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'li" TAB- CR�ZE�R0-0�--:�t-.TJI{I/!}�1I�2�,o TEM P O (Meteorológico!
(.sintese do Boletim cêometeorotóçteo, d
A. SEIXAS NETTO, válida /J.té ás 23,18 M. do

dia 28 de feverezro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI-

: 1 �t5�g�IAth1�b���bkEl:���RA���tA: Mfl:l�:
1 PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms:

I Instável - Grupos de Nevoeiro cumular com chu
vas esparsas - Tempo Mêdio: EstaveJ.

JUSCELINO HOJE EM FLORIINOPOLlS
Aula inaugura'l da Universidade de Santa Ci�tarim ._- Homenagens

CARNAVAl FLORIANOPOLITANO:
Chuva não -:Jiminuiu o entusiasmo dos foliões,

'0 desfile das carros .alegÓriCOs. realizado na noite de ler:;a -.'e!ra. constituiu-se, coute nos anos ,;nteriores. i/o pdll:o

alto do curnn ai f 01';("/1 -poííluno "TENENTES DO DfA:J J" E "GRANADEIROS. D_.4 ILHA" de�a.m•.shmvf• del�uz�s,bem gosto e nrse à l'lll/w'es de pessõcs que re nronsr;c --/:111 na Proce XV, assIstmdo ao mag71l!.lCo espetacu . No

flagrante' o "CARRO D.4 RAINHA" dos "Tenentes do Dia. '. l-ellcedor do concurso para as SOCIedades Carnava

lescas.

Escolas de Samba e préstitos ponto alto do carnava
.PM muito bom - (Iexto da 'equipe de "O ESTA.DO'

A terça rotra gorda re.J- baHes nos referidos clu-
blJitou o carnaval de rua bes terminaram na ultima
da CapItal Catarincnse. A noite, respectivamente, à
chuva ímpred sa. que aes- 7 e 9 horas de quarta
de sábado, custígava o fo- feira de cinzas, rear.cando
lião nnou retirou-se na se então o tradtoícn.n en
terce-rei. a, !.inndo oportu- contra de assoc.au s d ,

n.dade a rrue desfilassem Lira e do Doze.
os C:J.rr s ll.legóritos _

pJn;,() <".tIL:! do carnaval BAILE DE GALA MUNI
florian0p',litl'no - e que CIPAL
uma verdadeira massa hu-
mana t-masse conta do Lucinha D'Avila é a no:
centro da cidade cantando va rainha do carnaval elei
e dans.mdn numa expan- La 11J baile de gala ruun
são de alegria inccnuca. ..l. . .",·e a earacce-

C,I\?.NAVIIL n-")'" C� I1BE3'
.....� s as fan-

MUIT.'\ Jl.NIMAr;JI.O Có...a." lit .uxo, ;o�!e ceran
U.I' co.ondo d.• ",. _",e a

o carnaval dos clubes, arrugu 'reétrc.
ultrapassnu em animação
o. c-.e unos an'ertores. Em
tocos Os clubes da capltnl
rcauaaram-se bailes, sen

do que, no Lira e no 12 de

Agôato, Mcrn- Imperou
com mais entusíasmn Os

S;;CESSO ERA ESPERADC

O SUCCc:O do baile
_
d,

gala munu lpnl, p: -mccã
do nosso c, ntsto Láaar

Bartolomeu. já era espera
du tum;:) l) concurso d!
Iantus.cs ccn utuico-se
num dos mouvos do Fefe
rido sucesso.J6 lá rdomcw '

1t Sitr[; iretezínha Arr®:
obteve o pi Imctro" Iuga

em luxo e bc.eaa cem sua

lall.&.�.� .u.rcu.ada -ou.u
da de xzartna".
O PÚÚJt.l"O lugar de

fantasia de luxo para no
mens foi arrebatado pelo
Sr. Manoel Garbeloto com

a fantasia "PRiMAVÉRA'·.
O segundo lugar coube

ao poeta Rodríg-, de Haru
<C .mt. na 8.U. pág.)

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

rttiI!!III.... te João G'l"lart já
retor .. ao patáclc do

Planalto. reiniciando suas

atívídades. ccm-, se sabe,
o sr. João Goulart pllSSOU o

carnaval em S. aorja. sua

terra natal no Rio Grande

de rua - Bailes muita animação - Policiarnen to a caren b
Cobertura fotográfica por W, Anaclelo)

do Sul. Republica
sobSeminário de Jornalistas

Latino-Americanos
TEGUCIGALPA, 27 (Oi!:l

- A República Dominica
na ingressa h-je nas Itle!

ras dos govêrnos consta
tucionais da América, com

a posse hoje de Juan BO�5.

O prim.elro presidente elei

to peln povo dominicano
nos ultimas 30 anos.

Os EE.UU. een.onstran

,
do sua Ié neste nova de ..

� mlcracta, como elemento

1ft estabilizador no turbulento

.. i Carib<;!, especialmente. pa-
ra ccntratacar a Influencia
de Cuba. enviaram o vice

presidente Lindiln Jonh·

san, à frente de uma de

l.egação especial para a

cerimônia de posse. Falan

do à imprensa, o novo pre�
sjdente deminlcan'l, afir

mou que �eu �"vêrno de
monstrará a fórmula de
mocrática do progress,>
económ�co e a .111�tiça so

cial nn liberdade. "Nus

queremos pão e libcrdade.
Não há um sem o outru,
"declarou Juan Boss.
Enquanto i!'so, os EE.UU.

se preparam para cumprir
. sua promessa de uma aju
da râpid;1 c completa a

Republica Domlnlcan3, p"r
intermédio da Aliança Pa-

Enl:CIltra-se nc Rio O Sr. Russ Schoch, diretor do Insti
tuto de Imprc1i.sa AmeHcallO da Universidade de Colum
bi'/. que r�aliza uma viagem pela A m ê r t c a Latina
G- fim de s€lecionar 10malislas latino-americanos para
partici7JUrerá do' Semblárfo de 60 dias a ser organizfJdo
sob o lJ(tll"Ociuio dal/ue/a i7lslitufçâo. O SemilUlrio, {f'Le
terrí, lugar de sc1cmbro (L outubro de 1963, reunirá, a C011-

vite do lnsli/.uto. pmli,s,'io1Utis, de imprensa que oeupWn

cllrgos' de chefia cm jl>/"uah" ou reIJistas _ diretores, re
datores-chefes. s�cre!árjos - e constará de diversas fa
t.r;,�: lI' :;. hnfJntf'l rie"Tl!ll1tMes na Universidade de Colum-

Jango preside ta
Reunião do
Ministério

Dominicana desde ontem
constitucionalreqime

ra o Progresso, em um no

.vo programa para reavi

a agrtcuttura, cons-

trujr tn-rústras e espandir
o desenvolvimento
educacâo. Kruschev

chegóu
MOSCOU, 27 (úi!:) - O

p.Imeiro ministro soviético
Nikita Kruschev disse no
Je que 'a União Scviêtl: a
ajudará Cuba, China. Ale

manha Oriental. ou qual
quer outro pais socialista,
no caso de um ataque im
perialista. O primeiro mi

ni�tro. d:sse dcp �i� I1U:.! u

crescimentc industrial dn

União Soviét:ca, chegou 11

um ponto a�to. e ar�ntuoll:

'Estamos p:�ando n�s cal

c::nhares diz EE.UU_" O

governante s--viótico fez fl

af.innr,aão no iniciaI' um

discurs� antes uma" 6 m1l

pesscus. no palácio do Con

gresso do K: emilln. O dis

CUl'Sr' de Knl.�rhev foi na

çrática um'l Ill"nsallem

ele!toral aos moradores do

di�frito moscovita de Ka-

Advogado dos' contra
Revolucionários em Havana

HAVANA 27 (Q ESTA

DO) - Chegará arnanrà li

Havanu o avião DC - ii da
Pan American c,'m p�.'a

gelros. Entre os passageir3S
poderia estar o advogado

norte amer.ceno James I;c

ncvan que censegutu cl 1;

b,,:taç'ão dos prisíoneirus
cta .n aüio da prata Jil,;;n.

em troc;: de comestivei� e

m�dicamentQS.

Problema de Berlim
Novamente em Fóco

WASHINGT()"l". 27 (0li:) das as net!:oclaçFeli ctf'
- O DcpJ.rtamento de Es- sondugem entre fi UhL'·l

tado norte-americano, COl1- Soviética e os EE.UU. a

firmou hoje que num futu- !'eTeito qo problema de

rc próximo serão reinicla- Berlim.

Proscrição de provas nucleares: 8
Nações apresentarão proposta

Conciliatória
!inin. que o designaram
candid,,�o ao cfirg('l de

(ipllutado anle o Soviet

S�premo da fcdpru('ii.1'J ru.�

::n. Ol)E' p a maior república
da União Soviética.

