,U- de que nossas repúhllcvs 'li
ma p-cciomação o dia U vres durante o ano. pa ...-a

de abril como o Dia Pan- do tenham reafirmado "lga
Americano e a semana que resamente 'a vontade cava

começa naquela data cvm a liberdade I d�t��m'n·ao.:�.o
a Semana Pan� Amcrtcana. d permanecer junta» �',l

Ped.u a todos os cidaU;l.C, sua dsrcsa, e uma rnteacao

dos Estados Unidos que coa resoluta para criar ne ce

servem as referidas pro: a hemlsférto. através da A,I
mações "no Int<lrã.��e d:>.. a

mízadc oe da soücarted.tde
Intcrame-Icana".
o dia. 14. de abril aSlj!r,a

b o 73.0 aniversario do S'�
tema Intcram.�rlcano, tJ.!
como está repl"u:;�ntado Ilg,)
ra peia Orgllnizacão d"c;
E.�tados Am�rlcano�. A IJro
clamnção de Kennedy diz
o seg.!linte: "No lntc"'::ss�
da amizade e da Solidd!'i,'_
dadc Interamerlcana� e!l

peço a todos. os c1dadã03 e

org"n�zações InLeressafÍ'lS
dos Estados Unid'," q'_,,,
tinuham com entusiasmu_

��n��l�.,r�� e eo�a;�n�::::

Exploração de
Mineral
o Govêrnç do Estado de

clarou de utllidnde públi
ca dois terrenos ccrn a

área total de 21.644 metros
quadrados, no munlcipio
de Sào Bento do Sul. O
mesmo ato alitorlz�u o

Gabinete de Planejament'o
do Plameg a adquiri-los,
por doação, compra ou de
sapropr!ação amigável OU
judicial, para exploração.
de material nêles existen
tes e utlllzâvel na contec�

ção de sub-base e base da

pavimentação asfáltlca da

Estrada Dona Francisca,
trecho Ri6 Negrlnho�Ca:n
po Alegre.

Instalação de
Município
Foi 'f1xada para 17 do

c'1rrente á. data de Instala�
ção d" J\OVO município rle

Leoberto Leal, na comn.r

ca de Tl,1ucas, crlapo Rela
lei nO /lS6. de 12 de dezem

bro de 1.962,

Preenchimento de ,,')is

cartões de ídcruífteacáo, 9.

presentação do titulo de .�

leitor e OUli.S f.?tografais 3/
4 sãe o' documentos ext-n
d. t devendo o Candld�'.0
ap:'�scntar-se ao DORSP a

té O último dia útfl arr--s

do Início do concurso. ) .1-

ança Para o progresso, u:'1 Ta retirar o titulo eteuo.cn
ambiente revígoradcr de es e O Cartão de tnscnca-,
»vranc« conrança e r�<,�:- sem o quul :tâo sera ad;'li-
zações;'. lido no local de provas.

FilA PARA VER A MONA USA

Desde que chegou à National Gallery em Washington.
por de}.erência especial do Museu do Louvre de Paris, o

quadro Mona Lisa, obra-prima com 456 anos de idade, de

a.utoria de Leonardo da Vinci, é o assunto do momento
entre es habitantes da capital norte-amel'icana, os quaiS
continuam enJrentando longas filas (JotO), para ver de

perto a Jamosa pintunt

Alteração de Padrão de Venc!menloi
A lei 2.. 170, recém san<"'IO

nada pelo Governador Cel-
�o Ramos. estabelece .pe
os Escrivoes do Crime 'W<!
pCi'cebem vencimentos t:_o

Estado terão, a contllr (ia
L" de janeiro do correa�e
ano. um reaju�t.e na ba;�

dos padrões 'seguintes:

a) Nas ccmnl"cas de 4.,

<lntrãncia, padrão I '21:
bl Nas comareas da 3 a

<'ntráncia. padriqt 1-25;
c) Nas cc-marcas de ). ,1..

entrância, padrâo I-2�;
di Nns comarcas de '\.'1.

entrãncia, padrão I �l.
Aos cargos de EscrivOtl3

de P"licia. iSOlados, d" i f}

Vimcllto efetivoO, que

Reunião do Ministro CflW· os Secretários da Fazenda dos
Estados -8. Catarina dará contribni�ão positiva aos debates
Noticias do envio de Belonaves

Costas Brasileiras Causam

\'enl nas c"marcas de 1 Il

entrância' é atribuido o '3

drão de v�ncimentos de ;

gual cargo nu comarca �:'..

capital.
A Secrutarla do Inteft.>l'

e Justiça tal'á, nos tlt'.ll',s
de nomeação do� inter";;a
dos. II ccmpctentc ap!ls�Ha.

Discut.:71do o� tmblllho� qll� apn.'iiclllarti 1111 re1lnião convocada pelo Ministro da Fa

ter .....c. a De;egação caturilllmiiC tem se reu ....v t: .... )/� Jr;;qW:lII.;tU nu Gal>illc;3 do secre

iario da Fazend(/. Nlll)/(/ dCS.�l'8 opo/"tu t""a;!l'oS Joi. 'Úl/IUu!o o J/agral1te acima.

Dizendo que o cquilibdo
financeiro do Estado é
feito à custa do seu iuns
rápido desenvclalmentn, o

titlilar da Pasta da Pazen

da, Dr. Eugênio Doin Viei

ra, cassa a dar uma sínte
se do que a equipe de tra

balho que vem se reunindo
em seu Gabinete está p re

pai ando. com vistas il pró-

KENNEDY RECEBE MODHO
.. 00 MARIN'ER 11.0

o Presidente Ke1l11ed!l recebe o lII(}dêlo do MA.R1NER II,
a nave espacial que os cienllstas norte-am.ericanos lan

çaram ao espGço e que passou por Vênus em meados de

dezembro último, encontrando-se no momento em ôrb!
ta solar. O modêlo do arteJato que se espera desvende

muitos dos segredos de Vênus Joi apresentado pelo Sr.

James Webb (centro) chefe da NASA, em cerimônia

rfGlizada na Casa Branca, vendo-se à esquerda o Dr.

William P;ckering. do Laboratório de Propulsão a Jato �a

NASA, onde foi construido o MARlNER II

Notícias da Secretaria da Agriculturõ
tou de assunto ('"pecial; G.

A. CarValho - ImportI':'o
UI de Sementes Flori2n'wo

lis, que tratou de aS�J.·lto

do seu ramo de negócio, de

Rubens Vitor da Silva. d�

O Senhor Secretário da

Agricultura. dr. Luiz G:t

briel, recebeu ainda no dia

11, em seu gabint.'te. as se

guinles pes�ob.s: Dr. J!Jl'ge
Catellazzi Agrônomo e-m 1\

nitápolls que t,."tou de �s

sunto refennle ao St.'U :'I'a�

balho na organização d')

um projet(l que' r�laciO!la
a industrialização dt! fe':ti

lizantes e o dr. Frnnc,.c;co

Quezada Sanche·z. C:l" re

do Campo de Sement..... >1,'

Lajes, que retornou de \In'

Treinamento em "pcl'feiO:: ','
lllento no Institulo Agl'ul1õ
mico de' Campina�, S P.1U

lo na especialidad� de ex',

Cula.r projeto da 8ecret.lt:n
da Agricultura nêste :l n.'·

e no dia 12. as seguin��>.
DI'. Alberto Wo;gl"an, ad""
gado em Videira, que tl",
tou de as�unto "'�lleri9l; ri:'.
Oêcio S�uza S:Jva, que j_,.J.

FUG.4. AO SUBDESÉNVOL
VIMENTO

Passa. a seguir, o secre
tá ia da Fazenda, a explI
car n-iroue, 11.) entender da

deegacâo. as esotracõcs de
ruwa ao suodesenvolvlmen
to deixaram de se reaüaar.
E dai, a necessidade lII'

gente de malares recursos

e rerormuiecã- de todo um

esquema obsoleto.

U.m dos principais mot.i

vos é Que as areas tradl�

cionais de Incidência de

tributo começam a se' sa

tutar.
Há

.

necessidade. então,
de tributos sóbre arca.5 de
incidência neva, até agora
nào atingida; por ou�ro

lado, torna-se indispen.:iá
vel também o auxilio ex

terno, quer seja do Govêr
no Federal ('u de organ!s
mos internacionais.

ENCAMPAÇAO DAS
ATUAIS DíVIDAS

Encampação das atuls

dividas dos estados para
com a unjào e complemen
tação do desgaste que se

está produzindo na receita
destinada aos investlmen-

Duparlaml'nto Central de tos reprodutivos em vlrtu-

, Compras que �e intçlc''''U .
de da erosão Inflaclonârla,

do que é prjoritãrio par� I) são outras proposições de

imp-rtância que a delega
ção catarinense levara, nu
ma contribuição efetiva e

objetiva aos trabalhos.

SILVA JU'NIOR EM FLORIANO'POU5
Encontra-se em Floria

nõpOlls o nosso
-

confrade
Silva Junior. redatcl" do
Correio do Povo, de Porto

Alegre.
Como se sabe, Silva Ju

nior. que ê catarincnse, foi

o vencedor do concursp

SEMANA DA MARINHA.

instituldo pelo 50, Distrito
Naval.
'·0 ESTADO" fOl'lllUla ao

nosso ilustre, confrade vo

tos de mpa fc iz e provei
t CS� perm:lllência em nos

so meio,

bum fUl1ciolHlm�nto.da 8('
crdaria da Agricultu!'a no

ano da AgTictlltuI'Q, Selüt:,!'
SebnSliã" Canteiro. Prer,·i�"
d<l Matos Costa e Salu:;�h
no Co�ta Júnior, prtofeil;o
dl' Põrt" União que trau
ram de matério rdacio<1i'1-
da com o dellenv.olvim�n',o
aglopl'cuario e Se' Inteil·.\�n
da re�st\"uturaçãu da Se;\'e
tarla da Agricultu"a e

mo se rr"para O Ano d.> A

grlcultu1'a, DI'. Jorge Cas
lell3zzi. Agl'onomo em Al'.i

til.pulis, que trat.ou de &",_
�Ul1to P�peci:tl: D"puta lO
Dia Cherem qu ... tratou jp

Il.S!unto I'�ferente ao de3t;>:1
voi-vime'nt,o e melhoria' à(.l
eúltdlções li... vida do 1\0-
m�m l'ural: Deputadu WaI
tel' Vic .. I'lte Gomes d .. Tl
jucas e SI". Bel"tokía Ciri:\).
Prefeito d� Canelinha, que
Irlltou li� as�unto refel"..,n�e
ao desenvolvimnto agrcjJ<'
('1!,\I'IO a r"�ia" do mil:ü�l

lHO de Cap,f]inha,

IMPOSTO SOBRE A FOR
TUNA

Ma:> a vedete da dele

gação de Santa Catarina
ao encontro do Ministro

Santiago "Dantas com os

Secretarias de Fazenda dos

Estados, é a lei do "Impos
to sõbre a fortuna".
Revolucionaria sob mui

tos aspectos. ('bjetlva, virá.
diminuir as de�igualdades
existentes, ao mesmo tcm

po em que, pela maneira
como está planejada, será
uma efetiva contribuição
para a liolução de inú,me
res pr ...blemas que afligem
a coletividade.
A contribuição de Santa

Catarina para a convoca

tória do Ministro da Fu-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sera instalatla em març6 a p-xposi-'

ção do Planalto Central
o Governo de GOiáS, ii O Deprn-tamantc de 'ro. A grande afluência dtO •

prefeitura de Brasília") rtsmo da Prefeitura d .. 3r[l. s.tantcs ao Distrito F'ed"",'J,
Mihistél'jo da Indústria c !ljlia pretende que o en��'- para "s cnlll"llloraçõcs (.''1

d .. c-mércto ui-teurão, . 11- ramentn da Exposlçã" C";�l 3.0 aniv<"'dri ... de Brasl!h,
Ire março » abrü pró�.r;:,," cid a com a data do 3.°:)- dsrá ênrase à mvstm. 9 '''I

a Exposiçào Industrial e níversár!« da Capltll 0? cípalmentv se se levar
Comercial do Planalto ce:i- Pflí\ ou wtc. o próx'mc I ccnt» que ela �)('râ !oca]i7,:,-
tval no Aeroporto Interu, - de "brll, durando a mostra da nu aerouo-tc tntcr.ir-
('l"l{"l da Capital do P�i�. portauto. cerca d" um O'C dona! do DF._

O - ---.---- - ----

Wll1lt}d tàHUlíI "O DIAOO uee.
I�"ü, (" nc e t!!!lro MarCH. JM

I. ,1'''''-' f "("''2 . (�ÍlI.J:d Post al 1�:I
.:- ".'e'" '1 �:��'Ui(':' E.l";'fADO

U"'�IíO'
l,(fllltDl! (te o\rrod. Ramo.

Gt'tnt.
IAlA,,11I1fl1l J'rmand•• d. Aqll1no

Rtdato,..
Anllmlo "_�l1l1"rl'" ... " 011 mA1'''' � SIl.,a - cevejcu
M"llo - Pedre Paulo Machado.

cotaooraaoree
Prtlf Aarrelro!' Filljfl - Dr Osvaldo r,."jrl�UIt.l!
(�Ul)ra! Cid Gonzaga ._ Dr. Alrldr, Abrpu
Pl"r ocncn d'EI::1 - Major l:(�efon,-;o .ru

·/f{lh.] fll, MUI.on Leite ela COHa - Dr. Ru
U,I' (""In watter Lange - Zury Macha
it" 1."I�(ln nanotomeu - Juna r oarvatno

I;I'!,T /·:,((1'1 f"rrnrtndo co Arauto Lago -

II:,;)'/,tdll :·,"'lInidt- A, Seixas veuo _ .. Flávin
",1)'11'11,) ,Ir, Am.n-im - C. .rruuundn l:;!lj!Of de
I,,:, ,.', 1(' A!,rj('ol'l 1\ r' ,,',' "i T!1i"gu

r;lllJrl'10 Nnhas e Maury Borucs.

lo'('prf'6entltllt,��
H�JlI"'SN1!aCOe., A. S. 1:\1;' Ud"

fi,'! ,(,II, nua Senador D,u"!:,'" -lO 5u :,nd,n
,

"I t',,,1I1) Rua Vitória 6;'7 - 1·(lnJ. �':.! -

'Id, :!�8!149
,. l', ,.", "/'{' - PROPAL Rua ,Ll .. , Anctr-re.r-,

, '�JI· .'-;'dm;jrj,1
1\ "'1,1.- .. 1",J'(I'�!JI'ndrr,tl'" cm 1,'J,'s o;; .. lU

,,r, 'PIlJ· II .. !-;anlo (;:lla:'lna
/'.1,',1" I.. IIwdianle COI!! r.uo df> '1",'rd,1 �., ,,1 "

I
I.:IJ'·),. 'lU vjvor.

I
r. ';) "l,.... / :m." ANU."!.. c.s �.nl!!l.lltI
':1 �,t'lI Avt;LS.\ I;!� io.ou
A /:Úf"(II, /I{lo ç#, T("!)U'I,(_'/J;hs(! p,'f"," l'oth,'1

.. ,."".,,,, .", "'''w'' ,"',"",',,'
>'1�

- menino Vera' Lucia Pict rcsk i

I�U ':"J(.g",n'cz
- :,r. l.. �,IO I vl ....vi)' Beck

�,r U,,,lm;t C k.hv t-'into
.

': fI,- �j.:) c Bucker
,-,r Luu.) de Olivei:'a

Maria dél COilcEiçoc.,_Linhorcs
HO. V -lé:'ia G ·fr.es Ribcs
'0, Cr'Y':r>i'J, G�'mc� do SiI,'o
'ir;' ,v.,,,r':l � !vei!'a I S uzo

- s '. dr V:n'r:ius de Oliveira
- �r. t"--Ic- tçr Teixpira
�-- sr Anten"'r Senna

NO. MUNDO
DA MU'SIC�

pór A, Sc.hrn/;.lt
O Carnaval está próximo, c os esrJlas de sombd

VI ( .\!]l. ",,;O .lH.. S _n.-c:c,ndt.: por .... u
"

.... inada d2 N,')
,,,,/' C·.in :".I�S l_rerios botuca"dt' em ritmo oCi<h�
r:,d,; li'> 111\J�:c_r;. de- nç�sos compo:::ih re:=, enqu._mto
i'.-, II-,� G II o_s ,s m�st]'es e.�tôo dard('1 cs últimos
1<I,;,:lle� em :,us I'IndC5 carros cflrnovale�cu. lS,r
Illd·� ,', ('!Úc é C':lln�v_I, c. luno d� h::>je dOff'-
n-,u. !r':"� Ilés ml'lscas carnavalescas c'j compusi
t,.r<" ill( nc.r�, qUE' sõ, o:k.;;; Lu:z r,.rnand:=,; C",;
1,1, [1,,,,, ','I/rl. Cln'ld:o Alvin Barbosa t' O.<wold":J T

• MAnCHA DO TU TU

-1,'1, trí ió,
-III '/11 III

(, n P ,,',,:,..,ha
(, .rl�II(·II:1 th.:,
0, ,li :U.
/ i. minha m:)'cna

V'-fol 1'11' "br:lcar
() ,-'I ,IIII/"inho
C, ,I ')1 (jll.?r ('Usar.

QUEM É QUE PODE

c; I/"LJ l � Dino Scuza e Cloudic A Barbosa.

r, I pO:lru t.'m cosa

r l,r,'! t' ló bri�Jando
f: li SO i'o pl�O ruo

Elo fica I,,;nentcnd;)
[l:l nôn s:lb(�
O (/t1(' qUer
O"C'ln f' "l'C r>n1'!'
l,lh nd('r o ml,;lher

EU QUERO O MEU TROCO

Morcho de O"wolda Theophilo Sôares

Seu cobrad r

Eu não te aguento m�is
E, tos querendo
"'/\1' passar pro tr:z

• C'}m este negocio
Fa,? faver chega p:-a frente
V;li� I'vonr'o
O ttf,{'() da (lente

OI Inn�o r('c!('fI'l_
Ainch v're: .. ,..,., <'l-.1pidez
Pnic; fir" , !�""'rl(!
Que ncrde�te um froguês

Fil OI "'f'l o trôco já
Nelo faço coro feio
Vai taplnr; a outro

Ma� ll. mim tu nóo topêla..

v Comecircmos Sociais

o Que Será "Top" Clube
Carnaval do Clube XII de Agôslo

6 _ UrJ"\ 9 .upo de milir'lórias do
Poraoc. Senta C� t<lrir.o e Rio Grande

��aS��I:�e:'�:������ �:���:.� Q�,���:,
Clv';.a.

HEUllSA HELENA CARVALHO .\

NOIVA DO PRO'XIMO DIA DOIS
ILUSTRA HOJE NOSSA COLUNA:

1 - A Deputado Ivete Vargos mar,

Cou casamento c;:m o jorn:h.1 P·'J�I
li�to JC5e Martins. A Deputada fá d,!
cloft u o impren"o b�oda e escita QU:'

.-����., ·�ua c rre:ira pc!ílica pela vii,:!
do Lar,

2 - J"nb'nd,) 1"1(1 Querênci� Paloc':!
il �etlh:::r Wilson co Rossorio.

.
!' 3 _ �..Jo Rio o simpatico casai D:'.

Ham;!tun FcrrL:r:J. Valerre (M.:.ria O·

'1lmpio -esta errl',�tivid:Jdes com o' aeb-

l'oçôn d� �t U novo apartamento.

4 _ O Dr. Heitor Alencar GuimG:
rôc� em nosso cidade, assumiu a Pr2-

�id":'�cia do Ins.ituto de Previdência .:lQ

Estcdo de Santa Catarina.

Curitlb::t _ A p\'of(>�sora
Cerí\!n westphalcn, coor

ctl'n:\'l.·<I da C:\lllnanha

de M)b'�I71('ii:l F.stadu:\l

Cf'ntl':l ') A!l'llfat:>(>�I�"O. a

firmou qut'. em appn lS um

ano de atividade, a orga"!

z,H;ão alfabf'tI;<>Oll cerca �e
30 m\l p�,,!i('las e fel-l reali

zar quase 300 eur�os de. �
mergéncta ctn 91 munl"]

pi s. Em I'f'U sf';.!:undo a:1'l

de nti'·i�nd('-'. a MECA de-

��r:ce��;�;:�.���r��l �i���=
H'rio da Edllt'arão, para a

instalação, d(> m.ai.� .482 cur

sos em 50 mumelpIO�.

Relatório Mostrará
Cllmo Foi o

Plebiscilo Em

Goiás

•

7 _ No pl'6x:m� dia 23 no cid,Ti
{'.!'! C,;( c!:)r «unzcr-se-ó (! cosamer

to da �s-phJ' ito Mal ilt-nt' Drech C:Jm,

Dr. NE'y Douçlc' Bcrlo.
'

8 - I-"'rrcrd.?r't r!� -Sõ., Paulo o e:.,'::'

nh-r Frcr-ct-co GrillJ.
- .

(\ ._
r tá ce,")/-l- rsoe-ode com qrorr- j

d-

"".-c'.t�t'va �ÓI1"'rl. "a.f.�sta
I'h

.. :"ain_1r"" nll'-'nd" e:{'i'Ó {r- tClodl" () niver acs

Bro 'S Am\ M:lrio Almcico e Ligia da

G aço Luz.
'

"0, -- Sc'mdo no 1(_ln'IO MatriZ '(\'

Sü".,.,Ic-·p -e -r.t-t-e-ó '1 c("'im:'Jnia r.e1i-t)
;:'�, d M��i:�,' ;�t.'�, �� ;����;)"M���;����
I ç Sentes. 11

11. - \i: .... i·,'1 .... r� ....M ç'<lr" I) Rio, E

I€.-t." .

.,r 1'5t� (i,., h ,>!,,(,C_; 'C'I

C1D�C.:;'bJno Prla;;(' - AnQxn, (ccst11 Sena;;:;r
,� c:" nh-:- . �,t;n Funtana (Ruth)

Bx.st am possibllldades r."

que a Expu-'.t;ão seja'. lI
bem levada a Ruma. lt :'

mh da Embn;x:.da c (I'

������:�i:1 �: ���:�i>\�I!a:��r� �
�__

pital italiana.
Esse mopo-ctn V:Sl a ,:,.,

perta" • íur-re,e ti:l ""
mia curopc:« sobro ai

snandaocs do Brn sil ç; '11-
t-er

que Se ,ejnciuna cem 11 rn

cu-ti-ia e o comercio
nos.

EM ROMA

ENCERRAMENTO

.ARTE NO
CEMIIE �IO

B";liloCrg, - A A�sociac:ío
Pdcx,i'j para a -<,\l'tc Cri:;tii
Rp:,,:,entOll. em exp s.çio,
a.:; p5�ibilid:1dt's ct� que �f'

venh:i a melhorar o, aJpc::-
to d:::s cemi,é-rlos. Para n

�cultol' Scr:1id, ')s rCD1ité:'j·1S
de"em ter lml sentido d:l,1'o

i,
de que s�::! iug:J.res da r,)-

12 - Pr-ít·:-l"nt? ">0 Rh f'nd2 rn"-
mun�dade em geral. p:Jis

�.,'
"

......... ,"'ccs fér':!s c d::corador Mei- ante a morte, t�d�s são l-
r'r-, Moritz.

'I guais. A se:;:nltuu P3�tlC:l
lar separa o homem dJ.s

'? _ Pflde....,os afirmar qlle reina massas em que estamos to-

... -�"rl" "..-,t, ,�;n',fI'l(l em tôrno dos hâ- d s jncorporados cada dia

j-,." ._:� ...... " ... Ih n '.rir' ,J( AnA tI') n"rn ma:s. E' p,·eciso. portanto,
rc f('�t�io� ,J"! "M"mn" O' le ocontece- encontraI' .u;!did:1s jusLas c

_..:. .. r:,"", nu,-,jyo b:..j1es � I.1m<l fpsta i:,- :l��::.S (��:i��:S���a ��'U�U�
f-..,t:' Tr"�hf.",,, h<'we:'á n,p,.,..,joS;l'l

necessaria tranquilidade de
fI'lai.s b-::nit'JS e luxuosas fantasia�.

. ���-�'�T: .;:,r�;��f;�cL;��:�l'T�� Q8��:�
.

ro �"r�"''''o Fr�ncisco Sérgio Marinhn.

t: vcnbJc, Com o FerlTlcnto em 1'0 [\0\';1,1.
os bolos ficltn tão fofinho�, m:Kio\, gO,IO�O_,.
Crescem, fü:am bonitos, FCJ'mc/l(o (:111 ]\)
Royal garailte o b(lnl resultado Jos hoi,JS
que \'ocê pr.:-para., t:nl usa ... com carinhC'.

GrátigI Para reccber a "Arte da Cozitll';l
Royal", ('om dezenas de rc('Cüas iJustl'ad.�s
àc holos c praIas sJlgados, c�crc\'a à Dona
r.'" ia Sitw'\ra Caixa Posra\ J 179 ZC (ill

DO:f). í·l'l<. 2 63 - Rio de Janeiro.

E�iia sempr� a Iradicion�: e

inconfu.,dfve! lalinha vermelha do

Fermento em Pó

Royal
Mais um Produlo de Qualld�d() da

Stondard Brands of 8rat!!, \"C

ambiente, sugerida pelo es

pirito. Tod� camp'l santo

deve s�r l\leorp:>r;tdo á pAi-
S:1,Q;em.

Kirk n'o�g!as
Assi�[rá (amaval

nnrtc-allh'l'lcana I�" Bl'a�.l.
Kirk Dnug:Jas trllrá

espô,a ,. vü<tará, iI1l"\;';
meu\<> a Capli,tl F,'derJI ,'

tend�ndo 3. convite do ,��'"

feita Josê de Se�tc Câm'll'�:
Lá desembarcara no pró�: -

mo dia 22 e fi-Cllri hospc1;t
de lW Hotel NJe:unal.
N,'R'o. a art:st.l ame:'!".l-

���n��et�::!���:�� �:la H"�'�';
Copacabana P3lacc \!O ;'0

e'lll idado da SI'�r::!t"I"i'.1 d,
Turismo da G\.:an�bar\

':,», :íAB ;OSf,
Centro

as 3 e 8 h, ros
p� ui I\kwmon
J(!one Wooodward
Sidney Pcitier

- em

PARIS VivE 'A NOITE
- Censura até 14 oncs -

ri". RIa
Centr-o

Ao:: 5 '= 8 h-::ras
às 8 horas

.....�
John Gregson

Rõ,h,,-"d A.lenbcrough
A CINCO PASSOS DA MORTE

- Censuro: até 14 anOS -

_..,.....
CIII8 ';(In

às 8 1/2 horos
John GregsoA

Richard Atitenborough
A CINCO PASSOS !lA MORn

m�_c_ - Censul"a: ,até 1-1 ano� --'---

Evite os males

A Secretarl:1 d,"
c J'll�j;cfI ('�tá ,'!r..bor·_\ � 1:'1

um r('htÓI'I? m�l'n""
,'êrr'l d:l fI···1l!7:Jf':'-,n, n' D'"

�:n:l���' I���'(' "l�!�:';,�,d"�::�
ra.!iznndCl to1,' t,·"h'-".' 1

d"Se\1vn!vil1o .. ,,1' p, 1

cumv Col:1b"I·,,<:iin ft ,Tn, ',]
Ele.toral.
O secJ'etárlo W!l"'Jn �1'1.

Pa.lxão fará a ('nLr"ga w:s

�e l'e1ntól'tu ao bov"rnfl�l"r
-, ----_,. • ..---

Mauro Borges Tclxcira, 1'OS

próximos dlas, segundo :l

nunc10u ontem n n'p,,":I
etrl.. aqu'IIle. titulM.

n 'V i
.. ""'; ....%'r;.;..,

·i·: ,:�rà�;.,,�,.J�ilL.,.;�.�a��.!!�����J.:::__]����������

15 - Cump' imentam;;s 00 simpnti- <
co L o:'it:.J:1nte CGs{)i Dr. Motia (Mo�;o
Olivid Meyer, p�ln n.Jscim('nto de ';,�t:

filhinho.

.

•

.

f',· ("r',·oca
.

5 _ O "'cnh,,� Ferrando Faria reC'.e- t II.

b:', nn Slle l·e,'!dr'.:l1cia p;:,ra um jantar 16 - SOb8do 110 bar do

Quel'enCbl
RIO. 12 (O.E.\ f{' I;:

j CS I nhares; Desembargador A�'no Ho- P:::loce, vai reur-if gen to d" "Sacietv·' Douglas, o cél<'bre artl,:n

'r:hl Dr At"nso Hamsm de Carvalho, DOra uma m(Jvimentodo noitada Aldc: d� Hollywood, virá ·aS��. ':l

�TJ �r V('ln�v C(:I:IC" �e Ol.ivelra e Dr:::u G:::nz.:.g8 se. á IJ pia.ni�i-a

da.
noite. .1

:lu carn

..

aval hra.ildro

.. ].l'.ll"�.:t.
('1'(lPS Cl'rquelro (mtra p�cmGção do Sr. H,,·,y

,
�_ ....� .. :":_:�_"';.... ,._..... •• ,_" '� ...... ,_ . _ ........�,. , •. .., .. �.__ ,sione, repl'esenLante da in-

--------.--.--
-'--- c!üslr1a cincmateg:rafi...:1.-

Brasil-Combate
Analfabetismo

provocados pela prisão de ventre

usando VENTRE· LIVRE

LIRA TE;�IS ClUBE
Programa e Regulamentação

Para o Carnaval de 63 - Programa
COMUNICA'ÇÃO

Di,l �3 - Baile de Abertura, às 22horas (sábado)
Dia 24 _ Bai'e Infantil. das 15 às-19 hO'.3S Idoming·ol
Diu 24 Aaile às 22 horas (domingo)
Dia 2� - '1'�ac11rionlll fl[' '1:-:. às 22 h· 1':15 '.�(>gunda fril':l;
D:a 26 E-nUe de ene€!'l'o.ment-o, à<; 22 horas f!',;):ÇIl felr:l'

RECTULAMENTO
Re�el'vas de mesa:
A� �"nlns �e!'ãi) distribuídas dia IH de fevereiro

I,QC"Tlll1;;:1 f-:']'[') p� 19 h')l"flS na sede soci,,!. e a l'ese'v.\ se
ró. .rei a {,!1I �f'�u:d'\. no me-mo local. E' 'lbrigatnl'lJ fi apre·
i'entnf'.in d:\ C:lrld�':; S "!al e talão da mé:s corrente. OS:'.
Cnbl"'(!"ll' e�t:'trá ll! e�en�e p:ll'a efetuar o cOml)ctente I,:m�
t·ôlf'.
IMP("RTANTE: O .!'óci'J tera direito. somente, o. 1'c"crva de
1 tum!!\ me�a. n.edjante a apresenl3ção da re�pef't:V:.l S('
nha

J _. P:'eeo da!; mesas para a�socladcs:
4 nolt2� .. _ .... __ cr$ 3.000.00
t>rer d:l� me.';as para eOO\'idad:ls:
4- Il'JHl's Cr$ 4.000,00

3 - Cor.vites:
A Di:"t�lorla. a Sf'U c!'it.el'io. poderá "xl)('dir ('':>n

v!le:< à� .,r!;"�!l< em t !insito sOb a inteira resp'Jmabilldarl"
de nm ;·';'io. mediante o ':"M�,llnent:) das s�gl1jnles taxJs t!1'
frequência:

C'l.s:Jl .4 noite" CrS 5,000,00
C:J�f1J.. .1 fuma) llr-ite .. CrS 2.500,00
Tndi\'idual .4 noites.. .Cr$ 4.000.00
Indh'idufll 1 (uma) noite .. CI'S 2.000.00

Solieit.1mf)s a'lS senhores pais ou l'esp::msav"js,·nflo se
[iIZCI'Qm acomp:lOhar de filhos ou dep"ndcntes men"'l'es Ilt'
15 (quinze\ anos ·('ndfJ que a. nfi9 ob..:el'vâncin desta de
Lerlllhjacã�, imnll"allÍ. nas penas prevl;;tas por Lri.

Os filhos. ou dependentes malares de 15 atê IH ano�,
só telli l11l�" e."so n.lS' dependências do Clube, qmtndo (t
{:Ol1lp"llhnd'� dos l'esponstiveis.

No b,11�e infantil: não seni permitido o uso dI' lanç�\�
perfllll)f'

,A Cnl'tcim Social e o talão do mês c"l'rente, ou a a
nuld..ld� 1'f'l'pectlva, serão rigoro:::amcnte exlg-Idos ii cnlrn"
da.

A Dl�{,�'lrh ounirá rl!:;orosamente n Sócio. que fizt>:·
mo d, lan('a-'J('l'fume. como entropecente.

,

O� �,'n"It('� só �('tãQ f:Jrnecidos (conforme o acima dr'-
lumlnadol n') di!l ce cada festa. das 14 às lB horas.
NOTA IMPORTANTE:

Nâo !'<.:::nl? atendid"s. sob qualquer hipotese, no deeur
fO dos b;dles, CM"'''' de esqueciment,.. de C�lt'teira Soei;tl,
t::L�[1O de mensJj;d:\dcs ou anuidade, bem eomo ped!do pa�
la aquisição de {".)n\,!t('-ingresso.

Flo\'ianóp Ils, 13 de fevereiro de 1963
A DIRETORIA

Fone.:.\IJ.')f3

.. BA; !I !lOS ..

';!IlSU.
Ó" 8 horas
(devido <l Innga metragem)
ElUlt LanCQ�tN

The1lT'O Ritte-r
O HOMEM DE ALCATRAZ
- Proibido até 14 ores -

1:.". íMPtJUu

F1ne: 3·JZ5

à<; 8 heras
Bur I.nnco�ter

The1ma Ritter
-em

O HI"IM'M DF. >LCATRAZ

J1:>ff ChandJer
Ca�ol Lynley
E1eonor Parker

-em-

DE. VOLTA 'A CALDEIRA
DO DIABO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PROGRAMA DOS FESTEJOS
f''lbaeb - 23 - B�i!c de Abertura
Domingo - 24 - Baíte na Sede soctai e Balneária
Segunda - 25 - Baile rnrantü na Sede Social

Baile Adultos na Sede Social
Terça - 26 - Baile 1111 Sede Sccial
OS BAILES COMEQARAO:

Para Adultos das 22,00 horas
Para Infantil das 15,00 às 19.00 horas

MESAS - PREÇOS: .

Na Séde Social - 4 noites _ CrS 4.000.00
Na séoe Balneárta _ uma noite - crs 60009

���d; Cada sócia só poderá aeoutnr uma mesa em �a-
ROLHA: - crs 500,00 por noite,
CONVITES:

Casal - crs 8.000.00 cara toda>; as noites
c-eai - Cr$ 3.000.00 para uma n-Ite
Individual - CrS 6,000 00 para todas as noites
Individual - C�S 2.000,00 por uma noite
rtoudante- devidamente credenciados
ces 4.000.00 cara todas as noites.
Estudantes devidamente credenctados .

Crg 1.500.00 por uma noite.
A posse da mesa não dará djrett- a entr.t

d-i sondo necessários carteira c o talão do mês ou rnrun
dade de 196:3) ou '1 eonvfte ncompnnhad- de documento
comcrovador da ídontidade.
INTERCAMBIO: - Org 2.00000 0'11' tocas às noites.

Por uma noite Cr$ 500.00.
RESERVA:

1° - A� senhas serão di<;tribuidas às 7.00 horas
do dia 16 de fevereiro (Sábad'»), e 'a venera
será iniciada às 8.00 horas.

2° - o oaaa-nent-. será feito nn ato da aquisição.
tartes e poderá ser requisitados a partir dJ

3° - o� convttee obececerâo as ex.eênctas estatu-.
tàrras C' pider n ser requisitados a uarttr rlo
di", 16 do corrente. e serã-, entregues após -tS
horas.

4° - "'')s dias de bane a Secretaria funcionara TI')

horário de 1400 à,; 17, horas
5° - No ato dn aouísfcüo do c--nvíte o sócio eon

Citante deverá:
A _ Apresentar ii cartetraaoctat e o talão d,)
-nês.

6" - C" ecnvítes só poderão ser fornecidos pela S�
r-retarta.