GENEBRA 27 (Q ESTA

DO) _ Informu\-a-se .13'
conferência do desa�ma
to que as.8 naÇões neutr::>s

aprescnta,rão uma propo�ta
c'tIlcili>,lÓria. parâ um :l

côrdo de pr.o�crição daS pro
vas nucleares, sugerindú !\

r('alizagão de 5 inspeç(;es

anuais in loco. Na ,;.eção;r pk
naria de hoje o dlscu�l'o

do representante brasile,ra
Afonso Arino�, fOI bem t·!'

cebldo Pelos l1l'utrali"t:t"

O "X chancele]", eXO'I·t.oll as

p"tênclas nucl�arcs a f';'Z�
rem c"nceSsõeB mútuas, s�

n�Ce"sli.ri", Parn que 1:'10

fracassem as l1egociaçQc3. CAROLINA DO NORTE,
27 (OE) - AlJtoridades

MiS!lO�í ilS IltlS

(araibas

KrLJschev é pela .coexistência o�cjfic? ���/��::::�l de��� E��a;�a��=
primelrú mini!'tr,. Nikila liras sublUflrinas n:J.s quais 1

MOSCOU. 27 70fr .- A 'l{n1.�chev t'm cll!l"tlr�o elel- 'tama�'io part".ao fu:t!--Ipolitica de coexistênda toraI pronunciado ('111 Mos- lt'i:·'J:;·.';'eJ'ãu .inici!ldas n�sl
:ti��i:' ;m" d�:,iCea e��:z�á� ���us �Isr:�����:�:.��idd: �����. i����II:�s madl�:�)r��\,S t�:I:J� J

••lIiiliiiii•••=::====:;:!::�!�!!�����'��P�"'�l���l':O�.��.?�......���iQ,:.��a�:'·:�·��:::��::'i�'�.�t�J,�:�,� �i�:es. l

BRASíLJA _ O presi
denLe da RCPúblku.li ::;e

encontr,a..no palAdo. do
Planullu dl'spaehando (�f)1ll

Em. avião especial, que deverá descer
às 11 horas, no aeropôrto "Hercílio Luz,",
deverá chegar hoje a esta Capital, o eminen
te brasileiro, senador Juscelino Kubitschek,
ex-presidente da República.

No aeropôrto, o ilustre visitante ser.i
cumprimentado pelo mundo oficial e univer
sitário, bem como por admiradores e correli
gionários do Partido Social Democrático.

S. Exa., que será hóspede oficial do E:=.-
tado, vem a Florianópolis a convite da Rei

toria da Universida

de, afim de proferir a

auja inaugural de
1963.
Ao que apuramos,

o programa da sua vi.

sita está assim esta

belecido:
11- hs - che

gada e recepção no a

eropôrto:
12 hs - almoço no

QU€l'ência Palace no

tei, oferecido pela t:-

lil hs - inauguração, na henol'ia, do
busto do preclaro visitante, a quem Sarna
Catarina deve, quando Chefe da Nação, a

criação da sua Universidade - falando, no
ato, o Magnífico Reitor Ferreira Lima;

15 11> - No Teatro Alvaro de Carvalho

, jJ senador Jl1sceliul{J{ub,ltJkhel; proferirá ii

ta�la nlagn{,., d\, Ümversidadc. precedida do
! "Hino Nacional, cantado pelo'Coral 'Univer-

sitário e da concessão 'que lhe fará a Facul
dade de Filosofia do titulo de professor ex

honoris causa;
16 hs - O Governador Celso Ramos

reccpcionará. em Palácio, o eminente brasi
leiro. ��resentEs as mais altas autoridades dJ
mundo oíicial e político ...

Em seguida 1 recepção, o senador Ku
bitschek regressará ao Rio.

._------

afirma que a URSS
a um ponto alto

o mais rápido sobre a água

li o primeiro de UI.'''. :;<::ri� de .llidro!Óli:J3
n uLlI/I<'nte em l·(lllstrlJ.�'riu III)S es:aleirl)� 1101', �-"meric�
ltii.� . .'Ib!im IIUla IIVHt cra /w lluli.,}Jortf marítilllO de pa;;

�afleit()8. poútmda d';'lwllt'ul/Jcr nJ/vcjdade acima de GO 1l0�,
fJ (fll� I) classific/J. COI/tu o lilI/is rápido oarcu do '/II/UlUO,
cm "u.;. C;(tMe. Nu foto o HS Deniscll é visto durante u

teste (.cetú:!cu a q1t.J �c suometeu ao largo de L011g Islunrl,
1/(,"$ El>tadu�'U1Iidos. dei.L/mdo translJarecer o seu bóio de

alumínio COlllIJld,l1Ilf'lIle livre do atrito da âgtta, graçus
1:0 recurso das ((1€:as laterias, upf;!radas hidr(Íu!icamenle.

Partido Social Democrático
o Presidente do . Diretório Region�l,

por este meio, convida os membros da Mt!sa
Diretora, do Diretório e seus corre1igiouá ..

rios, a cumprimentarem, ho:ie, no aeropór(fl
"Hercílio Ll!z", o r-minente brasileiro, Sena
dor Juscelino Kubitschek, em visita a no�s-'n\

'-{,'
Capital.

,", y;
"" q'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



;:;.,,,",�.�.�����I�������=���!ffli1����������:�����'�"
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�1;.

"fmprc$tl Edilôra "O mAUO Ulli)
BT. ,",r;'i�flt'lro MaU:!. )1\,'1

L o:;; ,.,_ - v ..........� ..r'1J':'� J.JW
.. di",:,; 'Jt:J�"ráflco ESTADO

Wtaor
!(,Ú,I"" III!! Arruda Ramoa

QeTent.
' ... ,�.II''' .... Itn....uc.. a. A(laln",

.... ., _'.' . �"', ,. .

1;�.rL' ,),,,-1,, Walter Lung e - Z\,ry Mal:ha
I azaro nartcíorueu _ 11m,\!' carvarnc

Pr", l",;"j(, p'er-naudo r,,, .l\r;'pio Lav ....

li9,D1ljr.rm B"'lml_dt_ A. Seixas Netto - Flávio
"'HI�'l" 11,-' f\.III'J/ J.lII -- 1.."
" ;.:/l'l1"",j', fI':rh;oJ'l.·- .5 l'h',lg·J

(;'10 .. ' Il'.i I\'�J/lns r- MauT-Y

Redator"
h1·1,r·"1() r.�n""dn ri......... '�rql .. Silva - Osvaldo
Mello - Pedro Paulo Machado.

C(IIUU(JlallVrc:I
l�t,11 Hllrr�ms Filho - Dr. V;,-vlull,) j\.).jrlguu
i'jiilru,1 __ CId r..'\r'l7.ag::l T)r A' , ..... A.I-

_ Prof. ouion d'Eça _ Major ndcronse Ju'-

nepreseruaníe.

I�.'� /,t�.�:. "��tl/�(:���,a�,u:olj��l��i> \l�la s- annar
/ � ) �:' . ." ;�4

/' '" nua vnona 6�, - O:{)HJ. :.-':! -

J.--t �:jWi4}1
J' I'ROPAL !�n,l (�"'5 ,\:dr,Ir':C'
','I ."",1" !, .. a.
.-/10, ,. "'''1,'",0))' nnentes <'111 uous OS �lU

('" d' ,'.'�u cau..'.»,
IL·" .... ·),til·e COIllr:tlu de 1('01"1>1.,'( m

" I" ,!.�! .",

r: ,',." / ,I o\;><UAL I.-'l� :;oo(/UH('ll
d,,, A�I L'i,� I;r� IUUO

A /'/1"""" lIqU o�e le: /)1",.,(10,.:", II! /"0 CI'/'-" I

,.""/,./,,, "',, Illf'"
"";-':.-:'-.�-::'.-"- ,....... _.

/,:tr'o' ';;,"",.� 1'):(1 à p�·}i() o�";,r!,i;..
�!1I("'I:n'J C�ólin <lgra:;lece- o RódiJ GU(':UJ..J

; f' �II' I: :.I;r-::> cc ro:!;'l/stos pela ot'nc:õo' d\spens<:�"
r fluIr Ittl. r) d:fícil trtn:'e por que DQS'(",u "ua fomlli'J

, P, .,' rl �"'U iné0l!Cciv,1 irmã" MARIO
r,-ril !) I '> 10bcrRnd .... por:_.) amenizar \<'_<:s�s m"l"(len'

t" rlf'rp.is.