7° - O c-nvíre niio dará direito a mesa que sere
paga a certe.

8° - A romora da mesa terá Que ser feita pet-i
p-óorto sócio ou seu depend-nte, podendo no

cntnnto ri senha ser entregue a qualouer pe-
sca. ure a vez ereoenctnda pelo cssoctad-.

!}" - SÓ SERA p"i'Fi'W'T'TnO OTTATRO CADEI-
RAS POR MESA

DETERMINACõES: I
1° - E' rigorosamente v-dada a entrada de meno

res nos bailes noturnos. (de 14 a 18 anos) só
acornpannndoe de seus país.

2" _ Nr'> bai1c infantil nâo scrã pormítido o uso do
rnnca perfume.

.

,

3"_ A cartet-n f':,.... r-Ial e o 'ratão do mês ou (anui
dade de l!}R:1) ou o convite serão rigorosa
mente exigidos a entrada.

4" - 05- portadores ele convites terão que apresen
t ar documentos de identidade.

5° - o Baile fl., Depn-tnmr-n+o aetneéno (Prái'l)
r('�el'{l oeta- 11'f'''m3<; íustrucôes.

6° - ()� r'lr';;p� de Irequencín não terá- valar para
o carnaval.

SER". RTr.r·�0.sAMF,N'T'F. PROTRTDO O URO DO LANC:'I,
PERFUM:E COMO ENTORPECENTE (CHERETA)

.

Aconselhada pela uràtíca, a Diretoria excíurece os

seguint!!s -ooros relativos :>Q carnaval.
1° - Não serão »tendld-e. n-i decur-c- dos Bailes, ca

sos ri .. pMllf'!clmcntos de carteiras sociais ou de
rnnutdades i .

2° - Nnn serão atendtrlos. no decurso c-a bailes, pe
(""''lS '1'1 anl!i�if'n') de coro-rtes-tneressos.

3° - t-t'i'l N,,.ào atendidos pedid-a de ingressos a fo
tógrafos,

Florianópolis, 1\ ri .... revereuo de 1963
HIRAM no LTVRAM''RtJ1'O

SECRETARIO GERA-L.
VISTO

,T0�J!: FJ.TA<::
PRESIDENTE

""

AUTO MECÂNICA INDÚSTRIA LTOA.
Rua Vida! Ramos 44 - Concord\a - Sta. Catarina

"\('0111panll:lh(fo () I'i 11110 \ i�lI'u til p .do 1I.,,(,tI \ "II i IIli\IIIO
de Concordia, a r\ 1110 \)('cúllica IlIdl'"lria LI(L" u";plia
suas inSlalaç()('., pnra r<ll'ililal' o Illú\illlO d .. I'ccursos
de venda (' a��isl['n('ia 1{'cllic:! dos prodlllos \\ illv».
FIll:eional e modr-rnn. é dolada do Illai� ;lJwrf<'il,'oado
cqiupauronto Ipc'nico <' maior "ÚIll('1'O d!" prof'issionui«,
todos êles fOl'lllados pplo (:111','0 dI' Esp('('ializa(;ilo da
Escola _\lecútlicH \\ illv». Tudo o qur- \ ()('C possa pro.
cisar dr 11m conc('ssiollúrio: oficina psp('('ializada ou

peças genuínas \\ ill� S - cncont rurá na

Beneficência dos Profesores de
Santa Catarina - AVISO

o "TElSTAR" Volta a Transmitir
Imagens de TV Através do Al'ântico

NOVA YORK (VA) o "Telstar" transmitiu ,"S

sues primeiros im�g€ns de televlsõo ho'e dePoiS �!e

permcr-ec.sr inoperante seís semanas_'
,

Os engenheiros e cientistas d�s "Bell Te1ephcr.0
loborotories", comp..:.nhia criadora do sa�élite demon;.

trSram, aqui em entrevista Com a imp!'�msa �omo d�a

gnosticoram os dificuldades e encontraram' C'5 mei'JS

de remedié"�"
As tentativas dos cienhstas para repôr em fUI'.

cionamento o repetidcr do! comunicaçõe:; do "Telstar'
foram cintem coroados dI.! êxito, Duron:'e a entrevisto

com a imprenso for:1m tran5mitidas otrovés de Atlôn

tico os arimeiras imagen .. de TV após o restobelec;.
menta dos ir,strumentos do satél','F. As imagens fc.
ram transmitidas dCG Estados Unido:; paro a Europa e

da Grê:3rckmha, França e Itália parcos Estudos Uni
des. Foi esta a p�'imeira vez que imagens da Itólia fu

raro retransmitidas por um satélite de comunicações
Falaram do Europa, vio. "Telstar", QS srs. Piéi'l'�

Marzin, Diretor G,'ral do; Centro Francês de Estudos
de Tel€Comunicnções e H. A. Humford, Engenheiro
Chefe do Loboratóri; de Pesquisas do Deportamento
Geral do,; CcneiQs dn Grc,�1r€tanho. Amb::s Qualifico
ram o 'I stabelecimento de con 'acto com o "Telsta�"
de notável l'eaHzaçã::" Di<;ser::tm que isto feu muit.")

mais importante C!) qu(> a próprio lançamento do s�·

télite-
Estudos e eXlJeriênc;::-·�. f'1"; l:::b'v1�'; i .... � atrib:Jí

J'am I" dpf .... :tn a um dph>rminado transis�or do princi
r�,l c;'r."difir'1do" d_ "TE'I"t�H" e a alquns possíveis
t�('>n�i"'t,,1-po:, d,., � .... ,." 'n,-l..., cl('rO<'li�icador. A difi:::uldorh
,..�'" .. _ .... r:�._� .. � f"õ rl;:l,.,.,��ti,,""rh r ............. ,.., f'f .. it" ",,"''''','

ficial d .. r,..d;,..rno dpo:,,."h,,·t,.., ,-M o!'h,h� .... ""!", 191.1 """r

<"""'D�:�,... · ... h.. ,.J,.. ..,-0:, .....0 "Roll" e d0S L>ll)nratório<; i'1!'Ir;"

I"';� do R� ......·"hnvl"n. Inr1icnm 01:: e<;t!ldno:; ou .. os tron

�", .....�...: Ao:; ,,$0..... 0:, �o � ..r:uDer-o ,ou ,('I se- reduz a in�-

LIRA TENIS CLUBE
Cem co fim de melhor esclarecer os associados,

a Dir..õtoria do Lira Tenis Clube comunica que em

qualquer eventucüecce deverão .ser observados' os

seguinteS itens·
,) E' indispen�ôvel o apresentação da corté'a

"ceia I acompanhada do talão de mensolidacF par.:J

ingressar nas deperdêncios da Sede SOCial do Clube.
2) Nãc serão atendidos, em hipóte!� o�gumo,

cosas de esquecimento de carteira e talão de men.

salid::ode ou aquisição de cenvites, duran;f=- as feste",

3) O" convites sómente poderão ser odquiridcs
por .sócio c('�tribuint.e,. em dia de festa no per_iod,)
dos 14 às 18 horas, cevendo o associQdo apresentar
�,"u crnvidad .... à Dire,loriO

4) Nas fe.�ta� noturnas nõo sel'á permitida o er"

trljda de mpnr;J"e:=:: de 15 anos, me.smo,acompanhado'i
de resDonsóveis.

Ewa1do M-:::ritz
Presidente

LUIZ ARMANDO F. WOLFF
Secretário G?ral, em Exercicio

21 - 2 - 63

DfI.MADCAS F PATFNTfS
a ....."'e Of;�i�1 da P.nnrilMllUlp Idnsfrial
ço",.,�, .. " >fI> .,.,nr,." ..... f'tnt",..,1",e li", lrmeflc!in. nnmp.1t ('fi.

_ ....�t1�" H#",,,�,,,. PQ1nl'l""",.lm",."tn. ;_'uíC1n.'i".�, fr" ....,," "tI

'TIf'fl71nm'"'''' " 'mnr('I1 .• d" pT'11l'1rl(T"nn

tf'n<;iclode di) rndincõo

Rua Tenente SilveIra: 29 - l° anilar �

SALA 8 � (ALT\)5..DA CAS_A NAlL_ FLORIANO'.
POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

.- ATUALIDADES
ME'DICAS-

TRATAMENTO DE DOENÇAS DA PELE
A tesouraria da Beneficência dos Professores de

Santa Catarina lembro aos senhores associados cu

jas onul(láde,> nãJ sôo descontadas (2m folha de' vcn.
cimertvs, que deverão efetuar o pagamento dos me�

mos durante o cor!'ente mês na Secretar'o de Edu<.a
ção e CuJtUI'O, Edifício das

-

�.. :cretaria'i 30. anda�
Rua Tenen;1e S'ilveira

.

Lembra outrcssi� a inconwniência de deix,o
rem (}$ os�ociodos atrQZ<l" os pogamentcs ÇX>r maIs dI'
t·ês m€�'es, poi" de c-nform:dode Com o art. 13 do
E�t,..tutn nr'i""dn o?<;se DI'OZO, o:::rrrerc,) () óbitci ni),)
teró () bnt'ficiado, direit,.. 00 pe::,úlb

.

Fprlis, 10 - 2 - 63

No último Congretiso Internacional de Dermato:
�ogia, em W,:,.::hington, D.C., o dr. Judd Scholtz de P:,

sadena e 2 outros médicos Ce sua equipe, anun'ciatam
o u�o vitorioso de novas dl'Ogas e de uma técnica e�

pEcia! de curatiV(.5 no tratamen:o Oe enfermidades :n

fl.:.mató;'ics Ga pele, O novo trotamento cons.is'f! ...,r)

uso de películas plóstica� molcáveis para sustentrr
compestos sintétic('" de corticosteroide con�'ra as h.

>iães da pele duran',t� vó:'ios horas, estendendo-se mes.

mo o curativOI a dois e h'es dias. O novo prOCESSo evit-::
D uso inter.no da cortico�teroide D TESOUREIRO

CORNEAS PRESERVADAS EM GLICERINA
---_----------

CONf,VITE
Missa de 1 d�as

O Hospital da Universidade Estadual de Ic'wa f'S

tá preservando ,�m glicerina as córneas pclra uso em

cperaçães dos olhos. A conservação dUl'a de semano"

a meses. A:�almente só se poje utilizar córnêas .nté
36 horo:> ctepois da mortt'� do doador. Ao se transplan
tar uma córr,ca retira-se um mif'1úsCulo pedaço dela
de um des olhos do dcodor lago após o mcrte e s,:,

transplanto para o ôlhc do pacierte que esteja :"ofr1m.
da d(' uma dos vôri"s enfermidDdes causadoras de

ruptu"a ou cobertura do CÔl'ne<l

I r<lci Costa Cunha, convIda S1!us parentes l' pes

-'loo" amigas poro assistirem a misso de 7.0 dia, d'!

Ceu filho Djolmir Luiz CunhD, seX1n-feiro, às 7 ho

ms na Catedral Metrtipolitano, no altar nos;;o

MO'VEIS .'

nhoro de Lourdes.

Vendem�se por motivo de mud;:lnça com \lm �n')

de �ISO Um ;og,... de quarO() e sola de jantar de i(��b I' ":

,2 mm·fim. Um cnnjunto dI" estofado tip,... como.
Uma máquina de costuro. Ver e trator à rua Rui

Barbosa n.o 50 bairro Agrttnômico, A Qualauer h('f'1
.

15/2/63

14/2/63
---------------

Ri'DIO PUIUttAA' SOCORRO
POLICIAl Df URGtNOA TEL. 39t1

... ·rI
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dr. M!ttçGtF;EN�!A C��ha I���AU1 pu b I i c i d a d e
CLI/NICA DIURNA E NOTURNA �

......-- �, .. 1.' em Sta. Catarina
Horono das 9 os 11 30 e das 18,30 as 21,30 ho /J .

_'I: do 1-"
.

Confecr,ão e consena_o pa n.
em toda o Estac:.

'CASAS ..

Magnificu prédio de 2 Aptos grandes em ter.

rena de esquina.
"I�

CENTRO - R Artista B.ttencourt. 18 - .��Ie
ta Sola JcnrcrCopc, 2 Quartos, Banhem>. Cozfnhc

Quarto de empregada.

Apartamento funcional - 3 quartos, demais

depencencrcs

ESTREITO - R. Tobias Barreto n. 22 - jun
to a praia - Cosa de Alvenaria.

u:-.:p �.;"
ESTREitO - Vrlc Florido ruo no. 1 fundo de

F. Neves, com 3 quartos - sala - cozinha - ba
nheiro - água e luz.

Ruo 14 de Julho 953 - Estreito saido da pon
te quem segue para Coqueiros. Cosa e terreno com

782 m2.

AGRONÔMICA - Ruo Delmindc Silveira �o
200 - Boa cosa de Alvenaria Com terreno de ,,8

por 40.
'

SÃO JOSE' - No Praça n.c 191" - De Alvena-
ria todo conf,?rto. tcrren'o amplo com 50 metro.

;

R Frotino C. Pires n. 28 e 32 - Casas
.

de
medei-a, pagamento porte o visto, resto a combinar

TERRENOS
.

AGRON6MICA - Dols lotes nd Ruo Joaquim
Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início da Frei Caneca. Magnifi�l)s
lotes com vIsta Baia Norte, Paro residências de ftno

gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o �0r1'"
binar.

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca do Loide

ESTREITO - Alto do Visôo Vários IateS,

Consultório: Rua Arcipreste Paiva 13 térreo.
Residência: Av. Mouro Ramos 71 - térreo.

--Cursollarliéüiãi "São Tõs�
-

DIRETORA. Prof. Mario Madalena de Mouro Pern..

Professores-
E10ah B:ito e'Mar'a l sobe! de Oliveira.

Curso correspt ndenre 00$ Grupos Escolares com

as seguin'j s classes: Pré pnmório 1.0, 2.o� 3.0
t:' 4.0 nnns e Curso preparatório de qdmissôc
ao g'nás"in

A matrícula oche-se aberta à tlla Saldanha Mari
nh" n. 34 todos os dias úteis a partir de 1.0 de fe
vereiro.

As aulas se-õ., 'nictcdas o 1.0 de março.

FLAMULAS
Confecdono-",(' r"",lquer quantidade, na melhO}

Qualidade e lT'enOr preço
Ed Znhio - lo on'dor' ooto 701 Fone �49-4

Aoo-o C0m moio-es orobabilidades _ Faça, o
suo ins�ric::n" 6 Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

('JrSO rlrl!oilnttíric (ontj�lellfe
CII 150S 'SPE" \15
'ARA PROFESSORES
"f O .. ,.llOGRAF'I,A

.lULAS PAR'" CONCURS.)S

:::��:�'��'����S:� UD't.R��E O ,,"'-
D� nLOGRAfIA

- Baoteodo na. ma .. moderno. proces.os pe'o_
gógico••

_..:... Equioo�o com móqufrtO. novo.
- Di,i!.lido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIU D4 SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
'Faça sua inilcricáa o Ruo O,. Fulvio Aducci an_

tino 24 de Mcr:a, 748 _ 1° .,ulo •.
ESTREITO

• FLORIANóPOLIS

CIRURGIÃO - DENTIS'tA
Atende Mo�'e crinnc;as
Método psicológico moderno - especializado
poro crit\nços - ALTA ROTAÇÃO

.' ,. ����c�;�6f6C�� d?2 f�ú��s 15 ;,,, 18 horas.

.

Rua São !orge n.o 30

.

O INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZIGI comunica
o todos os interessados que já estão cbertcs Os ma

trículas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E,'-.A.
INGLES para quaisquer dos, três Estóglo:s. ?ferecendo
horórios adequados nos 'períodos da manha. tarde c

à noite.
Outrossim, comunica aos alunos vigentes que. o

reinicio das aulas será no semana em curso, obede
cendo aos horários jó estcbeiecídcs.

Melhores informações na Secretaria do. lnstrtu
to no horário dos 9 às 11 horoa e dos 15 às 20,45
horas, de Segundo à se"ta. feire e, aOS sábados. dos
9 às 1 0,30 horas.

Plorícnópols, 4· de fevereiro. de 1963

A DIREÇÃO

HAVERA' repcrtoqem qVf' ontem, ofereci a 50'
um número limitado de meses I:! in.

ciedode de l tajai- na Festa do Rainha'
qrcssos à venda. A fim oe evítor que o :3d�:lân�'i��;v�ç:>0 Hr::�g���7::ri�:>:�e����Teatro fique SUPer leitado. por Paulo Dutra. •
BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL'

,- .. -_ ..-_ .. - - -- �....�.,�-�-'.�-�-� .. -��-....,

OS INT.ERESSADOS

PO(...f.IÕO reservar mesas ingre�sos e

�fa.plOrc.h;.:s._a,te IlP pOftOJ'1,Q � I eot�o
cem o Sr. Osvc.rdo Solva cu na Galeria
das Sedoso

'

":.:�

BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL'
•

A ORNAMENTAÇÃO •
, seró feito pelo decorador Manoel Icr
beüotti cue este em ccntacto, c-om Ro-'

•
BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL:

O SERVIÇ·O DE BAR •
�stá sendO! provídêncíedo com mui-,tos garçons.

,
BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL'

Quartos
Com ou sem pensão'
Rua Esteves Junior. 34.

Vende Se uma propriedade sito a Ruo Leoberto
Leal Pantanal Com três casas tôdas com água luz ��

esçôtc, trotar na FIAMBRERIA OTA'vIO no .�e(cadQ
Público Municipal N.o 38 com o senhor Otóvíc Au

gusto do E�pírito Santo.

-_---__ .- -

INSTITUTO DE
CULTURA GERMANICA

AU�AS DE ALEMÃO

Começo'. J ° de Março
Informações 'e Matrículas:

Ruo Vitor Meireles, 38 apto 3
nos 2Q - 6°_ feiras, dos J 6 19 hs.

U{;FlíViif�Jmcrtó "de;nrnonm.
"

.,
• I ,

,
",.

. ,'.ADVOGAQO: _

UMA
ocssere!e seró armado cruzond., a

ptctéa do Teot c, para o desfile de
fantasias. í.ati

OS

CalT1arote�· custarão. vinte e 15 mil
cruzeiros - 'com seis e quatro cede',
ros. Com dt., it() ri. um litro dei Whisky
e preto de salgadinhos.