Y WMPRr
> MAIS
®lIUtVf:

_

• PRACONTlNUlDAD� DE PRODUCAO
'

;.:;; ;!:.., COM AS PECAS CAITRPflLAR CfNU lHAS

FIG J[iA') S, A, ENG, E IMPORTACÁO
.', "i: fi'! PÓI'<T' ALt:GRE ' RIO Gr,,;d�' do S�I

, 0;:, Sul. F'<>"'_""op"ti� (, Hlu"'�n'�u
" ";'."C�$ "''''l''"'''<l�,. "" Ca:�";I:I,,r Tractor Co. I

-�-'�� ._-_._._--_ .. _-- ------

IJlmtKlllJ.twt OE )IA lAIARINA
Oepiirlifll1emO Ü� AIImm,srraçâo
lealral'- i),YISiJO da Ma!erial

L .... l1cvlloencia l-'ubJlco .nU L/03
h',IJ :,,1'.. "''',ii u o,u 1.17 ....e II;;" (,<1 ue 1963

DISCRIMINAÇAO B
() 0'1", tor do DIVil'ÕO {i? MatNial da Univesi- rJ

d "'" " ..:.... lItO C::'!<lrina, devidamcl"le aut rizado

t •• [" M"IJI,alCu Rc;to:', faz ciente aos intereSSad()s

IjIH ." ." k, abel"la Conc rrê.leio Público, apraza

d'I'" 'I, JuOOh'Jrasdodia9ccMaçou 1963.
f ./., ( .. 11·1 ueo" de uma solo de aula medindo 5,50
",etrns

IJ.v'j O" (!f' Metericl em 21 02/63
Jo::oé FOl"tkomp

DIRETOR

.. --_._���-

Ordem dOI b�"Ofm�os do Brasil
Secção de 5?'!liil C::farl!1a

EDITAL
ASSSEMBI FIA G�RAL OROINADIA

(2.a Convocoçãn)
r, ('rd'2m do sr, d". Prcs"it'ente dbte Conselho e

na formo regulamentar C( nvcco (IS :::l'nhores advoga
do,> inscritcs nf'sta SC?cçõo e no góz." de S€us

..

d;--ei "�,

pOr;"\ o assembléia geral (,rdinári-:J o SN :T�J::!aio 0�

10 horas do dia 7 de !YI(Jrço vindourr�, n:J sede desta

S,.cÇÕI) (Ed. M"nteoin 3,n), r;lrO a!"-.rrci,,-rã:_> da ()rden�

d (fi1 oboixo indicada
Srnd,-, (' t;l o '/2"1 1'- rI"" ':I} I, decicJirá i:'I as

s('ml),'io com qurl"','�Y ri,·, ...�,,· I'

O�DEM DO DIA
Di�çussão e Opl'ovnçã l do l'elatória e contaS da

Oj'!'toria, l'elat'ivos 00 CXNcíCiu de 1962.
flrlril'lllópolis, 28 de fevere:ro de 1963

..

Altt;fm;m SiI�l'J -Dl os
Dil'ctor. de Secretori'a

_ . .=-l.I.1.L L.'e� .... 1.0. ... (� �••

I 28 - 2�-;- 63
i

"

,I
•

I ,..
V CQ/7/eclmerltoJ Sociais

•

Eliseana, Lúcia, Mariza e Joyce as

Vencedoras dos Concursos de Fantasias
sôcre gra sdc "XOf'"

t.uva (lU" Ih,' roubaram 3-

n.mação Os !":JHõ.·;; do clu'»
DC7'.l' de A�ôst" petmancco

rnrn ..m -eus -atõ-s ate "

ti(lJ_ (·m. nc-sa soc.ec -oc

f:":Ill';'�:a de 0:'("':\

Lourdes HuI,,,, MiriQ',l

naner c Maria L""11!da �o_

dl'()' usaram luxuo-os

!) _ nov'veu 1"'Il<; oras

'1l0v .mcnto o )"!·�t,u,·,n'�
d" Lux HO""1 o ponto ')€"1

s-ei-te n- E-C''J!',:S d- Sarue't.

n:-nrlnno uo v "U�S "',G!"

f'n"� h nHn:!�"�v"m ? ':";0

('-"'y r;m.'!s.crn-mhc-v-r d,' di". p .. ; :(",� "e '11' J�" l' b-enc«.

(IÍI\' C::"1 um bum r tvri tv 1

q\ll' 0""", eutcu o ''1é:!Ú
b- D:-1f'. �,,'! ,. '1' L

, .. .",{,.�.. \,_<' '0') "

Cl:J:l� roo T>,,\ T'�

... ·_fO'o !l r-

BC'NN. _ O Govêmo Fc

det-ai reexamtn.uú .:IS SUI]S

re.eeóes ai.ugavcis i-cru 0..1.

na, C<lSO prosseguu- a cu.u

panha de cal (mias sobre

pretensas re.nessàa cc ar

mas e rornecnuemos de v.i

tuntá.f-s pela Arcmcnoo.

tancnua na imprensa ofi
crat de Gema - ctccl.u-ou , :1

tem um porta-voz do MI

nístérto do zxterto. A c

mão perante a t.uprcn-a
cesta capital.
Relembrou o mencionado

porca-voz que essa não C;·.\

d prhueu-a I'CL q-lIC a rm

prensa oficial de G"l1n dcsell

Atxls-MJins
licença
)upellsa

�f"fwi' e asvm ma:' 1I'1, P;")" """c 'l,o,""'l' r" �,� ... ,.·1,·.>;> 1'0"

\'tí' d- nl<'nl!u :J' fa:""3 C'J- '''''I'' _II I),,'i' : "';t 'l�'" "1 '1"0'

m'nq}-�C!! "111 lônH} de· .• ; r."·,r',,<'· ,'o �('u "õ",,· , .... ·T_",�"., "
'-.

S:"\C' 1--'.\l.-1. :'; 10:;:1

PJ!" :t " Z c! '.\11: .. �: li!

;II S. P:\U:J

!J Ijc -notíC;1l
t�' __edeu e� ti, Br.1�íLn. e

U:h ( a �Iú.�j () mini·t:· ...

�.l j ctrtf<l'millflU 'I

(u c:ul)(· nft.v en'u). Na n ...'·-. ,.,.�,� 'c

t� do:- �ábHlo, realiz..,u-se ij 'n "c�". P '(''''''J'

trad:cj"11111 concurso "!" ,., ... ·")"I1 .. I1'p 2" ... ·".1 1· .. ··'r'l� r-I11]'I1°! ',�l

mi, )uxu"sas r:eas � ori{i- �"""',".,�_�., .... · .. 1;,..··� !l'� '" "'1""," ',""l'!"", ri,,:

n:l'� fantao"a", sendo \C)1·'.'- m '''\F ���'0� (' 'l··"\ ... ··� 1"1' "1"';" '>,:1 p r"l�l :"'0'1'l
d :"s ('(I m('�mo [H vnl1:1. ,'." ..... '1' �"n'i'·. f'" '1'"'' '."". 0\\-"11'" o r3'''''-

�':t " EU.cana Haverf·,'.h "m '/ n"" "')�'T "aI.
L(l(';;1 <.I',\v.',:\ (. 1Ibr%:l "'r!:o L;" '1
lT1 '", A "y-�,1�,s S nt:! _; n'� C:ubc a bonOt" 1,'

R2m·,s ("'0'11 1'\Xtr'K.'l....f:,'"'· 13 T:>m'l' n d'l �nr:ed -

;.oi;> d'? Prinr:l,e 'm \,,.�,I,, d:' ('� c�"\ " 'T. '" Sl·'. �.?-
�W111. tr:lbn!had3. a -p,.-1_: _ tô:,'') 1\1' 'u1" ,,'r"nt.·c,·;�> n

ria� ":n llO�'-O (': ·n1v,,1.

li?:'! 'U3V" u·;u um" ""\,

)'nrt�o ,," ('ór p" 0;3. LÚ.·:\

com 3qude rharm(' qu.· {(p
r!d:cl1!"l1·'ntc t> '.'u. np!"�'o:l
j"U-f" 1:"111 ri('a "ba:3n,,;
\'crrndrn com Q:Ol_JradO, �!�

riza dr Ulll) be\czn cxnr:(":l,
n!'o '!'u t�po mOl"(>no. nU',la

)\IXU"5a e�cr3va branca.