OS
inoressos individual três mil cruzei.

rcv. O ccsal cinco mil. Not,o'e que é
mais- conveniente cdquirir uma mesa.

BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL

PRECISA-SE
-te um RECEPCIONISTA e

, um ASCENSORSITA ,maio
res de Idade.
Preferlvel c-m pratica.
Se apresentar no LUX

HOTEL, horário normal.
.

15-2-63

Dr. w�i;';��-Z;�er
Garcia

Diplomado pela Faculdarie
xacronat de Medicina d:l
Urilversidade 1r, Bnl.�!:

Ex interno por COI1CUrso Ih
Maternidade Escola (Se,'
víco do Prof. Otávio Ro
drigues Lima). Ex-int':)rno
do Serviço de Cirurgia oe
Hospital I.A.P.T.C. do R!o
de Jar.eiw. Médlc(l do Ho."
pJtal dr Caridade e. Jo
Maternidade Dr. Carjos
Corr,a. \
PARTOS - OPERAÇOFS
DOENÇAS DE SENHOn.\S
- PARTOS SEM DOR oe o
método Pslco-profllati';.l.
COnsultório, Rua João P!n
to n. 10 - da� 1600 as
18,00 horas. Atend� C')m
horas marcadas. Teletor.1
3055 •

- ResIdêncIa Run
General Bittencull!"t: 101.

drigo de Hcro.

ANTONIO DUTRA •
!nICOU ontem. o ensaio de orquestru'

Com doze figuras. ,
BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL:

OS •
cumorctes e as mesas terão. direi�.J,a um lItro de Whisk e um prato de sal-

•godinhos.
••

BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL:
CONTINUA •em cartaz com grand,., sucesso "An�.tes do Ccfé" e "O Banquete", hoje no

Teatro "Alvaro de Carvalho". •
BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL:

•
na "Horiccap" o SI". João Gualberto,Senna. Diretor da Sociedade Thalia de,Cu��ba. •

BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL:

CIRCULOU

MUS1CAL BÃR
ItRA UM BI)M PASSA 'l'EMPO COM .sUA FAMiLlA _ RJ"V�410EB SOCIAIt.

O .....I;t;ANTER COQUlTEIS - FESTAS DE ANlVERSI it.1oa _ C8A
DANÇAN1'Ed: - aTe

___'-,�_AR TF..RRJ:O ['") ROVAL ROTBL _ T., 25' a. IPoJ1&rtaI

Vânia de Oliveira s�nnaro e filhos Angeloj Cre
mo, senhora e filhos �gradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasiõo do f<Jlecimentl)j de sua

inesqueci,,�l avó e bisavó

ALEXANDRINA FERREIRA
E conviccm os parentes e amigos poro a missa

de 7.0 dia que em sufragio de sua alma marldam ce

lebra,r no Catedral MetrtVolitano às 7 horas do dia
16.

Nomeações
P'nõbida)
ses prndut.oras no Comll;l.

te ã. inflação.
RIO 13 (O.E.) _ O m!

nistr.o' da Fazenda. prnhli

sor San Tiago aDntas, a

nuncinu esta tarde Que 110

dia 16 de março o pre.si(ü:u
te da República enviar,l ao

Congresso Nacional urn

projeto�de-I.ei, prolbind·) a�

,nocmuções para o" Se\'vlç"
da União. D'sse. que e�m

,.1'). "

MISSA, DE 7.0 DIA

�:��á"âo",�c�tdD.G.-1"endar-.-Fane 2.q 13

t:
-;-7"" � '" r!�' ,"'J.... lQÀtÀNÓPOLIS. -

Aos Alunos da Escola Industrial
de Florianópolis

A V I SO

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - Florionópoli50

VeNDE"5E

40 lotes n;! Vila Palmira __ Barreiros.
I - lote 28x22 - Jardim Atlântico _ Bor,

rerros (Bem orôx'mc o Estrado federal).
1) ._ Terren(l com 64 mtS.x810 mts frente pc

TO o Estrada Federal. Barreiros
1 lote J 2x30 no zona balneário de Comburiú

próximn Ô s.->de do lote Clube.
1 - lote 10x30 no zcno balneário de Combo

riú p"'iv'mo ' !'õprle marítimo do lote Clube.
1 lote 15x li:i no 7nn" balneário de €amburiú

rW:lIc'm" '0 zona Comercial.
1 lote 15x30 no Vila Pomoéia _ Cuirtil; ......
1 I"tl' :!")'11 (I A'reo dE' 700 mts2 junto 80 HUlf

pltol p,·('tf'<;tnnte em Blumenou
�

, Intp 111"..30 junto à �undic;óo Tupv, Joinville.
I Int .. ??x:H pm Pilor7inho Curitiba

DEUS LHE PAQUE
A C;ocipdade de Amparo 008 Tuberculosos cem

. �ede à Rll:J DeC'doro, números 7 '! 28 c"""'ln'Iico aS
�,,<;sf.n<. 'lf('itos 00 bem que o .... 'tc- Qt..qisquer tiocs
de OI ,)Cílios, efl" b�"t".,:",!:') d! 3-eus doentes fichados.

("uh .")JS./'I'" lIcJe os telefones números 2287.i;4\) 31116 e 2288 estó!") à disPOsic;õo das pêssoas Que
des.e.br,.m, o.u)Ciliá.la bostondQ discar; .dizendo o I"..
cal ondt'! rlevl? ser apanhado o donativo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quando pereceu primeiro
estado democrático alemão

Hitler tomou conta do

poder há trinta unos _

Naclonalsoclalistas e co

munlstas dlscredltaram
o regime parlamentar

Berlim - (Por qreue
scnuter -- Impressões da
Alemanha) Ma trinta anos

nâc hcuve multas que se a

percebessem 'imediatamen_ nos _ começ-u a época do
te da morte do primeiro es- totalitarismo que lançou a
tado alemão parlamentar e Alemanha e quase toda a
democrático. Hoje todos nós Eur-opa no abismo.
sabemos que com a nomea- Tudo Isso aconteceu sem
ção de Adolf Hitler para que se revogasse a c-nsn
Chanceler do Reich em 30 tulção de 1919 designada
�e �anelro de i933._ Isto. em seu tempo 'de "mais li
e ha exatamente trmta a- vre constituição do mundo".

A democracia alemã dlssol-

SESC
Comun:cação aos Senhores Pais
o CE.torRO UE ATIVIDADES DE FLORIANóPOLIS

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

REVALlDAÇõES
Para as crianças Já Inscritas em 1962.
Dias 11 - 12 - 13 - 14 _ 15 e 16 de fevereiro
INSCRIÇõES NOVAS
a) Para os filhos dos comerciários
Dias 18 - 19 - 20 - 21 _ 21 de fevereiro
b) Para afins (Se houver vagas)
Dias 27 - 28 - de fevereiro

1 - 2 de março
Horário de inscrições
Diariamente das 13 as 21 horas
Sábados das 13 às 18 horas
Local de inscrição
SESC _. Praça da Bandeira s/n Florianópolis
Documentes Necessários para Revalidação de

crição
DO Comerciário
- Cartel! a profissional atualizada
- Carteira social do SESC
Da Criança.
- Carteira social do SESC
- Atestado de vacina

Documentos necessários para Novas Inscrições
Dos Comerciãrios
- Carteira protlssional atualizada
- Carteira social do SESC (No caso' de não

inscrito 1 fr-tografia 3f4.J1
Da Criança
- Certidão de Idade
- Atestado de vnctna
- 1 fotografia 3/4
NOTA; a) A matrícula do afim no SESC deverá ser

feita por um comerciário.
b) A revalldaç,o do anm só será efetuada

após ter o c-merciãno responsável reva
lidado sua Inscrição.

c) As atividades no CENTRO DE RECREA

ÇAO INl"ANTO .TUVENIL MU1tILO BRA
GA terão Inicio no dla 4/3/1HS

Ministério da Educação e Cultura
Universidade de Santa Catarina
Faculdade de Odontologia

E D I TAL N.o 3/63
Abre rnscnção, marca horários, designa
Bancas Examinadoras e dá outras instru
ções as pr-ovas do CONCURSO DE HABILI
TAÇAO - para matrícula inicial, em 19ô3,
no Curso de Odontologia - em SEGUNDA
CHAMADA.

De ordem do Exmo. SI', Prof. Pedro Mendes de Sou

za, M.D. Diretor desta Faculdade, torno público, para
cr-nhecimentc dos interessados, que o .consenio Depar
tamental, em sessão realizada no díu 5 (cinco) . próxi
mo passado, deliberou pela efetuação, nêste Estabeleci
mentO de znsjno Superior, em razão da extstêncja de
vagas, independentemente mesmo dós resultados dos

exames que ora se realizam, "üa SEGUNDA CHAMADA

para o CONCURSO DE HABILITAÇAO, à. matricula ini

cial, em 1963, no Curso üe Odontologia, na forma que

segue:
.

1°) As inscrições rar-se-êc na Secretaria da Escola,
sita a Avenida Rio Branco nv 160, de 12 (dôze) a 15

(quinze) do corrente, no horário compreendido entre

as 14 (quatorze) a 18 (dezoito) heras e, no dia
16 (dezesseis), das 8 (Oito) às 12 (dôze) horas.

2°) No ato da Inscrição, para o caso especifico dos
candidatos que, porventura, forem reprovados na Pri

meira Chamada, e tiverem interesse em se submeter a

êste Segundo c-ncurso. farão juntar, a novo requeri'
menta, tão apenas prova de pagamento da taxa de ins

crição.
30) Condicionando-se ao tatôr existencia de candl

dat"os regularmente jDscrites, as provas escritas de QUi
MICA, FíSICA e BIOLOGIA, serão realizadas, no ntês

em curso, respectivamente, nos dias 18 dezoito), 19 (de

zenove) e 20 (vinte), rodas às 7,30 (sete e trinta) horas.

As prático-orais das mesmas matérias, cbedeclda a or

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

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

40) Só serão admitidos às citadas pr�vas, os candi

datos que, no pericdo .estabelecido pelo art. l°,
.

hajam
satlsfeilio, integralmente ,as exlgencias para inscrição.

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

cam mantidas as normas .e designações constantes dos

Editais nOs 21/62 e 1/63, desta. Estria, baixados, respec

tivamente, nos dias 13.12.1962 e 21.1.63.
Secretaria da Facuidade de Odontologia da USC, em

Florlanôpol1s, aos 7 (sete) dias do mês de fevereiro do

ano de 1963 (mU novecentcs e sessenta e três).
Bel. NelSon Morftz La Porta

Secretário
VISTO:

Prof. Ptd1'O ...........
-
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Ins-

riam governar juntas. Tam

bérn não queriam de manei
.

ra alguma aliar-se a' um
partido democrático. Nesta

hora decisiva nenhum '}S

tadlsta democrático teve a

coragem de se decidir a lan

çar mão de processos menos

democráticos mas 'Capazes
de salvar o regime. Como

nenhum demecréta se de

cidira, Hitler aproveitou a

oportunidade. Não havia

disposição constitucional

que permitisse proibir ele

mentos subversivos. Hitler

tituinte, ruiu por numero- aproveitou-se desta debrlí
eas causas. Uma das mais dade formal do regime de
decisivas foi a falta de ví. mocrático de Weimar. De
são dos elementos democrá pois do fracasso da sua ten
ttcos que não souberam com tatlva de golpe-de-mão de

preender que o poder não e 1923 só conhecia um cami
tem de ser apenas concute- nho: liquidar é democracia
taco mas também defendi- utillzandc as suas próprias
do e documentado a todo o armas. Por meio de uma

povo. Os três partidos em propaganda intensa e
•

de
que assentava o regime, o mugôgica o seu partido tor

Partido Soclaldemocrata, o nau-se a fração mais nume

Partido do Centro, de on- rosa do Reíchstag, exigindo
entação social cutónca e o que, de acôrdo com as re

Partido Democrático Alemão gras parlamentares, lhe roa
declaradamente liberal, de- se confiado o govêrno. Foi o
ram a feição aos treze ancs que aconteceu em 30 de ja
da República de Weimar. neiro de 1933.

Quando no outono de 1929 A República Federal da

eclodiu a crise econômica Alemanha tirou a sua lição
mundial, estes três partf- das c-nsequênctes borrt
dos começaram a perder ca- veis do fracasso dos elemen
da vez mais votos nas eíet- tos democráticos no pri
çõee. Por outro lado, en- melro estado alem,o baseá
grassaram-se de ano para do no regime parlamentar.
ano as hostes dos elemen- O Tribunal Constitucional,
tos radicais. Se bem

.

que como instância subordinada

véu-se em 1933 sob a pres
são de forças radicais das
direitas e das esquerdas.
O Estado de Weimar, desig
nado pela cidade cnde se

reunira a' assembtéta cons-

houvesse um antagonismo
ideológico nítido entre os

nacionalsocialistas e Os co

munistas, reinava entre e

Jes acórdo na lute sem tré
guas aos elementos democrá
tlcos e na discredltação no

regrme pnrlamntar.
Tanto os naclonalsoclalis

tas como os comunistas a

tríbutram ao governo a cul

pa do aumnto constante do

desemprego - em 1932 con
tavam-se mais de seis mi

lhões de desempregados, ne
gando simplesmente que
nootros' paísee ee ceeerva....

va o mesmo renõmens. Fi
nalmente conseguiram a

trair tantos eleitores que as

duas frações conquistaram
a maioria no parlamento.
Ora, não podiam nem que-

TURISMO
TURISMO RENDE MAIS

QUE CAFE
Na reunião das diretirias

da Federação e Centro das
jndústrías do Estado de
São Paulo foi destadada a

alta írnportâncja do turis
mo para a economia nacto
nal. Afirmou o Sr. Roberto

Schoueri que . o México ou

tém maior renda com o Lu

rísmn do que o Brasil com
a exportação de café.

do sol, liga-se por rotas

TURISMO
AERONAUTICO

ROTAS PARA

A divisão de turismo de

Silo Paulo deverá promover

em março próximo a II Ex

posição Internacional de
Aeronáutica e EspaÇo, com

sorteio de prêmios em avi

ões, e, possivelmente, apre
sença de alguns astronau
tas. Espera-se que tal pro
moção atraia ao nO$5O Pais

grande número de turistas.

BRASILIA

Brasília, internacional

nalmente conhecida por sua
beleza arquitetônica e tam

bém por seu majestoso pôr

Tenório Afirma Que se Vencer a

Batalha Judiciária Raspará a

Cabeça de Dois Reporteres
BRASíLIA, 12 (V.A.) - o fim desta semana", de

"Os estudos flnais sôbre o clarou à reportagem, (I di

aumento de vencimentos retor geral do DASP.

do funcionalismo civil e Acrescentou o sr. Fonse

ca Pimentel que a majo
ração de vencimentos estâ
na forma prevista no Pla
no Trienal, isto é, 40 por
cento.

militar da t}nlão estão
praticamente concluidos e

serão encaminhados ao

presldent-e João Goulart atê

Em visita otlcial ao Es

tado, onde manterá con
tacto com as nossas auto

ridades, chegará hoje o

PARTlCIPACAO
oão JosP. Gomes Mendonça oe Maria H. H. Mendonça

��$:i�::�z�e�����r��lp���ol��;:;��: ���:��sêH�
10, n'.1 matem idade Dr. Corl{)s Corrêa

Florianói)clis, fevereiro de 1963.
.

13-2-63

.... .cUI®, J'�c,wÇ.Q r;�4NCAJ�lO ; ,'"
''<u�uS rvnc.nouos (lO boncc co t1rO$U

--

vegação torna Impresctndí-

Um lote de terreno, medindo 17,50 x 12,00 metrO\,
sito à Serv1dão Vieira defronte o Abrigo de Meuorec,
Preço de Ooaslão.

Uma casa slta à rua Francisco Tolentlno, esqul�
com a Bento Gonçalves. nO 1.

Um terreno, medindo 32 x 189 metros, com uma cao
�1'1 de material nO 77 em C ...quelros na rJl(>, geral. TratA!
com o Major l-ulio.ÚLl :'�I.uh;.:; r .. .::s, c.. J. ... � \"'VI.wdl,� •• O

Mafra, 147,
�--��'_--�.-'"

..........ii..ii.�.··.··....'.���.·������������������������.

ao govêrno, vela por que to

dos os partidos respeitem a

constituição e as leis. As

fôrças armadas não se po
dem subtrair ao controle

parlamentar como aconte

ceu com a Reichswehr, na

República de Weimar. A

segurunça social evita que

amplas camadas populacic
naía sejam atingidas pela
mrséna. As eleições regu

lamentadas pr-r leis que di

ficultam o acesso a parti
dos pequenos e minúsculos,
como se dava na República

�ªr�Alarôiãoiei às perdasmarítimas elll62
1933. LIVERPOC?L (ENS) - te o decorrer de 1962 fJi de Liverpool, em relatório velo uso constante do mes

Um �umentv excepcional assinalado pela Associação que acaba de publicar. mo e a falta de preparo na

nas perdas de navio duran- de Seguradores Marí�imos Com efeito, cêrca de 124 sua manipulação pode trans

barcos, totalizando formá-lo de Instrumento de

507.530 toneladas brutas, ajuda em veículo de Imen

foram dados como literal- so perigo para a segurança
mente �erdldos, o que re- da navegação.

�::�:n;:2;: f:r�����J-��dl;ii: "m��b;jd�${;{��ia��:WJ�;
Guerras Mundiais.· alcançaram a cifra de ,

O relatôrio apela de ma- 7.840 Ilgeiramente mais al

neíra vigorosa para o con- ta que a do ano antertor.
ttnuo adestramento, das Registra ademais, a mesma

marinhas mercantes de to- publicação, um aumento na

dO o mundo na unnaecão perda de' navios-tanques,
do radar uma vez que o COl- com 13 barcos, que perflze
ráter internacional da-ena- ram um total de 91.253 to-

aéreas a 51 pontos do País,

�!��t:�°:S. n;� �:!�i�v��:�: _ \
De acordo com informoções obt.dcs junto à Dil"�

a distância supera mil qui-
çco Uera! uo ccnco CJo �rasll, pelo lJr. Luiz Adotto

lômetros; dois vai além dos
Vlsen...,ú V�lgo. cnriçente do Curso "t écntco Bcncóno,

2 mil.
toram oprovoco- ceaessere candidatos � todo o Esta-

I ����l)���t�9��:a::\':;iOC��;��� reauzcoo em se"

�ntre os dezessete erementos que lograram opro
voç�o nov� eco restcenres npsta capital e ainda, en

tre estes, oito toram alunos- do Curso Técnico Bencérro
. �ar ordem de classificação, são os S\�gulntes OS

c�dadaos que, faCe aos resultados obtidos, deverõo ini-
crer suas carreiras no Banco do Brasil'

�:n�r�elso Lehkuhl Meyer - �Iuna do C. T.

2° - Germínio Pereira - aluno do C. T. Ban
cário
3° - Carlos Alberto S Santos - aluno d C T.
Bancário.

. o .

4° - 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° - Francisco A. F. Macedo - São José _ SC
ao -; Pedr.o João Silva - Hajaí - SC
9° __!. Norton Paulo Varella - Fpolls - SC
10° - Valdir Peters - Rio do Sul - SC
1 l° - Helio José Schwarz - Blumenou _ SC
12° - Gory de Paula Lisboa - Joinville _ SC
1 �� &n��:7�r Humberto Ferraresi - aluno do

Ra.mundQ Vieira Filho - aluno do CT Ban
cário.

Laércio Pedro da Luz - aluno do CT Ban·
cá rio

CONSUl DO CANADA' ����d� �����e�O��;iq-:sT�a����n��'_ SC

EM VISITA OFICIAL AO ESTADO r,,,to cap;'.l completa.o", o CU"o Técnko Ban:
cário com vistas 00 útimo concurso 56 candidatos

consul geral da embaixada sendô aprovados 8. Também de Florlanópo1l9, foro o�
do Canadá no Brasil, Sr. elementos citados submeteram-se ao referido concur

Robert MldletoD. so e não foram alunos do Curso Técnico Bancário na

da menos de 227 candidatos, sendo apenas 1 aprova-
do. .

Com vistas a novo concurso para Escriturário do
Banco do Brasil, cuja realizaçõo \!Ieverá �r em agôs
ta ou setembro vindouro, o "curs'inho" re:niciará suaS
otivinadps a IOde março. O� interesSados, já a parlir
do dia 10 np fevereiro, pc-derão fazer SU::lS mat:-ícults
,.. ('h�N r1.-!!-,7irr e1:cltI'f�mel1"'1<:-nn �ind;t'('ItCl �c;
Bancarlos �nuud .... U lu':" U.)" 111,,,"u"-' ,,�y,"",I •. ú ue Arll;>..!

Gonboldi.

neladas.

ADENAUER: COMTINUA
ABERTO CAMINHO PA'RA O FUTURO
BON (BNS) - O Dr. Kon

ra� Adenauer. Chanceler
da Alemanha Ocidental, de
clarou em discurso aôbre a

política do país, pronuncia
do na Câmara Baixa do Par

lamento, que as negociações
da Grã-Bre�anha para sua

.entrada no Mercado Co

mum não haviam sido sus

pensas. Elas haviam sofrido

Interrupção, disse êle, mas

não haviam sido inteira-

Falando sôbre a seguran

ça do mundo livre, o Dr.
Adenauer fcl aplaudido, ao

afirmar: 'Frizo mais uma

vez, a nossa Intenção, que
já repetidamente externa

mos, de Drganizar a nossa

defesa no âmbito da OTAN.
Cremos que simultâneamen

te com a cooperação mili

tar, a colaboração política,
dentro da estrutura da Or

ganização 'do Tratado do A
tlântico Norte se tornará
cada vez mais íntima .e. cnol

da vez mais digna de con

fiança".

mente abandonadas.
o Dr. Adenauer classifi

cou as ocorrências de Brn

xelas 'como extremamente
lamentáveis. Ponderou, en
tretante, tratar-se de crise

séria, embora não Incurá
veL Todos os interessados,
disse, inclusive a Alemanha.
tudo rarão para normalizur

as negociações. O Governe
br�tànico, cementou, não
dramatizara a decisão de
BrUilcelas conservando aber.

to (l caminho para o tutu-

.. PRECISA-SE
OPERADOR FRONT- FE

ED - Inscrições abertas a

té às 13 horas, do dia 15
do corrente. Fone 2761.

15-1-63

VENDMf

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M�r il:� x H�f[ilio, O Irin[il�lma·[� �a IfÓxlma m���a
dos =:!3aCi���ee�:o;�::m,:Stã;O!�:�':':� V I X B tafogo O empolgante choq e da::.U!::i�i::I��:�::� estadual de futebol em - ,a5co o I ' U

teBa�;::S!ru' 'e:carlOSlWnaUXXAIn;:�:i· festa inaugurai .do Ginásio "Charles Moritz'l
EEg'��,���g;�.;: �F��� �['f��: Nova cidade surgirá em São Paulo

��a��:2::;;5r��:�;�::�:!;:i�ia;:r�;:�;�, �r�i�:?i�?:���t��� ::����:}i!;���Ê� durante os IV jogos Panamericanos
�:c_:��:e�:l : ,�l�pr��::s c�: enfrentando a Scleçáo de (Ewaldo Dantas FERREIRA A ORGANIZAQAO nussôcs reunindo um I".)'� transporte c instalações pa-

basquetebol e volclbul. am- J�inv"lle, enquanto que O - Exclusivo da IBRASl\) semante de cada desporto" ra cs j-epresenta ntea d 1

�,��:��,Odo ����o �t�aoç��)t�� �oo�:���� d�âr6IU�;���: �� Uma nova cidade -vrâ m�s;:s�OrgC2o:��::;a daco��- �:a r��;;;:�t��rt:Çã�e ;:�J� ��:er;:�aqll:ád:�;e::�Y�ã�.�:
fogo da Guanabara. AgOSto: campeão do zstactc inaugurada em São Pa'.l!", precnde 68 depcndencl .s ca conreceracêc Brasil' ,'3, bcrtuea

E" o seguinte o preg ram s em partida progr-arnadn ao amanhecer do dia 10 o- que vão, desde a presidcu- e' jeederacão Paulista. Entre part'nte�is: a C-

:ls�,oir���gU�'a�;� dOCU;:����; ����s.àS 10 horas e 30 -nl-

tpn,ba:ni_�.�m:�,�9i,c6a�,�,a:t,:�qUul:"a,a,q��!t,:: �,,�pb,I!;a:I'!,,'.'tdl��,<;,�cad,i'm', .',�_i�:,'�;� RELAQOES PUBLICAS ������and�r;�����::l:�a:'I��
presidente ele Ia, s· Nd�ú!l Pedentes adiantar q,u�·)

o •• _______�. "," -v"_ Cada nats. Finalmente, d 'll-
Vaz .Mor"�r., 'O. "9'r8 k- Flum'nen�e liberará z-eé .. chará oficialmente no cii{l. subcomissões atê lavan-í -

A frente de relações tro de Relações Públicas 11"
ceu a lem!:Jr:>n di" 5"',1 Mor-Ir-a de tmedtatv, e 'Õ!n-

• ••
8 .de 'm�;o. Dentro deln �e rias e serviços de transrec bücas dos Jogos está co:w� vetá _yma drvtsão de "�h_

nome, aleganc. cm" e tregai-á a direçii'J da cqtn-

Di
concentrará a vida dos IV nróprlc da vila Pall-am'- ta pelos srs. zdmundo Mon- cões cem a comunidade. ,1_

possível "dr de S','o Pa-rto pe'" Anten'ntio, técníco 'los
.� [til,. 'ri. •

�

Jogos Pan-AmeJ"icano�. I" rtcaua. Hl'o oen. Amcnco M'l '1- tingindo entidadeM públteus
no memento. D v;do a to' juvenis, atê à contl·ata·;:l.o _ __ _ __ para os Ivnores não esõv- nho 'Lutz, Paulo Macb!ld<> privadas" tur-ismo.
zezé Mnrcíra pcrl'do pai-a d- outro treinador. cíallzadcs. dnr"lllos R.qt'i A VIL.'\ PAN-AMERICA.:-lA de Carvalho e Ubu-aj-i.n Tedo I!ste complexo cvu-

��r �:l��;��"r���I�I��i:l���:� AGUARDADO :l���l����a :0)l���:�.:I��a"s :1l� I �art:ns, Ae d�o.l1�ar� �?3 t'.·�li�ado d."�tro d.�' .1111'\

ba���aC:�tr�aa l�:�:Çãdoc /�_ ��o,I\!��::ou_�� ����ceo�o �J�;: realízucâu do ce-teme, fl'- " Avida na vila pan-a-ne- n�:�:���(I e 1;�:�I'j�m�l���� �Im�r;�:l���'���� a,,��la�h:�:lt�
re�ors�e ";��:�oIX:oVi;I���_ ragual« que participará no �j����ag:�:�a�a segunda dt- ��'�s��\:a���n�n���e��r:e�'�� ���a��:, l�e��e aObr�;�1��h�,2r!! ��een::, �cou�;�!el��l �la�:ji�� ���teto�:ss�: :�:j:SO�:i;.:�O tramador 7:,:,;:(\ Y.:Ol",'l·:1_ ncnse está sendo aguarda ::�;:\:I��a;��1�1�11:1os1�VI��n� , tiremos que os J,:)go� PJ.'1- começarem a chegar o" ;::-

e da execução I' distribui- râc milhares de atíétn dosvai oon. ersar ,h a: c '.11 o do d� São Paulo. onde foi
1.-'1 A equipe do Palmei-as aroertcnnce antm-iOrcs, fo- umcs anétas atê que, "�.

çâc. muitos paisr-s participantes
','u·"N�;�.�n.,.�t:n:�'1 �o '_',._ ���ctO"i�l.d'-'ca,��ocf".",.osD�arCO"'� ::g;�;�u��:�I�:�e 4X;'-'"U t"'�,,,

empatou na tarde de (IJ- ram realizados em auen-s Iucíonado os 'problemas de A dívíeàc de rmorensa v e polarizara para São Paulo
.....'... ... ,�- 'mingo com a seleção lo!,d Air"s, 1951; Cidade do Me- transporte no final dos i,)

Propaganda, que cusda.á a atcncâo do mundo.
ds Gualemala por 2x2. ;iC:�0�:5:� ;ã�iC;�;1019j:� �:�t:,e ::�:Zieint��;:�:��: ::�ã:�:��mt��ad� :���;:;� ra�� u�lP��toãn���m:�to'.�II�

.

Apõ;; a realização <ü preparativos entram num!;. planejada. O comando 1:1.
e todo ,IJ mundo e mais na

<

brasileira e, tambêm
quarta rodada do Cam?e'J-

fase final acelerada vila, a cargo do gen. \'1- hospedagem, aJojament,), honra jmen�a.·
nato catal'inl'nse, eis C"-TJ.Q

OS jogos se desenvol';re':ib ��;�o ��es �e d��;�:�: ;�,�: __

::b:�r�:n:��7si�i�a��;es 11.:-L
de 20 de abril a 5 de ma... uma com suas seções e i'�:-

:2ão participantes: Canadá, viços I'_speciaJizados. Urna

México. Peru, Panama, L-�'i divisão de recepção e info"-

le, Argentina, Uruguai. Jl.Ilf.i mações, uma divisão ';0
lhos. POl"to Rico Estados transportes com seções ".(l

Unidos, venezuela: Bah'l- chefias de delegações, (.�

mas. BermUdas, Guiana ln· la!'age� e de manut' 1-

glesa, Costa Rica, BRASiL.
Republica Dom:nicana Cu!:)

Equador. EI Salvado!", G,-'<:

temala, Haiti, Nlcara�l!:\,
Paraguai. Jamaica CoLoln

bia, B(>livl-a. e HonduraS.
Muitos paísese já. conflrmn
rum .sua presença i'eh,,:i.
nando Inclusive, seus IItl�
tas e' modalidades em G. J"
atuarão.

J
Os varlos milhares de at1·)

S � [I O R O S O 7 tas de ambos os sexos ::l'

A equipe do Bon8ul!et'.�o SO CAFE Zil� ��oSasê:�:U!���:esm��:��da Gugnabara ao vencer r.a � �___ de.s esportvias: atletimo, OV.Starde de domingo ao ele.lr,O
quetebol, basebOl, bxoe, (.._
cllsmo, esgr:ma, futeQol,
ginâstlca, hipismo, Junn.
luta-livre, halter.ofilismo
natação, pentatlo mode'�
no, remo, saltos ornamen

tais, tiro, vOllbol, polo a

quático, iatismo e tênis.

49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL OE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

-Yi ... tI",t1' FM":'I (1I""!da�o Para
Sr.r n 106-":"11 do Fluminense

RTO �:_:I .v. A 17',."q_ -=-

te r'eete, �;. convidado ,,;:':.l- VAI LIBERAR

vei agora. tenf I

Atmoré Morri!.. ·.

mlnense. Ze7'" recebeu ..-x

celente proposta do !T:l-
('reto mesmo, o dirig!mt>!
tricolCr só deixou a contrn-

cicnal de M"ut 'v:déu, ,::om

15 mil dólar"'> mcnsai� e

tação do zagueiro Procõ"b
ficando de resolver a '::')TJ.l-

salários de 800 dólar,;�,. o pra de Gonç:rlo
da semana..que representa 12 m::1.I5e�

de luvlls e 640 mil L"'l'.!r:-

sais.

ME" DA'" MEl/
EOIUÉ. !

Como ê do c(>r.heclm"n'r
do publico espn.l"livo .oba' -

ga verde", 'erà inaugurado,
no prôximo· sabado, �m

nossa cap:t:lj. o ca:OS3o ,,0-

bel'to "Char],'s E� �ard "1:0-
ritz" que muLo C'oJabo.'ar'L
com no�so esp"n am<1c. 'l

que poderá as n ser p"a
ticado com ma:s inteJ!�"
dade e mpsmo I ,r � :âo
de mau tempo J.l nu >�

mo se sabe o 'g' lo ':��m
truido pelo· S :if..,·S' ;,\�
posaui cobertura ", pOI 1\,0
nossos aUetf :tO
importunado p<l mau:' �l-

x x x

O Bolafogo, l'''alizRn:lo
sua última partida p.\"

atê Ij fim

gramadas Sulamericann�>

jogou sabl:ldo em Montwi

dêu. trnte aO p-enhar'JI, ;>:11

cotejo que teve Caratl'r de

revanrhe. Voltoú 2. triunfar

1.0 lugar _ Metrop·)j.
cem O I),p.
2.° lugar -:- Mareillo J)bs.

c(>m 2 p.p.
:3.0 ).uga-r, Amêi:ca e '�n.

:das, com 3 p.p.
4.° lugar - Hercillo L11Z

e B!l.l'I1OSo, com 4 p.p.
5.° lugar - Carlos R,

llllUX e Guaram' com 5 :'I"

6.° lugar' - . .\tlêtico Op,�-
l·ó.rio com 6 p.P.
7.°' lugar - Flamengo,

com 8 p.p.

vindas de BJumenau, Bru�·

que J"invilk A capital (lo

E"t:do .orgal1�ZOU també"n
s�u se2ecionado para ofe'e

cer sêria resistência aos de

mais conjuntos presentes.
O progr�ma esportivo, a

ser cUffiDrido na oportll1,j�
dade d; inauguração t:n

magnifco ginãJ;io. i;era .o

::���te: VC�jb:� ���; :: ------�------------------------

;;��q�:; :�����:�:'F!�: Moyfmenfou-se O Postal Te!egráfico
rl�::).��iS·hOtaS basquete":)l Com Vistas ao Campeonato
entre os "fjves" do V.,).;co O Postal Telegráfico F.C.
da GamA, da Gugnabar.\ e

do Botafogo. tambêm da caPO - repito pod"nd"
efetuar assim tre.no8 <! .,,�()S
naquele locaL
O aconteC.monto que tem

lieu inicio I're, '�to PAL,\ I)

period,o matinal de �.tbJ.u,\
entrara PZil nê,i�,· cClm ry,r
tidas de volei'tO b:u-quet.,]),
tendo c�mo'atr'l('}es o' ".I;.
Vl'S" do Clube R" lta
co da G:'ma e do B

d grêmio Uruguaio n;rur:l.

por lxO.

'\t.lêtico e Cruzeiro.
zaram n!:! tarde de dom"'

I �o a primnlrB- pal1.ldn cã
'érie pela deC!MÜO do ca'l1-

oeGnato mineiro de fute') ,].

Venceu o Cruzeiro pOI" 1:<,).
x x x'

Jogando amistose.m'ô!l1·z
tarde ·de dPm1ngo o elenLO
d o8ãe Paulo �bateu a'J

Taubaté POr 4xO. Enqua"l�O
isso na tua Javari o JU!7ell
tus vencia ao JabaQua!·:).
por lxO.

realizou na tarde de fiába

do no campo do Ip:ra \l;:-a,
pl�,,1 guansbarina. no Snco do� Limões, lIr.1.

D.om·ngo às 9 !,!oras' (ia completo apronto de sua.?

manhã os rapazes vasc.aim.s equipl'S de titulares, con ��.,

retornarão ao colosso cob"�- tizando os esforço� deJ.2,1.

to para medir fôrças ;' n volvidos por seus mentor"S

o� io'nvilenses ertnlJ�

Botáfogo pOr o'utro lado <,'1

frental'á o conjunto .re)�,'
�ntatlvo do Clube Doze de
AgÔSto. campeão do Esta1.)
om partida pl'ogramada. 6"a
ra às 10 horas e 30 min:t:oll

"

de Futebol e Re�atas ,ili
bos do Rio de Jan r;.
S(.'l'á um 2(' ntec!me' �" encerrando, assfm, as fe��i_

de grande me-Il
,
não r vidades de inauguração ..�(>

ta a menor riut' "a, mo '_ I]'olossal glná,sio cobiltto
mente para ()� 'te clr·s "Charles Erlp'nl"d Moritz"

�;:�:�����;,,:�;d:i:�::,� CiDcomo sao Va'co o Bma .. )-

•go quo. tem cd'rlo rltle;."
para oS �elec;onrJ.dos do bus
quetl'bol qu� noo tem N

prl'sentado constlntemente
,

no I'xler!or.
Por oub:-o- PI (I v 0:)9'

eqUIpes r:1.t:1.M,,., lloPS h�-
lJém de klJ.lld� <.J.lct;Ol_l UI«.,AltWleatl'tIT4DOBRASlL

no -,;entido de adesl.ra ·1::"

con.en,:,:mtemente. com \'_�

tas ii. estrêla da agremin�. lC
no próximo camp�(lnato E".·

rlanopolitano de F'.
A equipe de �itular1)s v

ceu ao conjunto de rê'; ':'.