M.J\NAUS, 27 (OE) - U,n

avião Catalina da FAB
sofreu panc nu:n motor

obrigando-se 11 uma decida

forçada no ri3 Nc�ro. P�u

cos minutos dep')l� de ter

decolado do R�\'Op 'J'lo etc
Ponta Pelad:t com destino
a Tatui. O aparelho con-

Ill::t). duzia soldados e gêneros
6 _ Mu:to dogiàda n 0j':- ;ilimen�í("ÍOs. pal'a o con-

XUnsa (alltas'a branca, '10 ' ti�'·"'"1·e (''''11 sede n:lquel:1

18�;�n 'q Rtt).·� 16 _ Nos dia� de Carn t- cidade. Seus ocupan!"':;

-,,:r;)r;f-a!:��: vOãi;" o "S:\mburú'o 'B�J", ral11 �a:V����n�:r S��l�C��usto c

r:;.m nd c"l"navaL \h__ ;bél'l1 re�n:u gl'nte do " ,-

�I':' }- -

, -r"�'f -- �! 'I '
__

'

__

""
_

7 -- :. bonita JU:;�8d 17 Chegara hoje a UIS.

bl'al acçnt"c�ll de "p_;'�"!",ot S:l c!dnde O ex-Presid,)'l:e
(' lllnit" b�:11 acolllpanl1"c:.l. da R'·pública. S(!llgdor Ju--

3 - Num bonito al,a";.l- cdino Kubjt�chek. qU(! dê!-
nh'ml> accntecea s('gun,�, rã a aula in·'ugul"au da (,','i
(.':"3 (1!t°m,:, um e!":;pl,lle vers:a9.d'· d(' S:lIlta Cll:l.':-
f' m, im(!nt'�o cOQuiteJ. "�o 11". O o�'·nad.,r em que<;r.to
gado a \Yh:y!-:y. Gcnt·' J.:·1 _<:"rft !l"mcn ... ·''':1c', com. ,_

(1,1' s"(':e(!adc'S; cario'a. moço no" �alõs o

g':ucha "P3ranaen�e �!p- c'a' Palace que c"nt.t·ã
\"!ln> n�ta alla na I'''llll:,�' com ,rez�néfts convidado.)�.

o ra�:l1 l .. ml)C>m '1

r�Y"o "1"11' n"��ó I'�l'n:lvlll
" «ra. D!·. Marce�o I)"�i�'l � f,

cr2.d· ,(Mar'''), -:1:1 ,,"or;:-' -

('I,. C'll"C',,'l, Mu:tn tom"n' ,_

d, a b,·'c-'[J (' �;m:li'cid" 10

da Sra. Dar'a l"I:'Ia�had".

, !)"I(-?I eh· T"r'--;
nha Am '11 llU:11!!. lux I' :3.

f .. nt��in rh'\) fl"\a "lia !'
lo f!lltl l' c,meradr> gõsl').

2 - V�1"(I"del�'o de,l,�',\
br"mcnt" t· abf"lul" �UC"

so rOtam a. E�{")!aa .' ..

S"1ll1!)'l. qu(_' d"l'filarRm j)l'
J,,� ,nw�.?� cldnel�, na. -,,_, .

�--"IIl(':I" f('"ft'3 tlft·f'{lc"(,õ.i....�3.....iIII__III.I!III_!IIII_... ,��;�1. ��� ;;�' rUI;:':��
'õbr,' " aho J)atrodn:o (�'l
PI·'·f,'Hu,·a.. deu" 1." lu!(, r

:l E�r .. ln de S!unlJ'l "Pro'�
g'c!os da Prifl{�i·�'l."

Deram nita alta "":1

coq'n�\':lJ II' .-Irg1f!
t,·,,: 13.' nad,·te Viegl's ·.,U

uma lin1'1 c,p:mh"!l 1

l'rnda !"l"da Ellana C:\·)"J.!

Ch,'ren, :Ima bcJe7.a d:�e'1-

1') _ .lI,v31�arl:l em (r�7.'!1

t'l� rpl'tn�, " hC':l1<.,-n �'.1:'

t,�'i'l que tl':Tll � �"nh·':3.

()"mn' Nl\�clm .. ,to l.Tur"-

Equinamento para disp�rar "PoJaris"

Meio c;rwlélnt8
foi reduzido

�e Bilhões

.� ! '1,>:j '-lYl·ri'1�. P:Jl"

(:oria a :'e�pejto d".vl"rá ser

p",b!ie:l,c'::t no Dlârio Ofi
chi da lJniãr-.

Acirlenle r�m

Calal[na da FAB

'\

Chanceler
Adoentado

Vfi.RSÓ\·I.'\. 27 IOE)

Anunciou-se hoje que o

m:nislro dc rclacões exte

reiores da P:Jlónla Abd:ln

Rabak foi recolhido a um

vítima de uma

d ;enca cor'lção. Os mé

dicos dis�era\l1 que seu es

tado l1ã:J e grave. '11as não

quizel'3m comentar a 111-

ture::-:a eX:l\a da enfermi

d:1de. C:. l'h'lncele.r con\:

ntmní no h')�p't�l pdo 1l1':)_

nos p r lll.1is d::lis dias.

fumas vai gerar
en3rgja em julho -

Tecnic"s em cn�rgia elc

tr:ca �m cmIJo certo que a

,,1, tricid!lde gerada peja <l�i

na de Furnas pod(!('â ser a

proveitada a partil' de jl1-
lha próximo. A partir d""':J_
d3ta. a reg:ã" c .. ntrD-Std

�o� ::l��' il��\�;:��c�a��" P' \:-
lll·'!h"f:J lll'�llj O.

Regisrrcu-.<c um 1'''11''';1.) .1

traz" (;"('o"I'�nlO :1,' \',1/,.1_

l11cnto" ocorrid,·., 11) t.>an:',

g€m que. clnb"l"a !lia 1)"'

judicando as "bras, elet.··
minou o adi"m�llto d,' ;:'!
co. de um més n" fOl'lh" ,_

mento de {'!l('rgia d3qu '1:1.

Assemelhwulo-se a 1(//1 giga1lt:!sco lJinóc'J, :0. 128,\(;8 l�ilJOS de lançamento de J)l'ojé'.ei8
POldR1S rec/bem rei.r.;qucs finais de ope ,1 ,;08 da _rú.Urir'I ria W(;:�tlll,_qhouse. em Sl�':
n!JJ(["-� C;,li/1ir1l/a Os lub'1� sento colocQel.S C1/I 5111mwrinos 1tucle:lres 'quip!;,!os P:V(t
(!iS1)(/!'[//" cs paLARIS de 15 t(Jlle!adas. d) jundo do oeewlO, podcn!l(} e,oBe t-ipo de

_______"_IiS_'_�iS il.mbá/! ser di,spamdos da sll'}Jerti (;._/;.) _

re coe
t

Ganesas
ceceava campanhas de di

r.unacào contra .\ Rcpúbh
(':1 Fa::ern! e que o oové-,
n-. Federal ja se tjnh:t vis
Lo rorccuo. no passado. a

prot"�tar r-our.a tais caln"\
uías. •

vctvímcnto da República
Federal não ecntlnhn, cm

princípio, conctcões pouu,
CRS. -nespeuamos :! neutra,
lidade dos países em descn
v tvímento - declarou o

porta-voz - mas !<e um

govêrno faz SU:lS n's teses ela

propaganda comunista con

tra a Repúbltcu F"dcl'ftl,
então achamos que está vtc
Janet- as bases da neutra

ucace.'' Nesse caso o 00-
vêrno Federal se verá pr-r

vàvetmente rorcadc a 1'('

examinar tzuntmcnte n S'.1I

palíttca de rtescnvolvímcn

t- em rerncão a êsve pais.

POLITICA DE

Dl::S:::NVOLVIMENTO

Ro-pcnderirín urna per-.
["lIH'U n- sentido se o nu

xifío de dos-anvolvlmento a

Gana serra possivelmente a

rctaoo por um reexame das
r('!:l""'''''�, o pu+a-voz seuen-
1.-. u que o. oouucn de desen-

Em -flarncli. município de éo.rnp(Í, fGi c(l1J8fruida 7Il(li.�
es'a. que ê outra das mil

Noiicias da Secretaria da Agricultura
o Senhor secretârio da jl,.leye!·. que t.J.tOU de ussun

Agrkultul'a, recebeu em to adminis;;rativo dn Dir('
�cu g;;.i.huetc de U.\b,l:h,I, loria de El1i?(mharia, e

no d.a :!2, aI> seóu.nles pes- também da ex.ecução do

ciOUS: Llr. V,a,ds de Aj1)u- planeJ:tmento par:t 1.963 e

quel'quc Araújo. Vete.inâá:J Dr. Ccllo Cunh:\. quc rela

lie Tub:1rão, que l"l.'latorLu

aliv:dades da sua r2!:;ião (' toriou sóbre a :)_qui�iÇâo ca
infOl'm· II sõbre a assistê�o
Ci.1 vdcl'imirin nos lllunicí

p:os da circunscrição da SU'l

-,(-e\c l'c!>.onal; Dr, \\'alde-

:��:�;n��r��'�i;��d�'a���l c1:
fumento ela produção v'.:-gr

ta:: Dr. C�rlos Alberto

milho híbrido, para nov.\s

----C:UltUl':IS. jusLam('nte, :1S

que vão Sé!r orlcntarlas (':)

mo Ól'ojeros ele milho no

objetivo da prodm;ão de

alimentos conferme o PJJ.�
no de Safras do atu:ll GiI-

1.1IUU,)TI(IA E COMERCIO DE MADEIRAS

'J ""I'-I,,�RA' S A.