V:l$ pela contagem d� trê'
a do'iS, aPÔs renhido e '!l

tulllâstico combate.
O comando têcnico do

tr<!inamento esteve a calgo
do preparador ChlnêB,
mesmo que n(> ano de 19u
dirigiu &- equipo do postrtr
quando do afastamento dI>
Brâullo, na ocasião e"

o Clube lOgraria sagr'lr
.se tricampoão amador'd:a
da Cidade.
O t:,elllador Chinês, &.0 "e

tOi"l\g:� às lide� fu.teb.. ' •

da Ilha, esln. como ve"l1\1'>.

.

devidamente credeJlc,!ad) �

nós lhe desejamos 0-'; !11-'�

lhores votos de fulicid;làes,
em face de suas novas ?,

trlbuições. ora revestidas ctt;

m!lior envergadufa, no {JIN

se refere às responsabilid 1-

des de seu cargo.
Vimos no mesmo coletivo

n movimentação de elem •. "-

tos de real valor. - Alipi,."
j)0t_ exemplo - num .11-

p\,eendente re-aparecim!n�o,
apr<,�ent::lUM�,:! em ótima '''r

fCl'mance o ('ue \'�m d.'

monstrar' mais uma ve

sua condição de atlêta .<l.,

to e consumado.
Caso se efet'vem as di

versn,s ati,�idades do momen

to, esperam os dirigentes d'J

Postal Te1el!'ráfico "",,,� ,

em suas filelr�s novos !:t

lores e revclaçõ�s, como :

contece com um elepl" ltO

t'''cóm che�ado de Blu',n'
nau,

Verificou-se finalmel1�e,
um proveitoso entrQSaD1<'":"

lo entre p,tJéhs e direto:" s
do chIbo' pf:!cet�a,
:Imbi<'nte de franca cordb
lidade.

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

Q�L
------------"-,--------------

ção.
Uma ffivisão de aíim".1-

tação com todos os �'l<;

scrviees dI' dependencius.
Uma d�vlsão de hospe1ag",'r)
nom seções de alojameI11"s
e de material. Uma das ('1_
visões mais comJllexas ';;"

rê. a de assistência. dividi
dn em du!!.s seções. se'�30
medica, com medico'� oa.ra
os postos de competiçõ!s e

OS LOCAIS

treinamentos hospital ,Jr,l

prio, postos �edicos na ... -

Ia Pan-aml!ricg!),ll, j:-;�t.J ci�
f:si.ot<!rapia e a seção s,,

clal, tambem c'Jm duas S';!

ções: diversões, compr�e:l'
dendo Cinemas. show.', '1 [

bes turismo etc., e utiJidi'
des com agencia bancál'i--:,
barbeiro. cabele:reiro, etr:.
Haverá. ainda a divlsã'J .'�

servlcos gerais compr!!'l
dend� lavan'd�ria, �l1c..:l�a
dor, limpeza telefones ,�;,

ta retas, carp:ntdros, efc. ".

finalmente a divisão de .

gurança quI' z"lará .;c a

segurança da vih, r.' [
americana Õ:lS competi�o'
dos trelnampntos e fin'l'
mente, no tráfego r{n viLt.

Para as disputas, for_'lm
ou estão sendo preparatl"s
(lS seguintes locais: () gIi1"
&10 coberto do Pacacmbú IJ

glnáR!o coberto do Ibi"apue

ra, o Estadlo de basebol Ú"1.

P(cfeitura, no Bom Retir:>
'ilelodromo de Illtcrlagcs:
pistas de atletismo I' pis ::_
na e demais dependenCla�
do Clube Atlético Paulistl_
no varios campos de fut�I),ll
de clubes de São Paulo, �e
das as dependenc1a.s do Te
n�s Clube Paulista, todos 0.:1

clube hip!cos de São Pa'.l!'J,
as dependencjas do DEFE
na Agua Brallca, JUTuba�
tuba, para as regutas a pt:;_
clna e o ginásIo daSoc'�
dade Espol'tlva Palmeh'as
piscina <.! outrllS depend ''l�
elas do Clube Pinheiros,
Clube de Campo do '3ii.o
P9\1JO t! o Iate ehlb� ctt!'"

DIREÇAO TECNICA

A direção tecnica que ti'

berá ao gen. Antônio B',\�
celo�. contarâ com 4 j;',Ii_
sões planejamento coord.'
nação, materilll e' subc?,ms
sÕes. A div!sáo de pl9.mjr-t
mento, comprt'ndendo RS

Reções de regulamentaç,D,
de pmjetoll e de arbitra�� 11

A divisão dI! coordenação
compreendendo as se:!õ",s
de informações de com'J'
tições c arbil!"3gell�, ri.

iatorios e juntas previJl.S.
Oivisão de Matorlai:

ções de arb;tr::rgem de ,�_

talações desporti'va;, 'de Ill'{'
nllos. Finallnol1te, as suoc l_

8:on(,0 Amaro

COLABORADORJS
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGQNA

- ATUALIDADES
CIENTI'FICAS -,

ESTUDO MAIS
MINUCIOSO DO SOL

Heiberg, ao noroeste do Ca

na�á., a apenas 1.120 quilô
metrcS de dislâncla do Polo

O maior telescôpi'o solar
do mundo, instalado nr 0))
servatôrlo Nacional de Kitt

Peak, perto de Tucson, A
risona. facilitará o estudo

mais detalhado do sol. O

telescópl.... capta uma vista
do Sal de B4,6m de diâme
tro.

Norte. A .estação foi con!i

tl"uida pela Companhia Mar

tin, para a Comissão de E

nergia Atômica e para o

Observatôrio Metereológl
co dos Estados Unidos.
Em agosto de 1961 a esta
ção foi transportada por
um quebra-gêlo à remota
ilha do Artico, ('nde 101
instalada por um grupo de
têcnicos do Escritório de

IvIetereoiogia ,das Estados
Unidos, do Departamento
de Transportes do Canadá
e da Companhia Martin.
Um grupo de cientistas que
vi.,sitou-a disse que se en

contra em excelentes con

dições.

ESTACA0 METF.REOLQ

GICA NO ARTICO

Há. mais de um ano a pri
meira estação automáti;!a

para dados m�tereológic"s
movida por enerp"Ía isotóui
ca começ�u a transmitir si

nais sõbre o clima ao Escri-

���I�s �����IÔ:!C�I:�sA�:�
-------------_. _,----

CASAS
Alugam-�2 ou Vt:It,."",w,;e as casas n.os 73 e ·75

do rua l.ons. Matro. n�s,'a cap tal. Tratar ccrn o prc.
curador 01'. Darci M. Gonçalves pelo tel 6341 no

horórlo comercial ou à rua José Candido �a Silva 530
15 - 2 - 63

Clube de Caça, Pesca e Tiro
Caula Magalhães

'AVISO
CARTEIRAS - A partir de quinze de março

próximo os sÓCios só poderão usar as instalações
embarcacões e material do clube (lU tomar porte
nas excursões e demais ot'vidades d" mesmo me.

di(tnte coresento('õo da carteira de identi.-lade que
p"dl"�ó �er consegu'do com o Sr. Agenor Alves, !l�

Clubp Df"l7e
PUADRO DE AVI!iOS - por' qentileza de se'..!

r'>'· .,ri('t(,r;". fico in�tituí&t na Ci('larrari'1 Fenpo; citl)
;:> me'"' 0,"""(> de Novembro n.o 2/, um quadro rlC'
ovi!:rs aos <:;'rÍr-;"$

Cordi21mente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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liRA HNIS clUBE - VENDA DE MESAS pnu, \; ','RNAVAt. Dia 18, às 19 horas, �erãí) dislribuidas ss senhas e a seguir sérá iniciada 53 i'ifld�. (ad� mesa

. r' direilo somenle a 4 (qua.!ro) cadeir

-���JI��o����!Ei!i:1ER"""""p=ed!!"=e=���iD=r'COôpnaçao. entre a�,,,, �g��!��", OS '1'-=-'•
.

J

<

=:
p,,,id"'" D"g�:'�;'I��S�� mdustrlals do mund6 lIVre �;�taJ���a�'���::::":J�::� -
�:OI:;��O�·C�o��cm�ã.� en�tc

tcs na Europa a fim de que "SCRAPER IRPILLAR
"as tres glandes arcas ln+ �;'l�:����I::�t:� �����,� ������ �:a�a�O pr:���:�e:� ;1�8��n�I�e:::ap::�1�::eI1��� a Un!ao Bovíética compre- .

��dO
nvre'

fe��:=s�� íntnugo na munco �la1�ro!tu�::a:e tr���:��= :�t�� q�:CI��d�:ta:o�e�;���: DE fABRICAÇÃO NACIONAL: O 435 F
Juizo de Direito da Segunda �l;���t� �I�l�!:���s:� ��� ����� �mtR�ef�;=r:;ee�;:� �!IS��::� aec���:�at�u�c'���t� Jtii

PÓSltO anunctados dos c,.'-' sam con!�ll' o tr.áxlmo estou certo de que as rõrcaa k4

Vara üvet uesta Laplral .

muntstas de conquistar' o poderio económico. Se eon- terrestres Que manterncg na ,Xii1
mundo' -<-' decíarcu o �'e- eegurrmoe 1900, poderemos EU!'opa não devam .ser 1M

I:.UI • .-._ ..... II..II"�A\J """"""" rl\"'40 DE neret EI�en110\"er em 'en-. ecrrotar tamb'ém a penetra gradualmente reduetdaa.. J':..11\lI"n,." (.1", ""A� tt-evi�ta publicada pela re- cão scvlêtlca e comunista Os países da OTAN estão
�

::.
vista "U. 3. xews ano World � Inclusive a penetração prósperos agora. Ehl minha
Report" -. "A produção d') econômica _. e neutralizar opinião, êies devem fazer
mundo ltvré. isto é, a pro os esforços dos comunistas mais para rortatecer as suas

dução da Europa Or-ident,ll, para controlar o mundo". prõpr1as defesas".

o DOUTOR CLOVIS AYRES GAMA Juiz
oe ctírertc da L" Vara Ltvel cresto Lomor
ca (.i� Fror.coôoous, Estaco de Senta Cct«
nno, no formo da lei

FAZ 'SABER o todos quantos o presen:e edital de
cltaçÕo com o prato de trinta (30) dias virem cu dele
c;:nh_ccime>ntl) tiverem, que, por üte meio c to o Sr

AGENOR MANOEL GONÇA.t.VES por se' encontrar

"rn lugar incerto e nSio sabido. põra responder 'J05

termos de petição iníciot, requerimerto Ce fls. e des

poch:> seçu n ':.'''_ ocs cotos de ACÃQ EXECUTIVA, em

que i EXEQUENTt, tSTtI,aUEClMENTOS "A MO
DELAR" S/A o EXECUTADO: AGENOR MANOEl..
GONÇLVES: PETiÇÃO INICIAL FLS. 2. "Exmo s-.

Dr, Juiz de Drteítc do Vo-e Cível desta Comarca, Es
tot,:lecimentos "A MODELAR" S/A, sito à rua Tr':J

[ano n o 7. nesta cidade, por seu od.vogado que esto

sub�creve, vem perante v_ Excic. com fundomento no

art. 298 item XIV CPC promove;' a presente ocõo exe

cutiva c�ntro AGENOR MANOEL GONÇALVES br-:.ô
t rc, casado, resíc en.e E domiciliado em Coqueiros J
ruo 14 de julho .o.o 687 P210 liquído e certo de C- S.

29.546,00 (vinte e r.ove mil quinhentos e quarent� e

seis cr.Jz�ir(JS) rcpresentodo pela {s} duplicatas 1.956,
7643,8560. 13134, 11290 Incluso (,;) .j ncído (s) em

5 69 e 16 - 3 - 61, não paga (s), visto ter s'do im

22 � 12 � 58. 9 � 9 � 59. 30 � 7 � 59 26

po:<sivel leerbe:' o credito pelos m(�ios SU'Jsórios_ 'Isto
póstú: Requer �� digne V Excio mand:tr expe:::!ir C')"
pagar no prazo de vin_"2 � quatro hélr<lS o valô:' in�f'
tro o' exccut<ldo acima, mondado eXI cutivo o f:m de

gl'::.1 d:t divido. oC-fE:scido de juros de I % ao mê.5, :.

partir do vencimento, custas e hC\10' anos de advoglld�
na base de.. 20%, sôbre o volôr ".,;pectivo do causa e

com r,oçces de dre1tu, sob peno de não o foz�nd:o S0

preceda a penhnl'o de seu:; bem. tontes quonto:< bil;,

tem para" pog_mento do p!'incipol'c (�, mais ônus r.::

ciamadcs,-ficando citada sua mulher. no hipótese d:-:i

pEnh::ra recair s6bre bens imÓveiS pa.ra todo!; os ates

e �'êrmcs até final E.xecução. Protestundo pur tedos l'

me c� de prUV:l em di:,;to údmitidcs, ,especialmente
exames Periclois dEpoimento pessoal sob pena de _<?0n
tesse, inqui"ição'd� testemunhas, juntado de noves do-

:��:n�c:õ�ar��:r�:�::��cGr�����ó;�7�e ::���u�� n�u���
feitos com vista antes do despacho saneador, pa::-c e'i

peciticação das provas cenforme tÔr necessar:8, crn

valôr supra-citndu, poro efeitos fiscaiS que vai accrr.

fac;� do que alegar (l contestação. Da presente açáo I)

parhoda de dlcumentcs, Têrmos em que, Pede dde-'I

mento. Florianópolis 10 de moia oe 1962. (�s.) ENNIO

LUZ � ADVOGADO"

DESPACHO DE FLS. 23 v.

r;tp-se 1"'(1" pdit,.,1 ('�'""" o I"'�al'n de tr'nt'J (30) dias

Fnc-lis 21.12.f-.? (4"-5.) Clovis Avre_ Goma, Juiz.

1= r�ro çu"! cheguE' ao conhecim�to de todos,

dE' f)lr('it--:-
mandou expedir o prEsente edital que seró afixado 1"'(;

lugar de costume E' publ cad� rj forma do lei. Dado -:

todo no ar,:J (, mll novecentos e SE'ssenta e três, Eu

pos�ado n('� o ciclo_1 de Florionópoils, Capit::-I do E�

ro d� anc.de mil noveCenhis P C'e��f'·nto e t·:ês. F.,_.

subs�l"-"vo. (Ass.) CLOVIS AYRES GAMA, Juiz de D:�

re' to. CC.11,- re c m a original.
(A"s.l NEUSA RÕVERE. Escrevente Juramentado o

NEUSA RoVERE
Escrt'vente Juramentada

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

Centro de Treinamento de Itacorubí
Edital de Concorrência Pública
/"'--. partir oe�ra data, och.J-!'e doe�to a Céincorrê"

cio publiCO para o estudo, antc-pro��t(). projeto. d<!�a'

lhes gerai.'; pspecitlcoções e crçamlntu poro con,,�rll
eã,) de um prE<liu àealvenario, tipo rural, com o a.b\

de 1.000 m2 (um mil metro" qUJdrados)
O pnidio será ccnstruida no sub-distrito de 1i':1

corubí Municiplo ce Fio:' anópoli".
Os "nvelopes ccnte:1do orcamerto. deverão ser

ender("çod:}S ao Cent:·o de Tr'einamt'nto, oes �uidad(_;s
da ACARESC _ Rodovia LccbNt Le,ll - Cmxa Po,;

tal 502 _ FlorionOp:JE" - S:Jnta Catarina.
.

rc:los v' crn<:"rrrnt..s deverão fazer a entrego

dos p_':JOfl�t:S o'e os ,-13 horlis do dia �5 de .�vereiro
de 1963. A·; pr o""t'lS apresentadas apos o dIa 25 se

rão consid€tad ....
� nulos

As prúP(J�tds serõ� abertas às 10 ho:a< .do dia 28

d" fevereiro de 1963 no Edifício do Escr!t6no Central

do Associação de Crédito e AssistênCia Rural de �an
til Ccrtar1na _ ACARESC - no pre�nça dos Jnte-

tessados.
,,�

- - -

E!r:.Ioredmentos -sôb[ o canstr:ucã��õo fn�.,c"

'i.r:ri..,,, aos intej"essado� no Escritório Central di) AC�

'''Resc";�

Atuaii�ades Econômicas
NOVO MATADOURO A Cooperativa de Criado

res de Gado de Chiriqnl,
Panamá. construirá um mo

demo matadcur., em Davld,
no vruor de um milhão .rtc
d tere i. I\. empresa seré 'Ii'
nnnc.a sa, prjnctpalmente.
per um cmmé-nirio. p-r seis
mêses. de banqueiros rren

cê ses

a Graec Line entraram enl &'ATERP1LLAR E C:AT SÃO MAo=t("AS R'F.,G1ST"'",06.S OA CATERP'LLAr-. rR"'CTOR CO'

:�.��li�: �o:�r�ç:obal��� _===��J"_:__,�����

���I;;?A��E��/���P�I!ERICANO ���::����;l;:f::�::���� Submarinos � p llarifj!receb ;rãa
Em 1961 o México era o principal comprad6r ZE"M'plnRES,ET"'Maodo�AunBiEdLo'G',WI s·IDal·) de naV��1ç,�Ode 9::100 norte-amer'itano paro reprodução, r�ndo

�.
� . li

comprac':J 62 pcrcErI"ÍD dos animais expo7tados para

êsse timo Canacá <;€guil."e cr..,l 18 porcento e c Ve- CA A COLOMBIA
c.;:uatro satélites em <)\"')1'\1 que serão captadGs por .)'.11" O Ei·st�ma Transil será �O(l1-

ne-zueta foi O ter',. :ro com aproximadamente 6 por-
Os bancos belgas conce-

transmitirão sinais de 'J1;�- antena irão ;!!l'etamente a plemento de outros jâ • [.1

cento. O -restante fo: repartido entre mai� de 40 pf.!í- �oe:�� c��:ar����:s �� ��= vegação a submarint>s Po- um computador que d(!t,.. ,._

REQUERIMENTO DE FLS. 23 v. ses que p'(.:uram aumentar Suo produção de carne; lares à Colornbln para im- la,ris que circundam as Il)inarâ a posição da naw.

"MM. DR, JUIZ: Tendo em vist"! o cert"fi-=aó CRIACÁO DE GALlNA'CEOS �:I��rA���:=i:�mpe;,s:�= ��,�fUr-��'�?t�;i�.t-�!,�iC��;.;.•�
de fls., fls

...J"eCjueiro o V. Exa. expõ'd'çõ:J de Mand�- PELO
�

MUNDO tenderam um crédito de 5 sem precedentes entre o

'-,o o fim de- cItar ç executado por Edital na fm:ma 'I�I milhões de dólares, e um �- •• -.y .".�. t= .nt.ern.o, I) �is

lei, por não ter sido encontrado, Em: 19 - 12 - 62 A exportação norte-americano <t.'! pinto"S ,e ovo,; sindicato liderado pelo Bnn ��::�n:;a�:��sd��ie ���s"���.
(Ass,) Ennio Luz - Advogado".

, para chc:;ar es�bbeleCeu noras re.cordes em 1961, a ��sd�o��:�e� ��lP��:��t�:l��
med"ido que vórios paises precuravam oumentar :"..1

10 milhões de dólares pn.;a
m'tirâ <aber c(.>m exat:"'aêl

p"odução d� galinhas e evos paro um melhor estc-
a imj:ortaçã::> de produt�s qUais mas jJ::>sições. A ./11-

ql' Os pr"f'Jt, '1 25 r-::l'te-americanos exportarem bâsic�� e capital. .-inha Kurte-Amcricana ja

pinte� no valor dz 6.900.000 dôlares e ovos no valor
FABRICA DS BR1:Q:"'E3 ('olO{!(.>u em órbita uma �é-

de 9.300000 dólares. A Holanda e Conodá foram os NA ARGENTINA

qu'e mai� exp:Jl'tarom após os Estados Unidos. Mais O govérno argent:n:J ap °

de 90 porcento dos pintos E' cov-cs foram destinado; Q vcu uma i!!"er�!\o de

nações do h!Omisfério ocide.ltol. � crescent.e i�por 1.040.000 dólal"es ds Bend!x

tônÔa d�� oalinor.f rs e (.,cs- ne dieta murdlOl fiCO'! Corp., junto J_ Ce3ar Ferre

el"'"" ,��bS,.--l'"1 rpln CT"l (inu� crescimento da exporte. ro, para ampliar a fábrica

cão di.sses prcduto,,:. O aumento se verificti·..l ooesor de de Valentin Alsina 00., na

te' �;dn ePr>"'irordn o mercod')- cuband _ antes um provlncl� de Buenos Aires

dc� ('ue moi,., importava e dos r ..striç(l�s de taxa de oIue fabrica breques.

imoortocão em alauni dos �r"i�Cip.ois mercâ'dos

Cctrlc1j--C--A--.----M:-'::-'-d-=-----;I���icf�,:mv�:;:���n I��i:'�n�·,_:�n�:':�':nt:�. Eu

rOnlCa. O erna
S E,.S C Ic,-sar luiz pasoldl ----

CESAR LUIZ PASOLD viver plenamente à. partir

biNA'SIO "CHARLES MORITZ" Nem só d, pão vi" o :�b;:'��'�:;',:7o ��,:",::::,'
Com,.. part� das festividades' da inauguração do homem!' Ora, não se p�de admitir

G:nósio "Chorlzs Mo!ritz" o SESC fará realizar no ""r'"' I .... -,. ... ,,- .. , uma ideologia que não ad

(1u�le hei, r ...'l dia 17 do corrente, domingo, às 20,00 Todos sabem, e nlng�é� :�t�o�s:=��:;-�an:oe f��u:�
h- �(: � ur" Concê�to. Pcl::)U1ar, .p:Ia Banda da Policia �:!a-l�: ou��:oe�lIm�t:l.� ce ao homem:) alimento es

Mil:t ..·r
�
b a regenClO �o caplta� �oberto Kel. e poro

se d� doisqgêneros dlferen- piritual.
.) qual L:om convidados t.odos os_mter�.s.. tes e independentes: _ O Porque tantos preferem a

Após o cancêrto as Instoloçoes do Ginasta e do
alimento natural e o all- fuga. arriscada de países a

SESC serõo fronqu�ada9 à visitaç�. menta eSpirttual. ('nde não lhes é permitido

....�,�
CONCIRTO POPULAR t��:;' e:p��:u:��áe���en- SE;!�! :n�:re e:ãoDe���

.......... I O completo alimento es- direito ao alimento espiri-

pirltual compreende lmpl1c1 tual são separadOS por mu-

tamente a FE'. ros'?

Quem tem fé, MaravUbo- Aproveitemos pois, en-

so dom Divino, p,..saui a ex- quant,.., tem::>s no Brasil a

traordlnária. oportunidade oportunidade de pelo m'!hOS

de alimentar-se eeplrttual- nos alimentar bem, esplri
mente. tualmente, e com·1I. ajuda.

A meditação, a comu- e a f:Jrtale'o:a proporcionada

nhão, a oração,. são al1- por éste, lutemos pela pre

m�ntos espirituais dos mais servaçán dn regime de li

vla;,.rosos e com capaclda- berdade. O tinico como'l

de pura reerguer um ho- t1vel ('.Cl11 a natureza huma-

rrrem -eaido.
.

na.

NO PAi'�AMA

BR.'\SlL i:.�TRE OS

b��rvri 1AuVrlM Lor.:

.l<criRlJ

U Brasrt. Chile e Peru �'!

uníraru a ti r.n organlla(:n

- ATUAUDADES
AUkU-l'tlUA'RIAl -

GRA�,", .. " ••'4IJA uCO: ·1,...Eh.. ",,,,

:'VD A LEi ru'liLlCA 480

Mais de 151 milhões ,,\! quilos ce tabaco nOê-tf'

cmer,Cén r, <:'nl vsndidos por mceda eEtra,lÇ!::üra sob

o Lc rubli:..:- 4JJ c.��de o inicio do programa em

1954. 05 Estados Ui',!.&\; usam a moed:; e"tronge'rr_
or-tido em as ven:.os para financiar auxili:J téClli,:o

("'rJS poí.' e'" opoio:' os projeto; de r "!SQuisos ;"gríeolos,
pagar despes05 d� rrlissões dipbmática:; r:Jrte-ame"i

�anos :;> ,utros fin:1:idades similares. O volar das ver:

d.:s dos pr{ .:lutes convertido em moe:::a n::>rte-omer1•

�an;:l foi mo' s 'di:' 242.200.000 dó1a,;s

PROGRAMA

Cdronel Boogie - Marcha
Dinna -Paul Anka
O Despertar de Montanha - Eduardo Sout'O

Andaluzia - Ernês-to Lecuona
- Pádilho - palormeno
_ Choro de Alfredo Viana

FI Relicóri::)
'C·.Jrinhcso
" Jnãn de Barro
Irol� Dobrado - Henriaue Escuctero
A"r"'n'n" p!,.-.ct'iais poro o Bando de músiCO p('lr

(flrJlt(;n Rc Nh

"rABIUCA' m: FORRAGEM
NA ARGE�TINA

"aO :::���s::�!o:l�t:����mi: .-_.....::......d/.
natstcn Purina CJ .. dos E<;·

tndo" trntc..s, a epücar D50
mü MIares nêssc prus PJ.
la a construção de Ql\1lJ
fabrica de racôes para :1-

ntmats.

internacional de expm-tad-r
rcs de mínérín de ferr(' que
ainda está em formação.

FIRMA hUL1\NDESA
R�ALIZA EMPRESTIMO
AO .r.QUADOH
O Equador 1"2cebel'li U'11

empréstlmu de :U5ll.000 dó

��ll��: ;��dti�l�a�J:an�:r�t�:
ra comj::l"ar gado de raca

pena. A mesr,\a' companhia
;<;e c.ca,prolllNeu a pres( Ar

auxilio técnico ao Equado:',
. dura!"ltc dois anos, para a

judar .1 h)e'h-::rar a indús
l .•. lele IaticiniJs.

TRj\FICO MARITIMO
EHTRE ESTADOS UNI

DOS E VEKEZUELA

A Lil�ha V!!nezuelnna ('

S1nto Agestinho passOu a

14m' (18j3) oe car'-", c c' "",ada - lc'eal oa
ra traba.jh;:_-,_\� c :-!"-n c e ir t':ro'--- D7 A'OI3
A C:llerpil,.r B· 3. li 1. -o-a f orica o c, aocr" N: 43,s

série F - com a m .I� 1 cu -Hfeue famosa no mundo

inteiro! O "Bcraper"
• -J Df, sileiro, de 4 rodas, é

acionado por contr â'e d c 'i 1 f' r' 'SSL!I c-r-os cspecials �
(2J,5>.2\ dO! 1'2 ICf! c.;, f' H=) r::. de 1 � Icn8:). cem

grande Cli;)"C:-:! 1:'; d v)!) oaix .. prt'�;,ão de ar,

A ca,çamb�l d� '�'·JS 'nnJ '�ú,'V'J"Nfl" permite receb�r e

distribuir fÚ:';!l,ll--:,,;te ['a'·,r.:! quan idar'� de material em

menos ten-,p'J, Venha conh":'Ger o prl"1�iro "Scraper"
Caterpillar 1)\,2' ileiro - a fi �'hlr [,O�U" .G 03ra os pro ..

blemas de movlmenlaç;"-o ;( ""3 a d:õ;à'---lcias médias)

Procure seu di�tlibui':':or C.J:�.-.:-il:Jr

'FIGUERAS S. A. E;:�. E �MPORiAÇÃO
Avenida Asai .. a�asil, 15'j.·_ '<>r·, I :.�_. ' .. .lo - �II� Gr nde do Sul

Fln .. ls, Cachon,r ... do S._'l, Ft"'ri .... ·,c I "11,,, e al ,ner,au

u�o para supmarinos PJI..-

Departamento Centrai de Compras
AVISO

Registro de Fornecedores do E:ilado
o Dt.tJ<lrtamento Central ltC.

de Compras do Estado de 2) O requerimento e to-
]'ie de s:;télites Trans't. Clr- Santa Catarina avisa ao�

Interessados, comerciantes

e industriais, que n partiCi
pação em conCOl'rências

(publicas e aJll1ol1.s __ r-l"I

vas), coleta de preço� e pe
didos de ll1i1t('rlal. depende
de registro no 'mesmo De

partumt>ct.--, providenciado

dvs Os d�C\lmentos dev.e-m
.ser se:�d,:'s c ...m Cr$ l!l,!JO
PlaT.eg. Cr;; 2,00 de 8êlo
Estadual e Cr$ 10,00 dê E

ducacã::> f' Saúde po:r fôlha
m��ml) Que est,ejam sujei
tos a outros tributos,

31 Das firmas registradas
no D!;'partamento ·Feden.l
de Compl as exige.-se sómen
te o Certificado d" REGIS
TRO DOS FORNECEDORES

DO GOVtRNO e as c'erti
does negl'.tivas da Culetoria
Estadual de FlorianQpolis e

da Prefeitura do mesmo Mu

t1!rn�'c a terra a cêr�'t ri'

mJ quilômetros de di��i_]1-

ela a intervalos de 90 g"al�",
o� satélites p0.:!lSib,illtil"::'CJ
aos submarino.s saber <ll:l,

posição .fiXa uma vez :'u,c\.t

,.uatru. horas. Os .sina's

da seguin ce fO"ma:

1) Requeri:nento dirigido
ao Presidente do Departa
mento Central ti::- Co::npras.
pedido registro c juntando
o� seguintes documento�:

a) Cettidão Negativa elo
nlcípio.

Impôsto de Renda; 4) Do R�glstro, que tem

b) Certidão Negativa da v:":r'·.uie até 31 de dezem

Alfândega ou Coletoria Fe- I:H' .... de ('ada an ....
, expede-se

deraI; tantns ('Pl"tificados 'quantos
c) certidão Negativa da [orem p�didos em requeri-

Coletoria Estadual ou Pôs· mento, custando, cada um,

to de Arrecadaçl.ro; a importÁllcia de Cr$ 46.00

d) Certidão Negativa da em sêlos Cr! .35,00 Estadual

Prefeitura Municipal; e Cr$ 10,00 Educação e Saú-
e) Atestado de Idoneida- de).

de Financeira, passada por 5) O Certificado do Re

um Banco ou duas firmas gistro de Fornecedores do

idoneas; Estado substitui os docu-

f) Relação, especificada, mentos acfma enumerados,
d�s mercadorias do seu co- para apresentação e parti
mérci,.." representação ou cipacáo nas c"ncorrências
tnd6stri3: abertas pelo Deoartrunento

g) certidão do Ret:lstro Central de COmpras.
na Junta Comercial. Con- Departamento central de

trato da firma, ou DIário Compras do Estado de San

Oficial que houver -publics- ta Catarina, em P'lortanó

do o document,.. da Const!- polis, 18 de fevereiro de ••

tuleão da sociedade; 1963.
I

h) Proeuracão, passacl J ,.,. --' � - ,

ao r�n"eCPl't.ante junto a RtmJi:NA vTnTOR DA
ê�h. DepartAl'l'lettto, autorl· SILVA, PresIdente

zando-o a assinar· propos-
ta�, atas, recibos, contratos,

14-2-63

" "

':'i..'..;;Co<.",,-_:it-.!'ii: \ ......,;,.."
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cebrãd um prêçe pelo:>,
eervíçcs prestados, cem a

verba arrecadada aplicada
no própr'o do rnsütute.

dandc-Ihes, assim, um ca

rater de, em parte, auto H

tas 311 coíisuitas normais e

as consultas par-a triagem,
bem como alguns exameS
com aparelhos,
No Hospital Nereu Ra

mos, c em aparelha J n

mais aVancada serão fei
tos todos o; ex�mes carrüc

lógicos, estudos hemcdtnâ
micos e demais meto-tos
grânces. Realizam-se, ain

da, experiências com ctrur

gia cardteca em anímats,
ao mesmo tempo que a cr

rurgta humana aplicada.

a extra Co oa. sPl'ra-

se, ainda. uma linha COTü

piela de Instrumentais cl

rurgíces esp.eCializados e

instrumentais para anall�e

e dosagens especializadas.
A organi2.ação esteve a

cargo de um executivo qua
coordenou tôde a instala

ção do Ins�tuto. O grupo
foi composto pelos drs. Isa
ac Lobato Filho Geraldo

Vieira e Murlle M�tta.
'I'ecba-se de um dos Instl

tutcs Cardiológicos mais
bom montados do pais, que
na parte técníca, quer em

sua composição geral. Sua

ndmlnlstral;ão, na "'te de
cirurgia, está a, cargo dos
drs. Antonio Bbtssa e Cel
so Moreira.

do }Jbsplt'al xe-eu Ram'Js,

para exames mats demora
dos e profundos,
No ambulatório serão fel-

neíro, acha-se situado
I

na;

Jlarte de ambulatório à R.

Felipe Sêhmidt 117, reser

vando-se as dependeneias

Funcionando nos mesmos

moldes que o Instituto cee

diológico de São Paulo, Sta

Catarina também já tem

seu serviço médícc destina
q.o às doenças do cceecac.
E' o Instituto Cardiológico
de Sta. Catarina. realização
do PLAMEG, constante nc

grande Plano de Saúde PÚ
blica. Iniciando seus tt'"b"l
lhos desde o dia 15 de ia-

nanciável.

iJ�ESTAD-O
.

- D JIWS AKTUiO DIUlD DE SARU CATAJlIIfA •

Florianópolis, (Quinta-Feira), 14 de Fevereiro de 1963

A ação do Jnstnutc l,l�

se restringirá somente à ca

pltal, mas atendera pa�:
entes de todo o Estado 'de
acôrdo com um tTab�Ul0
mulllo bem elaborado pela.
sua. equipe administrativa.
Dentro da cardlnlogta <>erf�o
atendidos todos os proble
mas, principalmente o cí
rúrglco, Para tanto foI no

cessárta a. constituição . de
uma equipe médíce ult�a
especializada e a aquisição
de recursos plenos ::J� 'a

cumprir seu programa da
funcionamento,

SECRUÁRIO DA SAÚDf EM S, PAULO e GUANABARA

Aparefhagern para Hospital
I f "I HSP

ímporteute "toe da saúde

n anti e pública, viajou para São

Paulo e Guanabara o Dr.

Disposto a levar a bom mjnistratíva do governador Fernando de Ol1velra, Se

têrmo a nova política ad- Celso Ramos para com o �r�:���ê�:i:as��C�� S���:
tratar de assuntos ligados
àquela Secretaria.