AS�t.MbLI..''''' (.;rtRAL· vRDINARJA
CONVOCAç.ÃO

Sõo convidados os sel)hnlt::s ...:..:.:ior·istas do INDUS
TRIA t:. ,-UI"'t.· h.CtO l)� MAO::IRAS lANGARA' S,A
a .1, reunirem em Assembléia Gera; OJ'di.ló�ia, a rea

hzol'-se as 10 ho as do dia 23 d.t. marçu. próximo, em

sua �de s,ciol, n8o;to ciaade de T<lngoro, E�todo de

Santa Catarina oflrr de deliberorem sób:'e a �eguinte
ORDEM DO DIA

o) _! DJ'scuss60 e aprovação, do Relatório da Di

retoria, Balanço Geral, demonstl'Oção do conta de Lu
nos e P,.rdos Parecer do Comelho Fi"ca1 e 0ut!·OS con

tas r(_'l(1h'r� ào.exf:"rcício ence:'rod0 em 31 de ��zem-
bn d .. 1962 ,

b) - f'I icã" do<; membros do Conselho Fiscol
p'lra " f'X€""-:c'n de 1963.

r' _ Ollt"S o<"<:'.Into.� de Inte"êsse da Sociedade.
A";�nm"<.; "'utros<:im, QUe se acham o dispo.:;icê')

d,...� <:pnh ......p� pr;"n'kt�s os dOCIJI""".-n· ..... " o OUi' se refe"c
" artiq"" 99 do decreto-lei 2,627 de 26 ce "etembro de
1940

Trtngo"ó, 3 I de jeonr-iro de 1 963
A DIRI=TI"'IDtA,

1/3 '61

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
RtNE FREY & IRMÃO S. A.
INDuSTRIA E COMERCIO

São c("nvla�-,.,s 0<; sl:::nhOl'e� acionis.::ts da RENE
FREY & IRMAO S.A - INOUSTRIA E COMERCIO
o se n�uni ._m l'm ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIÂ
o SI=' r(,oliZi!l' no dio 18 (cl;zuit(.� de Março da corl'ent�
onl:, as 14 (quatorze) hr;;'o'O, em suo sede social, no

..

ci:,ade d" Froiburgo Com::.;_:·co de C,Jrit'ibanos, Estado
de Silnta Cato--ir,a, � fim de deliberarem sóbre a se

guint� ORDEM DO DIA;
a) - Discussôo e oprcvaçõo do relatório da Di

retoria balanco ge 01 e conta de lucros e perdas, bem
cem:) ci pareCer do Conselho Fiscal., relativos a')

C'xC' cicio !"Cncerr8do em 3 J de deZ€mbrc dl� 1962.
b) - Preenchimento ce voga no Diretoria � fI-";Q

cõ' dos hf'nororios dus di:'etores para o exercício de

1963
c) - Eleição dos membros do Con�l�lho Fiscal,

para (' ex('r.-'ôo de 1963 e fixação de seus honorá-:-i()s.
d) - Ou ros assuntoS de interesse social.

Avis,,-)m('� nutr("'�.:;'jm mIe', no spde !locial. �i� acha
à disposic;õ(' dos :-:el�I,'lo nc- �,.'�..,:<:t:>� t ,._--los OS documen
tos de Que tl'ata o art. 00 do Decreto Lei n.o 2.627 de
26 de Setembm dl� 1940.

Fraiburgo, 4 de Fevere'irÚi de 1963.
RENE FREY & IRMÃO S, A.

I ndústria e-Comércio
HUGO WALDEMAR FREY

Diretor-!ndush'iol1t

: _ ::":-:-::;·�.-Irr�.LL-ci '.,f 1/3163-
,

\,::,.,.;,;,",�,:",:r:'o;ti;;',,·

f"l����"��:t�l'a���n�e c����;;·;�
c:\o .•'m jallO'\I'O último, 1\·1

da !lwn<)- 011<' �o �i.�.õ('� ,!c

cruz .. iro."': O f-_tln )1''1'''''-'--:''' ,I

Queda d .. me'') !'\)"rU!·l:ltc
de 50!) POI'U �'IO bllr6. d·\

cruztlll'O� ca\)�al1u'" O !n�

Ihor rel'�rcu.s�ão no� 1ll"\0�

economicos, onde" !Se ncrcdi-
b que a mcdida S�:l '1.1111

�intoma po�ilivo c!a :rcduç,i.o
do pt·occS<',)

_

jnflarwnâl':o. ;

'-0.,��·6.�.\J,k�::t����:1���I��:�·;o

tódas <Is OPCl'o.çõrs aritmêt
l('a.�

blindarl:t it poei:'a
monra'��'J flulu::ll1\p
fi prOva dc erro

CASA CARVALHO
cli�tl'lbuidores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DE VOLTA -- Decote de minha chegada não
enccn.ret assunto

Carnaval não vi,
Ló nu frequentado praia de Camboriú nlnçuem

falava no assunto.

Fugindo dêu e que estavam todos.
Inclusive cu.

Por aqui não tive tempo de ouvir notícias que
merecessem mclore

,
ccmenrórros.

O Estado. nliós t1 Brasil inteiro esteve em todas
as suas ctívtdcde« cedendo esocc., 00 Momo.

,
A guerra dos "laqôstos" também Se fantasiou'

r"f ormis:'ÍI::io
O tempo, aoc-nr de bom amigo Seixas continua

de c 1'1 omorrod') e C) sol melo cnccbutado roendo
nos de vez em rtuondo uns ('''''n,,:<;o<; raios anêmiC05 �

;:umjrl; .... ·" <:f'M vontad., d- brilhar
O""rt() nf'<: o-. <, be-n Tudo corno EStClV:)

,

e

(' ... ..,.., r>Jr",,,,,� t(' .... ,.J'"� ;n (1 «Inacossor o pescl"-Ço dc s

"mc,;c,...tr�" camav-t-scas"

Pr'" ...-y h· h,.,i" ,..;'<1" 11M bo- no ,..i·r!"!,..Ie v<"n

dio I'''''' 1, rir> l,,'t,.., 1"'" �".r-..,t'1 e .cinc .... cn.l7('iros .

..... h ,...., .." ex... l'c-vo ué 0"1'0 se-vir c senhor".
F '1 (';>1,,<'1 i+oistradr-r- rr·nfi'l'!"rnrlo: tlin e o'>

!'et(;'l"tn c (';nrl' foram t-nooltd " rÓl"id,.,�
,

A cs-r 01 tore dC15 nc-nnteaimantos estou bOCe-
[crido.

f' o rvr-ouicc que chega depcts de um prolon
g('ldf' <escanso.

•

Fim

I Crôn�ca Moderna I
______ I C'50r luiz posold I

_

DE MUITOS ALUNOS 'A UM PROFESSOR

Disse alguém que os alunos não. esquecem
BOM professor.

E tinha razão
O professor q�e se dedica d!� corpo e alma à e

ducoçôo e 00 ensin.o de seus pupilos, merece a eter
no lembrança.

E nõc só isso. Merec,3' muito mais
Merece que seus otunos o defendam, quando a

tacado injustamente.
E É isto Que 'fazem; os alunos do 3. científico de

1962. do Cclégio Catarlnen�.-� através do CM.
.

PI'C�t:)m oout, de público; su:l solidariedade oo

Podre Pedro Ge-erníc. consagrado mestre de Portu
ouee clossifica�", como um dcs rnefhcres' do SUl do
Brasil.

Estes I"'('smos alunos que aprovados em vesti
bulors.s oroco- aos ccnhectmentcs úteis que lhe fo
rem tr.<ln",..,i 'idos oe!o Padre Gerem'io, fazem constar

o seu ac-cdecím=nto. e troosm'v-rn a crença de que
o Podre Pedro, não se deixnró empanar per qualquer
critica

E 0<; 'avens vão sequir suas vidas, tentando um

furur., feliz cclubcrond- pela construçõo c"� um Bra
�il melhor cclccc'os em conhecimentos Que lhes sôo
trnn�m;tidns n"r prrfessores do alto gabarito de um

Padr- Pedro Gere-nte
Também. r-ós. como ,'x-'oluno do Podre P"G, vi.

M""� n""; o-v-cfnr :'10 csctcroctroeoro Que se fazia ne

ce-�rt:in sAbre n Danei mocntftc., qUe reoresento p-i
rn os es uocntes a boa vontccte de um- BOM orcfes
ser!

GiNA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades _ Faça o

suo inscrição ô Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

•

PARTIDAC OE
FLORIANÓPOLIS EM
DIA' ÚTEI� AG

'horas!

"'Q-

Monhf. no clube (papai é do nov_' dire/orio). ou que não canso. E poro o família, hó tombém
pcsseio no campo, no praia. Com o Rurcrl"Jeep", mais ccntõrto. O estofamento é mccio. os OSSeI1-

será sempre assIm: esportivo, alegre. Porque esse tos sôo ujvstóveis. É maior suo distância entre
é o nosso veículo fomíliar, Moderno, põe timo nala bancos, como ideal o olturc dos assentos 00

c%rida no paisagem. Amplo, seu confôrlo é mais teto (não tão grande que prejudique a estcbi-
acolhedor. lida de), Mais silencioso, porque não possui

turbinas .0 alias ralações, tem um motor que
Rural "Jeep" - eiso que a suo comodidade pro- trabalho suavemente. E o sistema de suspensôo
..
cura. Peec qtlem dirige, oferece os vantagens garante maciez em marcho - o Rcrc! "Jeep"
do alavanca de mudanças à mõo, e do volante, rodo leve como bom automóvel.