Aguarda-se Para moi-o

breve a chegada da. apare

Ihagem completa. cujo iJtr�
zo deva-se à. recente greve
dos meríumes. São espera
dos aparelhos sara ele�N

cardiografia, vetccaj-diogvn
fia, fcnccardlcgrafta, ps-a
eatetertemc cardiado, radí
oecepte e radiologia. Cons
ta tambêm do material en
comendado, uma grande
máquina coraçã� puíruêe
artificial, destinada à ckur

Pretende-se, futuram-':!r..t ..
organizar no Instituto ur..�
trabalho de triagem SOcial.
O paciente sem recursos fi
cera reento do pagamento
e. de acõrco com as pos sr
billdades de cada um, ae-é

No mesmo nréd.o co A:11

butatóío do Instituto C '1-

dtclógicc de Santa cetwr
na. funciona o Serviço do

Dlagnósttvc Preccoce

Câncer, outra reaüaecao
do Estado, através do PU.
MEG. que futuramente da
remos conhecimento em cu

tra reportagem,

GOVERNO DE EOUILI'BRIO
E A'ÇA0 RENOVADORA

O equilíbrio entre us se 3.i nível digno de Chefe
chamadas fôrças conserva- do Executivo do Estado, o

dores e as correntes de re- Governador Celso Ramos

novação que, como é na- não distingue as córes sob
tur ai, buscam uma' revisão que se d.terenctam, no ma

das tradições e sistemas pa geograuco, as regiões
administrativos no Estado que constituem partes in
vem encontrando na per- tegrantes de Santa Cata

sonalldade do Gcvernanor rina. ,
Celse Ramos a garantia de Quem, part3.nto, observa

que depende, em momento sem' as deformações que
de transição como o que costumam trair a verdade

atravessamos, a estab!lida- para se,vir às paixões, O'

de e a ordem das tnsu- atual panorama adminis

tuições democráticas. O trati'.'o catartnense não po
eminente Chefe do Poder derá deixar de fazer jus
Executivo. mercê da longa tiça ao elevado critértc go

experiência adquirida etra- vernamentat que neste Ins
vês de atentas pesquisas tante preside ao desenvei
scciológicas e económicas vimento do Estado.
em tôdas as regiões cata- Por qualquer dos setores

nnensee, esta promovendo que se escolha para a ve

a recuperação integral de rtncacã., desse fato uma

Santa Catarina por uma série de realizações se os

politica de serenidade e tenta à evidência, numa

firmeza, capaz de Inspirar demonstração de que oS
a todos os seus coestadu.l- p!'ob:emas gue vinham fa

nos uma confiança bem zendo pressão contra o

fundada. Sem transigir de pl'ogresso catarinense es

nenhum modo com as pra- tão send") eficientemente
xes que tanto intellcitavam ntfl('.,.,des, com as soluções
o Estado quandO suborat- que dHinitivamente os eli
navam aos interê�s C()'.(- min,am. T�ndo fixado, num
tivos Os de facção ou gru- sabia Plano de Metas a

po, o que o Governador que a lei assegurou estabi
Celso Ramos es:á !ealizan- lIdade. o seu programa oe

do ê uma política de alto trabalho, o Governador
sentido renavador, dentro n"i.o teve dúvidas em dis

mesmo das mais severJ.s tanciar-se, por êsse meio,
normas democráticas, q;le das contingências duma

não discriminam entre re- impro ..... isação, qual a q�le,

giões ou populações quals- por dez anos, frustrou a

quer preferências de credo expectativa popular, bene

partidário. Governando cem fj('landr os caprichas tle

�: ���:a n�a��f:a, ������ �:.�i��Ü��a \:��:����
��:a e;��;:!��erdaSa ��;��= ! ;���s�gip A�?��de!.!�rt\bl,�-
tes que, colimando .o objc- Já ag'Jl"a, pe!a ação de

tlvo do desenvolvimento sassembrada em t0dns ns

estadual, militam em tõr- frentes da campanha d')

no de soluções p'1.ra os pro- senvolvimentista que em

blemas do Peva preend.eu, o Governadir
Celso Ramos restaura a

O Hospital dos Servido-
res PUDIICOS e o riospi..al _

jnranth, duas g r a n d e s

obras a serem atingidas
pelo novo esquema admi
nistrativo da SSAS" serào
ocíews de cuidados na

viagem do titular da Pas
ta do eêo Paulo, que trata
ra Junto a Comissão � Co
mercial da Alemanha

Oriental no Brasil, da aqui
sição de tôda a aparelha
gem técníca para os dois
grandes estabelecimentos,
num total de 600 milhões
de cruzeiros, o que repre
senta a objetiva díspcst
çâo do govêrno do Estad:)

em dotar dos recursos ne

cessários os órgãos respon
sáveis pela solução dcs
maiores problemas da vi

da catartnense.
Além disso, na Guana

bara o Secretário Fernan-
do de Oliveira, precende
firmar convênios entre o

Govêrne do Estado de San
ta Catarina e os órgãos do
Ministério da Saúde, pa�a.
um benefício mais imedia

to ii. pOPUlação catarlnen

se, no setor da assistêm:la
'à saúde pública.

Dr. António Sbissa, quando procedia aos exames cardioló
gicos em um pacienteOUTRAS !jAS MIL

Talão Vale Um M· i I h ã n:Seu
do cupom' e quando 1'11

série se esgotar podera "

dtstrfbuída outra. com 'I

IVOS premlos idênticos �o
da primeira.
our-e modificação de '�

portâncla se relere aos :" ..

vos sorteios criados .?lra
as diversas zonas necers ,

a terem lugar ressectíve
mente em março e setem.

bro, com um prêmio de �
mil e 10 nrêmíos de 5 IllrJ·
cruaetros.

MOdifitõções
O Executivo cstartneese produtor, para os efeitos. I)

vem de proceder a díversee agricultor. o: criador o ucs
mudificações no Plano f.s- ceder ou arteaãc cuja pr.)
necta l "Seu Ta,ião Vale u-n dução comercial�ada 1'1l0

M!lhão". exceder o limites de 300
Uma delas é que 'a obri

gatoriedade da emrssac do;
notas Fiscais para ccmerct
antes a produtores, .nclucí
Ve industrias, nus vendas
a consumidores, não pre
valecerá quando as vendas
foram Inferiores a cem cru

::�:. �útãOÍm�:::�êm�Ób!�
Vendas e Consignaçõcs os

���u;�o: �::d�:���;erl\�':�
Tegulamentos e atendld') I)

seguinte:

.

1.0 considera�.se pequcrj('S

mil cruzeírcs,

2.0 - o limite é lev.rdc

Para 500 mil nos casos c n
.

que a. venda do produto l"'!'

efetUada per .ntermédíc de

associação ou cooperativa
de produtores, rcgulaj-men
te cvnstítulda. que Satisfa
ça a" eXigências fiscais.
A not.us de valor superi.>r

a 200 mil cruzeiros só "Sel'a?

trocadas até este IImi�\l,
despresando-se o restante
não mais tl'ê", pO"ém eb';o
mil cruzeiros sera o val�r

L�ALIDADE: PIO X - MUNICíPIO: PlNHALZINHO -

OUTRAS DAS MIL

TERRAPLENAGEM NA
RODOVIA BLUMENAU LAJES

Posto de .saúde.
em Funciona
mento

00-o Plano de Metas doCom a firma Lysimaco
S, A. - Engenhar�a, c!)m

sede na cidade de Curitiba,
vêrno, através d� seu Ga

binete de Planejamento,
firmou contrato de emprei
tada, para execução de

serviços dfl terraplenagerr.
na rcdovla BR-89, trecho

!�m;i:au;;a�:';_T:��;::�� SAMBA (ARNA�ALESCG:
�set��:;18�:r:�tln:a�� n�� SUCESSO
m�op��6:�. para conclusão

Tem alcançado a ma!or

ê de 495 dias e o valor do ::i;�:�s:rn:v�����:so P:=
�:'I���at�, c�:co d:��:ss d: trocinado pela Prefeitura

cruzeiros.
Municipal.

Trata-se de obra das ,1(ezena.a. d� composItores

mais neces&arlas para o ilppus �é' f?�C�V'��F lino
desenvolvim'e-ntc> Ide ,irnR9J"\\
�o;;' :c;"';'��ls�a���en::i UTILIDADE
dando a rodÓvla.çãl'l, o

atual Govêrno demonstra PU'BlICA
::��:"es a!�n�tlV�o:d:lve:=�� Foram saneionhda's
riga-verde,

Pelo Governad'Jr Celso
Ramos foi sancionada a.
lei que autoriza a aquisl.
ção po.!" doacão, da Prefotl
tura Municipal de Urubl
ci, de prédi... destinado ao

funcionamento do Pôsto
de Saúde, à Praça 14 de

Imposto de Renda: Obrigação N'ova
Para Encarregado de Escrita

A nova Lei nO 4.154/6.:, será posteriormente dedll
em seu artigo 28 estatuiu: :tida do que houver de ser

"O § 50 do artigo 39 do pago pelo beneflciár� do

Regulamento a que se ce- rendimento, de acôrdo com

fere o artigo 10 desta Lei, a sua declaração anual, ca

passa a. vigorar com a se- bendo, também a devolu

guinte redação: ;�jUn�- ção do excesso, caso " .ity.
mente com os docuriienws p�rtãncla recolhid�ihá;·toH-

':rà �;�W:���'��:r:l�i��� b�;��v��·��:�;�::/:�:
d.. do Conselho Regional declaração ..
de Contabilidade da res- ·:Eí.;t�·�nova -tributação é

p'eti\'l\ jurisdlção, ates· e·xtensrv� aos lucros; bo

tando que ú profissional,' I1#iça,Ç'ões CU outros quais
responsavel pelas mesmos, que� íriterêsses atribuldos

está legalmente habllita- aos titulares de quotas de
do." capital.
Assim, deverão os encarl

regados da escrita de pes
s:,as ju.idicas, providenciar
a juntada, à cada "decla

ração qe rendimentos", da

competente certidão ou do

certl.ficado que fór expedi
do pelo Conselho Regional
de Contabilidade,

Dezembro.referido concurso

músicas começam a ',er

����:�r:L.���!no.ao.
público

NOTA OFICIALDas �versas musicas tem

:!:��a���I�c��st�6� .:·,.;.1)11 UFE.
SAUDADE", com música de O Presidente da União
autOria de Dão Bastos e Floriánopolitana de Estu
Letra de Luiz Augusto dantes p�r melo de�te
Wolf. edital vem convocar todos

os me!l1bros da diretoria
da UFE para uma reunião.
a realizar-se no sabado dia

CAFEZINHO, NÃ.O! 14 de Fevereiro próximo,
em sua sede scclal as H
horas.

B1asco Borges Barcellos
Presidente'

"

leis que declaram de utili-
dade pública as segulmt::f
entidades e instituiçõe",
no Estado de Sta. Catari
na:

"Hospital de Caridade
São Roque", do distrito de

Morro da Fumaça, no mu

nicipio de Urussanga;
.

So.ciedade do Circulo de
Estudos e Pesquisas Edu

cacionais, de Canolnhas;
S('ciedade Araranguaense

de Recuperação e Auxilio
aos Necessitados, de Ara

·ranguá;
Sociedade Desportiva Vas

to Verde, de Blumenau;
Grêmio Esportivo e Cul

tural Olímpicoj de Berra

Fria, no municipio tle

Camprs Novos;
Seminário Menor de Cha

pecó, com sede na cidade
de igual nome;
Cursô Normal Regional

PartIcular "Bom Pastor",
de Chapecõ;
Centro Espirita "'Carl

dade de Jesús", de São
Francisco do Sul;
Obras Seciais da parô

qula de Abdon Batista
Assistência a Menores
Abandonados, no municí
pio de Campos Novos.

confiança geral em tórno
do Govêrno, promovendo
_ não tericamente, m.ts

ef.etlva e pràticamente - o

encontro das aspirações
comuns de tõdas as clas
ses e correntes de opinião,
numa autêntica e confor
tadora afirmação da capa
cidade d.emocratica para

conduzir-nos a.)s mais glo
rioscs destinos históricos.

Infensa a r;ualquer for

ma de demagogia. o Go

vernador de todos os Cata
rinenses não dissimula a

verdade, nem deforma a

realidade que lhe cumpre
encarar com energia e diS

posição rescluta de supe
rá-la: Não o tentam a,s se

duções da vaidade e multo
menos as solicitações do

ódio ou aversão. Situando-

CHE 'ZITOI

COMPETENCIA PROVISORIA DO IPESC --------------------------1
pio dos FuncIonários PÚ
blicos do Estado de Santa
Catarina ao IPESC, poden
do praticar todos os atos

necessários à. plena con

cretização dcs efeitos rela

tivos aos contribuintes e à
Instituição.

Ate que seja baixado o

regulamento previsto no

artigo 65, da Lei na 3.138,
a competênCia do presi
dente do Instituto de Pre

vIdência do Estado de

Santa Catarina estará con""

figurada no artigo 47, do

mesmo diploma legal.
No usa destas atribui

ções, segundo dispõe de

creto governamental, da:'á

prosseguimento a todos os

processos pendentes e que

se transf.er.eD) do Monte-

AÇÕES NOMINATIVAS

O instituto da ação no

minativa não foi alterado

pela lei 4.154; os divldea

dos provenientes conti
nuam a ser incluldos na

cédula "F" da declaracão
da pessóa física. Todavia, a

lei criou uma trlbutacão

Todos os receblmentç.s e

pagamentos continuarão,
provisoriamente, . sob en

cargo do Tesouro do Es

tado e pelas repartições a

êle subordinadas,

AO COME'RCIO E INDU'STRIA
As *emprêsas de transporte de �rga, que fazem o

transporte nos estados de São paulo, Parana, Santa Ca

tarina e Rio Grande do Sul, IlHadas ao Sindicato das Em

prêsas de Transprrte Intere .. tacl·uaJ de Carga do· Estado

de São Paulo _ S�TIC!!SP - em reunião realizada após

AOS senhores Ministros Luis Gallottl, Desem·

bargador Arno Hoeschll, Professor Fontes, Dr. Adct
bal e a todos os preyados amigos que esta virem e

neia t!stlverem compreendidos, comunico:
10 _ que, ontem, ao abrir minha gaveta, nesta

redação, encontrei um pacote, no qual com a mi

;e�:II�e�;rae;!���s�.�;rito: "Telegramas e cartões
..para

20 - que abrindo o supra-dito pacote, nele en,

contrei, de fato, algumas dezenas de telegramas e

cartões, datados de 3 de janeiro último, fellcitando
me pelo aniversário natalício;

� 39 _ que, à vista do exposto, os meus eminentes

amigos, cujos telegramas estavam colocadcs em

primeiro lugar, terão a bondade de, em n')me dos

demais, aceitarem estas minhas desculpas, conSi
derando a feia negligência como consequênCia dirtl

ta de acúmulo de serviço, aliada ao fato de se me

haverem esgotado (Is cartões de agradecimento:
40 _ que, confessando-me em falta, atenuo a

pr6prla, e a todos envio minha mais comovida gra

tidão;
50 _ que, conforme espero, nenhum entre tau

. tos' e tão cavalheirescos amigos, pensará que a m')

tlvação do presente está na economia de 655 cru

zeiros, feita. em sêlos.

minucioso E:.stuao, tendo em vista o enorme e cr.escente extra, de 10%, a ser retida _

aumento havido em todas as utlfidades (Caminhões, en- na frnte, quando o dlvl

cetadrs, peças. pneus. Imptstos, combustíveis, salários, - dendo for superior a três

etc ... ) imprescindivels ao transporte rOdoviário, delibe- vêzes o salário minlmo

rS'ram fixar o Frete Minimo em Cr$ 300,00, Tal'a de Ex- fiscal. ÉSte tributo .extra

pedi.ente em Cr$ 100.00, Taxa de "Ad-Val'Jrem" em Cr$ .

1 00 ocr mil ou fração sõbre o valor declurado, e estabe

l�cer- um aumento de 40"<10 (quarenta por cento) a partir
do dia 20 de fever.elro de 1963: 'sóbre os fretes atualmen-

te cobrados. ",,.�, I
São Paulo, 10 de fevereiro de 1963

INICIADA A 'ESCOLHA DE VAGAS
Tendo por local o Grupo

Escolar "Lauro Müller" te-

ve início a escolha de va

gas do Concurso de Remo

ção de Diretores de Gru

pOs Escolares, promovido
pela Secretaria de Educa

ção e Cultura.
A Secretaria de Educa- A citada escolha obedece

çiio e Cultura comunica a classificação �os candi
aJS interessados que ..:ste datos· abaixo rdacionados:
ano ini. ampliar o número 1. Laura de ousa Rn

de aulas para SUROOS, faéll - 177.10 i)C1l00S; 2.

pois conta agora esta Se- Lucy Schwart<:' - 120,50
cretarla com mais duas pontos; 3. Ciotilde Mp.l"ia
pL"OfeSsÔras reeent.cillente Martins Lalau - 115,70
vindas do E'stado di:t Gua- pontos; 4. Olavu Ri:tul

nabara, apos dois auos de Quandt - 107,10 pontos; 5

cm'so especializado. c,armelino Dnlzin - 105,50
As aulas terão p')1" local pontos; 6. Li"ma Therezi

r< (Jrnpo F. colar B:l"rrelros nha Schlmltlt. 103.90

FPho" c a rr.all·jct,l. esta-.j po;'t-s; 7 .. "\l·n�.ijn"l. Jo�é

rá nbC'rtn no per,do UI.;
'. Ferreira.....,. 93,70 .lJVj ..t'u�, ii.

723 loC .;'j \.I" (..VI.I;:..�"'. :� .�.J:.ullitL. V\,lntl.ll.""l- 1�Úuil.ua ,_....,-

'.
, ,;�,),!t,�'.".'..' -''''t'''''''�Nill{.if�

�������������������--��--_...

93.00 pontos; 9. Emilja Fa

rlnhuK _ 92.50 pontos; 10.

Fioravante João Marchi -

85,70 pontos; 11 - Magrid
K .... ffke Barb'l - 72,50 pon

tos; 12. Suseet Piluski -

71,70 pontos; - 13. Odalzlta.

Borges - 07,301 pontos; 14.

Wilson Ernesto Hilbert

45.00 pontos.

AULA PARA.
SURDOS

A DIRETORIA

DATILü'GRAFO
TEXACp BRASIL S.A. - Produtos de Petrõleo (Filial

de Flcrianópolls) necessita de elemento do sexo masculi
no, solteiro. com instrução ginasial, quites com. serviço
militar e com até 25 anos 'de idade para serviços de dl:l.

tilografla em geral. O candidato devérá prssujr bons co

nhecimentos d'e �órtufi':uês, alguma .experiencia em red,\

ç.�o e bOft �n\tt� em da�lIografta. Ordenado InIcla.' ele
CrS 25.000,00 mcnsnls. Os mteress:ldos c!cverao dn'lglr-'�
p�ssoalmente aos Escritóries da Cla., à l"Oúh U!) ..... \.: .. 1, :'.0

E�trer:�.��. l.r.on�·rlU (;\}ll1d�Cl04:�,",._r-±���'

Lemos. no GUIA SERRANO, de Lages, qUI! em 1962.

Wl ABRIGO DO GOVERNO, no Rio de Janeiro, moreram

5,'1R mendigos.
A "1rht���n e ret)ela ftma. érle de nomes

ul/tor;(/adr� (.'1'. :1IGJ:"RADAS.
SG7Iumte 1?('() e�d ... rCt:f' (1'.I.,tl o !I'" er.U 1.1 T,

ht;��� (:SCla:eçamo,; ,;: r Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