RtlYal '"

RURAJ"eep'
:.

; ,"��
- UM PROOUTÕ WI:lYS'�CUlOS DE ALTA QUAlIOA9. {.

•

no.balanço ou de 60 dias da

data da assembléia geral
crdinária. crrr se tratando
de sociedades anõnt-nas.

Conforme parágrafo úni
.

co cêsse artigo, dito "Adl
ctonat ncsuuuver' ide 4"; I,
referente íl oxccicros ante
r.ores scrú rceolhirtj-, igual
'mente, mediante guia, até
o dia 31 de ma:ço vlndou-

de Rend c
Feio menos 10 pes-cas

I Desastre de treK�', Por�o�,?�?B A�,áfj�sfl,�"�rle;mPht,me",e lmpõsu»
BUENOS AIRES 27 (OEt 6 dos vagões descflrrilha:'aVl dstruidos. NOVA EPOCA DE rtdíca somente os valores

LANÇAi\1ENTO do impàslo de renda que,
no curso do exercício fi

Conr-rme estabeleceu o nnnoeíro Imediatamente an

artigo 31 da Lei n. 4,154/62.

]'erderam a vida e ma', (;1'

20 ficaram fl'L'id'ls, <>Ig,'
mas gravmente. cm víru.
de do descarrjlhamsnt« de

Franco visita as regiões assoladas
Pelas Inundações

MADRI, 27 (OE) - O semana passada. As en

Chefe de Estado espanhol cbontes cansaram 19 mor

tos e nreíutees avnuad-s
em 3 b!lhões de pesetas.
18 mil 'pessoas ficaram de

s:lbrignd!l.s.

a arrecadação do ímpôsto
em cada exercício nnuncet
ro começará no mcs seguin
te ao do encerrnmeut-, d)

prazo da entrega da erecta

i'ação de rendimentos.

Assim, terminando no

,nês de fevereiro o pra7.0 f!C

entrega das declilrnções de

rendimentos das pessras ju
rídiras que optamm pelo
LUCRO PRESUMIDO U:ll-

um trem enu'e Poesada- e

B. Aire�, ACredita-se cu .... "

número de vitimas ;;e!::
maia elevado do permite su

por a. prim,,;ras Indicaçó�,.
O acidente "Cr"'I'CU na pN:'
vineia dl' MisSiones, 11 BOa

Francisco r'ranc-, regres
sou a Madri, após uma vi

sita de 3 dias às provín
cias atingid:\s pelas eat3i

tit�icas inundações d�

San Thiaoo na TV
Atentado contra a embaixada

da França no Rio
RIO, 27 'O ESTADO) - Foi pl'aticadq

hoje um atentado contra a embaixada da
França na avo Antônio Carlos, na Guanabar,l
Um indivíduo de meia idade, atirou rJa ma

nhã de hoje algumas garrafas de pixe na s.'

de daquela repl'esentacão diplomática, fu
gindo em seguida. Empregados na porto,ia
da embaixada francêsa, peseguiram-n0 �

co�segllirélm agarrá-lo na avo Calógeras. Foi
l(1p'o Al"Ó� f'ntl'egue a 'uma guarnicão da 1'6-
clil>.oatnlha e encaminhado BO clepartAme"'" IOnS'l'A DE CHE?

<

I, '

0(' Ordem Política e Social onde está spn(l"
intenogado. Não se sabe ainda se se trata dO' I E�T�O PF.C� i_.�� ZIT.':
um te1Toristtl, 011 de um folião de ressaca.

Pejo po.raf.!,'l',lf,., 5" do ar

tlqo la da !lllj)ra clt:.dl1 nl)

va..._Lei do Jl1lpõst'J elr' Ren
da fi('ou expre�sam('nte e1e
lellllinado que. dOral'anlc
"poderão ser deduzidos do

'

lucro bruio da PCSSO,I ju-

RIO. 27 IOEl - O mi-
nistro da Fazenda sr. San- ta de escrita contabil>.
tlaga Dantas, falará hoje lançamento cOl'l'esponden-

�liO::.it;ar:�ll�lc�ev�:��OSi�:� \ ��le�ei:��a d�r�;�l�Ç�: no mê.�

sob!c a situação ec('nômi- Da mesma forma sucede
co-financeira do pais. e ra com as demais "d('c!a�
as m':!didas ja adotadas pe- ra<:ões de rendimentos" de
10 govêrno pal'a pel'escl'var pessoas fisicas e juridlc!ls.
o poder aquisitivo dçs tra- sendo o respectivo lanç:l
balhadores, bem como as menta efetuado no mês de
normais ja tr:lçadas para o m;do seguinte.
processo de el'nl1neipJ.ção
ee ....nômic;\ do pais. Falará DEDUCAO DE DESPESAS
t:lmbo:-m o SI', Santiago COM PAGAMENTO DO
Dnntas sôbre a sua viage!ll IMPOSTO
aos EE.UU. no dia 2 Je

"os imp;Jstos em alt':tZC' pa-
gos

.

até 31 de março de . Tendo em vista o que es-
1ge3. também. poderão l;C. tatuiu o artigo 3� da men
deduzidos no exe)'ciclo fi-

.. elonada n('va lei. o limite
nancelro correspandente no de CrS 50 000.00 pela qual
:l1l0 de pagamento" eram €xigidos os livrbs .oRe

glstros ele COlnpras e de
lnventárlo" passou a ser
de 20 vêrts' o "sa1ãrlo mi
níma fiscal", cU seja, no

corrente ano, ele W63 - ba
�e do exercicio ele 1964, ao
limite de. CrS 420.00,00 (20
Yêzes o sala rio minimo
maior. Cr$ 21.000.00,
pais. neste anal,

ceriur. forem pagos no ato
Je entrega da declaração
de rendímetong ou lança
,d0S c efetivamente pagos

nos respectivos prazos, res

salvados os casos de recla
mações c I'CCUl'SOS tempes
tivos".

P..::io parágrafo 60 d(1 mes

mo artlga, cxeepclonalmen
Le ficou .

es.tabelecldo que

RECCLHrMEr-:TO POR
"aUlA"
Comoante- dispós o arti

go 16 da nova Lei. o AdIcio
nai R{'stltulvcl" previsto no

� 3° do il�'tjgO 1<) da Lei n.

2.073/56 seL'il recolhido, em

aUlA PRO'pml\, dentro (\f)
pr:n:o tle I:m <li.-:; ct)nlad;)�

REGISTROS DE COMPRAS
E DE INVENTA'RIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASAS .... 'IIiifI1C
Mogninco prédio de 2 Aptos grandes em ter,

renO de esquina.
CENTRO - R Artista Brttencourt 18 - Sole

ta Sala Jantar Copo, 2 Quartos Banheiro Coztnhc
Quarto de empregada.

.

Aporrarnenro funcional - 3 quortos, demais

depencenctos
ESTRI:JTO - R. Tobias barreto n. 22 - jun

tu o praia - Cosa de Alvenaria.
ESTREITO - Vila Florida rua no. 1 fundo de

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

. �
Ruo 14 Oe Julho 953 - Estreito soido da pon

te quem segue para. Coqueiros, Coso e terreno com

782 m2.
AGRONóMICA - Rua Delmlndc Silveira n.o

200 �- Boa casa de Alvenaria COm terreno de 28

por 40.
.

SÃO JOSE' - Na Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto te.rreno amplo com 50 metrc

R. Frotínc C. Pires n. 28 e 32 - Casas de

madeira, pagamento parte o viste, resto a combinar
TeRRENOS

AGRONôMICA -. DOIs lotes na Rua Jocoutm
Costa. Terren-, plano.

SÃO l.UIL- Início de. Frei Caneco. MagnifieQ!';
lotes com v1sta Baia Norte, Para residências de fino
gosto

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o <:olT"
binnr.

COÓUçJROS - Lotes na ruo Juca do Loide

ESTR�l'tO - Alto da Visõo Vários lotes

Deparlamento Central de Compras
Edital de Convocação

.

N.o 63-02�03,
O Depattamento Centra!

de Compras, tçrna pÚblico
que fat'á r�alizar, no dia 16

!�:!'. � �:':�ah�:�laMs:l�
ler, n. 2, CONCORRi1:NCIA

PUBLICA, nas condições
seguintes ':

1 - - O:,. interessados de�
v.erão atender as seguintes
formalidades:

I - OBJETO DA CONCOR
RÊNCIA

AQUISIÇÃO
1 - Papel apergamJ.D,b..a�

��od:6��6d�I:.O 5�.��O tama-

2 - Papel npergaminh�
do de P de 35 Kgs .. tanlil
nho 66x96 Fls. 50.000

3 _ Papel apergaminha
do de }II de 60 Kgs_, 66x96
FIs. 20.000

4 _ Papel assetinado de

P de 30 Kg.�. tamanho
66>:96 Fls 50.000

:) .- P,tpcl assetinado de

211 de 24 Kgs .. tamanho .

66:-.:96 Fls. 50_000

6 - Papel bufo o de III

de 35 K[!'!;. tamanho 66x96 '

1"::;30.000

11 _ Cal'toli!1 a verde bl'i. O Dep'M'Ulment� Central

de Compras, p')r sua Comis

são Julgadora. reserva-se

o dioeHo de anul3r a Côn

corrên(:ia. caso as prOpr:lsta3
apresentadas não corre'.l

p octam aos interêsses do

Estado.

Florianópolis, em 14 de

fevereim de 1963

lhanle 50 1("'8 ..

55x73 FIs 10.000

tamanho

12 _. Ccll't-olina a:.<ul bri

lhante' 50 l{(rs .. lnmanhn ••

55xn Fls. S.ODO

13 _ Cadol1ofl cinza b\'i�

lhante' 50 K\'s.

55,�73 Fls. 5.000

tamanho

OBSERVA�'AO: As amos

tra� eoroo'ram-se a dispo
skào dris interessados no

D. C. C.
II � FORMALIDADES

(Rubeos Victor da Silva)

PRESIDENTE

fsto'a de Fnfl'enbilria Industrial
EDITAL H.o 1/63

)����L'I������C:/;:��A����URSO DE

Faço publico de ordem do Sr. Direto(, qUe de

22 o 27 de feverl'=-iro corrente, fús 14:00 às 17:00 hp

ras estorão abeto!>, oe. 'efe"endum do Conselho C'-par
iamental, na Secretario da Escola de Eo.genharia In

dustr'i::.1 sito à .l'ua Bocaiuvo, n.o 60 nesta cidade de

Florianópo]Js as inscrições à 2.a chamado do Concurso

de Habilitac;60 pctra motl'ícula inicial no. Curso q, M",

cónico. O Concurso reqer-sF.' pelas normas est(lbele
cidos no Edi.ol no 5/62' publicado no· O'iário Oficial

do E,\todo de 17/12/62. As vagas' serõo as restantes

das 40 «(luarento) da orimeira chamada. A matrícula
dos candidates habilitado, e classIficados será flo:.ito
od-I'pferpndum d" C:onselho Deoartamental.

Sf'c-"'t('>(i�, da Esc,..1.., .-Ie F�aenhnri:::t Industrinl d<l

!'ivPl,eid"de de SQl"'ltn í.otorlna aos 20 {vinte} dias d·t
rI' h·v(·r('·j·ro do 19(-,1

- - -

Bel 1-l.1'", da KJ.Q,vb

Sábado, 23 de reveretro
O P. S. D. LIDERADO PE

LO VEREADOR OSVALDO

ZIPPERER, NAO CONSE
.GUIU OBTER PARA OS

FUNCIONARIOS MUNICI

PAIS UM AUMENTO EQUI
TATIVO E CONDIGNO -

MAIORIA DEIXOU-SE EN

VOLVER NA REUNIAO
COM O PREFEITO

Cem a presença de to

dos os vereadores a Càma �

ra Munic.pal realizou ante

ontem, fugindo a supersti
ção das reuniões das terças
feiras, a sessão destinada á

discussão e votação d- pro
jeto de lei oriundo de Men

sagem do Executivo sôbre

alterações na eecaiu padrão
de vencimentos dos runct-'

nãrtos municipais, mensa

listas e extranumerénos.
assim como no quadro dos

trabalhadores.
Com" havíamos nottcíu

do, consututu-se uma CJ

missão Especial para OI.lVÜ'
antes o preteito, em virtu

de de não terem sido apre
sentadas até o rn-mento as

contas do exeeuüvo ante

rio,', desconhecendo a Câ
mara os excessos de arre

cadação havidcs e rtcand
sem elementos para ajuizJ.!'
das possibilidades do e f!

rio. Dita C8mi5�âo av:stou
se quarta-feira, á talde,
com o Prefrit e qu:nta-fi.:i
ra ii. n,)lte h:ulle a sessão,

_ de quc PS aJl!JS dJ.ndo n}-

tícia.
'

dar nova proposta em ju
uno com outro aumento,
depois de conhecidos os

saldos de arrecadação. Dis
se Que não queria ser cru

cificado sob a acusação de
pi ívar o zxecuuvo de reali
zar as obras que não tem
rene mas espera ainda fa
zer..

No mesmo tom falou o

vereador Carlos Zipperer
Sobrinho, prepondo que a

Câmara nãc exerça as suas

funçoes de nscaueacêo e

vigilância, permanecendo
corno Simples departameu
to da Preíeít.u.u, ao.mdonan
do a politica e «tendendo

aos interesses do Bxecutivr-,
numa dclegaçào amp.a oe

podêres.
Ainda o vereador Vitor

Vidal dos Santos, que cuse

ter pensada em redigir tam
bém uma emenda, op.nou

pelo atendimento da prcp rs
ta do Executivo.
Definidas as posições. foi

posta em v,tação a emen

da do vereador Osvaldo

Zlperer, sendo rejeitada
per 4 x 3.

Diante do resultado. o

o vereador dr P. S. 0. rc

quereu que constasse a

mesma da ata na integra
como voto vencido da sua

bancada. que agiu coesa em

deleSil d0S funcionári' s mu�

nicipais.

Usando dai palavra o ve

r.eador Darcy Moldenhauer

disse que risera todos os

esforços para çbter unani
midade, lamentando que ee

registrasse na votação o re

sultado acíma, pois se com

prometera com o xxecutt
vo a ccnduair a aprovação
da sua pl':_'j}üs�a.
Foi aprovado um roque

rimem de mturm.rçúex do
W,,:·CJ.;';OI' csva.cc ZJpJ)�l'vt·,
tndagund • se Iuí pubheado
ú u.f.;"n�: .uo no "Diário 0-
_Lei", uc E, tudo" c Icrca ii

ediçà dos uuprussus com

as .eis votacus n., ano p ''>

sadu, cama manda a L�.

Orgúutca e também sobre

Edital de Praça com o Pra
zo de Vintc Dias

Cometa, nevas, avenadas
em seis nÜi cruzeiros (Cc$
6.000,00/;
2" um conjunte de ':'11-

grenugens POWER GLIDl!:

Mupar, ncvu, nv 1400{81::. :,

\,-."adu cm dez lllil C1U7,i)j

,'o;; !c.r�, 10_000.00);
:-:" - U]1l1 engrenagem

:Y'-n 'íj:'lL dr- {"i,n:h\o hdrr

má \('0. U<:;.'� M,")':'AR av.i

;·.'!a e-n ''':e mil c-u-eh- s

r neva r (Cr,::' 'I.COOflOI:
4° - 4 íoeos di> anóís.

sente e outros Iguais, que
serão afixados e puoücados
na forma da ter. Dado e pas
saco nesta cidade de Floria

nópoüs a-s vinte e um dias
'.h mês de Janeiro do ano r'e

m! e novecentos e sessen a

"�r·.;':11 r a t carro .._Salda-
11'1:i E�crivi'i.o. c subsc-ev-.

'.�) r.:nCLYDE8 DE CER

QUE'RA CI,<'J'RA _. Juiz
ri

-

-rtn ct'l ln var r Civel.
r· nrere com o ortmnat

r'II,RI (1,<::' �I\.LDAr'-rHA

ascre-ãc

O Doutor EUCLYDES
DE CERQUEIRA CIN

'l'RA. Juiz-de Direito da

lu. vara cível da 00-

mure" de stortanópons,
S. C., na forma da lei,

FAZ SABER aos que o pre
sente editul virem ou dele
uverom conhecimento que.
no dia 28 de fevereiro pró
Y;P'I'J ii" l!i uo-ns. na sede

cêste Juí7,O, à t-race Perei
ra Oliveira, nc 10, o Porteiro
d-s Audítórtos levará em

para TIl· tores FnRD. novo

avaliados em seis. mil nra-

PRESENÇA D(: DEPUTA:',O
PELHO COLIN -- EHe. e

a sessão o deputa
conn, de .roinvi.,

sendo ccnvidaü pelo

á mesa.

Saudado pe o liner elo P
S. D., vereador Osvaldo
Zipperel·. o deputado Pedr
CoUn falou no final ctn.
s�ssão par'1 ag,adecer as

h:>mrnagens <1\'e �lle e!' :'.1

trj�lItad:lf, di?encto ql·.� s·'

ria, na., Assembléia. um d;:
fensor d�\ nJ'<;� mun�;'íni'1
"n�·· 'er""F>H '!a"0f'o),<; ::�l ..

.1'-á'?,"iOS nl) p)"jta e:e;� n!

Manuel illartills

CAMARA DE

Navios que aportaram na

cunente semana:

Slde.UI'<!"ca ."u\'e, ope;ou
no de carvã·.)
para Redonda;

Foi empossada dia 31 p.p. Adelaide - esteve ope-
a nova 4,J.i.m"ra de vel'eadJ- rando na descarga àe mat-<.
I e;; de 1.11:blLuba, �ca';lâ� rial para a Sotelca.
.em que. lO!'; eleita, a �P'f.4. t"�" ,<"'
sição d;i Mesâ, a qual, após h FESTA. bE
pl'oced.da a eleiçã" ficou NAVEGANTES
,com a seguinte constitui-
ção:

pres'i�ente: - Antônio
Rozendo de Fr.eitas
Vice Presidente: - Jair

Cardoso
1° Secretário: - Mauro

de S,ma Vieira

2° Secre.ál'io: - José

Jovino Pereira

PORTO DE

IMBITUBA

�_ �.JVv IV,) (.;A�A �K I"DE S. A.
',').J_j�''-'L....'_Ir\ �,-!\"L vKL.JI,,,,,KIA

l..UNVULAÇÃÜ
:,uo cvn�lúudus ();; St:!nll{J,ltS úClon1stas da ADE

GAS I.J'- • 1io.",LJiJ I v .. '-A ..A GK�DE S. Á. a Se reun,.

lt.m f-m ,,"::.en'lC>le,o Gerul O;dinál'ia a re:lizar-se ás
14 h,Jl(..s do o'a:L3 de marçG prÓXimo, em sua séde '5(..
c,ül, nesta clOc.;oe de Tangaró Estado de San,a CatOTi

no, a1,rn de �.eljberarem ::lóbre a seguinte ORDEM DO
DIA.: I

c) - O'iscussõo e aprovaçõo. do Relatório da Di

Etoria, 8alc..nço Geral, demonstraçõ::- da conta de Lu

cros e Perdas Par:.:cer do. Conselho Fi::lcol e cut:'as con

t:as rd::'t:vc� ao exercício ence:'rodo em 31 de dl!zem
Dre de 1962

para �) e�rc��;�Ç�� ��s6fembros do Co.nrelho Fiscal

c' -� Out· cs assuntos de 'interêsse da 50ciedade.
Av'sam(lS cutrossim, qUe se och3m o dispos'_çãe>

d')s "enh"':'res aciC"nistos os docutT'('n· s a que se refe-e
p a't;1" 99 do decreto-lei 2.627 de 26 Ce setembro de
1940.

Tango'ó 31 de janeiro de 1.963
A DIRETORIA

1/3/61

TFRRENO( A VEMOA
Rúa Tiradrt����E:sE Florio'nópuli!>

40 IntE'S n� Vila Palmira -- B"rreiros.
, -- lcote 28)(22 _ Jard�m Atlôntico - Bar

reirn� (BeM nróx'mc o Estrado o;pderan.
1 \

_ T "'>'>''''n,.., (10m 64 mtS.x810 mts frente pa
ra o Estrada Federal. Barreiros.

1 lot" 12x30 no zon;:!· balneário de Comburiú
(')n'wil""',.., Ó �rlP (ln lote C(ube

1
__ Inte 10yJO no 'Zona balneário de Comba

riú I""':w'mn " c;P<'-Je marítimo d" lote Clube
1 lote 15){1� no zono b"lneório de Camburiú

pró)l-m� o ;!'nno Comercial
1 l,..,te 15x10 no Vilo Pompeio _ Cuirtil:......
1 lnt(' '1om .'I A'reo dI> 7QO mts2"'-iunto :I", Hu;f

pltol 0, "tp.-,tnn!p (Im Blumen.{1u
1 lotp 14x30 iunto o �úndicõo TUI'lV. Joinvillp..
I lot., 22x31 em Pilorzinho. Curitiba

Movimentam-se ns "il"'u
lo� pl)'itic'l� (lp

com vistas às sucessão

!�u��I.�O�e �����la �mU��; 111••••
tes f!d.edign3.s. lança:'ã
candidat"'!!l; do Sr. wtlte"

Imponentes solenidades
de N. S. dos NaveganLe;
foram realiz;tda� d:a 17 p.p
na <'Praia de Imbituba. Sii.
bad' h:;uve solene tras.a

dação maritiml.l que par
tiu de ItapiJ'ubá. Domin'!o
ã. tarde, foi l'e�lizad"l. b"'
!hante pl'oci�são marítima,
eum a p:ll't.icipução de m,-

Ilhares de ·fiéis de t'Jdo u

mUlUcíl)l"· ParticiP'/ram,
p:i.l'a maior brilh'Jntismo,
os navi':ls 8icl�rÚl'p;iell Nov.e
e Adc:aiell! que se encon

travam no piJl'to da cidade
De par::"hplls o Revmo

P.e. Dr. Itam;u: Luiz da C')�
hl. n�h\ iluminada reali
zação·

SUCESSAO
MUNICIPAL

Amadei Silva.

o PTB movimenta-se pa
ra o lançamento da candi
d;ltura do sr. Moacyr üri�e,
fh'no dn in-1i�cutivel pres
tír:io nos meios u.�tebi�hs.
Pelo PSD. as atenções r.i

ram em tnr'1O d� nonw' ct I

Sr. Osmar Flo:entjno M�

rh�do. cand!d':\t.o que al're

g-i"nenta para sí, a.pt'ecl'ávd
fn1'lnp'e elo) n:JRSO eleitoractr:l'.
FiT'<t'T'lrnte. o f;r. Lu"i�

Fernflnde,<:. an'ir!O líder s;n

dÍ('!lli.�ta . ."l1rge com p�r:;

pco('ti"'I" dp se constituir

n'lm (ll'rll páreo aos seJ�
concorrentes.

a _ ·apresentar declara- l<'",.'" ._ ••. �, ..... - I"","' ... '_ .. ,),-,,,

ção de conhecimento to sub J. .l-'.�jJ��."- U'"' .Il..�t:cu."·", e

nllssão as normas do Edi- re4"to',--,-, 4, ... '" , ...��� .;l ... ";'10''''

tal n. 001-28-1-1963; puhli' VOta-uu alie!::.> d�' pruj!::lJ de

cada no Diário OfiCial n... le, iJ ... ",t:.,_o,u.v ••a , ....�""o:I.'='e.j1.

'1.226 de 6 de fever.eiro de l'u.t tOluIJIlU.J., J.1Can,;IU �\-

H163;
-

tendidLs em ba�e equhar,-

b _ Os envelopes. conten va e cund,gna us funcL..na-

do proposta e documentos, rios, f·�!il D.S disparlua"'\lS

�f���:�t4�ti::��i�e�:. n�:c.�!��l:�n�� �

Compras. até às 8 hohs db por outro, qualquer ame,:

dia 16 de marc:o de 1963, ç\l de desequlllDri� ()rça�

mediante recibo, .em q:.le mentáriJ, indepenàente d:;..;

mencionará data e hora da saldos de arrecadaçào so

recebimentr, assinado por negad"s ao conhecim.enG0
funcionário do Departamen da Câlilara, pois as mJa:

to Central de Compras. IlCa<;úeh n<:.u excet!el'iam o

,c _ As propostas se�'ã{) teto de 22% no tocai das

abertas .. às 10 horas do d:a despezas, percentagem pel·-.

16, e na presença (los IFJ-
' feitamente razoav_el

ponentes ou seus represen- uSixando a presidência
';.'l.ntes le�ais, para ocupar a tribuna, o

UI _ ,JULGAMENTO v<õrcad. Darcy Moldenha-

N� julgamento da cone')l' ne. declarou que preferia a-

rêncía seda observadas a!i �ender á proposta do Pl'e�ei

diSpOSjções do art. 23. do cJ, que lhe p,'3metcra tl\'�n

7 _ P!lpcl fiol'-p::JsL 'de Re�lllam"nt.o aprovado peo

côr car.ál'io tamanho G6x96 DecreLo nO J>F-21-08-folj382
Fls 5.000 A conC;:H'rêncla pode":':.

8 _ Pnp'I'J f1or-!)ost de �Sf':' anulada. um vez que

só!' rosa tnmanho 66x96 tenha sido preterid:J frWla

Fls. \5.000 iidade expres�amente exi-

9 _ Papel chagrlm em glda pelas Leis e a omissã.O)

cliverms côres. Fis. 2.000 importe em pl'e}uizo aos

10 _ Cartolina bran,;� concorr.entes, ao Estado 01t

ma_fim d.� 'iO K·'� .. laman- fi moralidade da Concorrên
ho 55�73 Fls. SOOOO cia.

,OlORRO

TrilnEiltLe� s.C ._

/J.\l<lil.IVA�I-\O ,

"um _�:r�, �·�.�:,�,��v�_�� L��VS��:"-:�;��õ��' :��r:�:�'
, t:,'1I_ .t;_ _. U ;-)"j w;,o-" iL'. /10-1 ,r{ ... � ........ cco.uoo n., (liü

ev.e ,
n ..... j ... <.mÍ<..._de "Ur. 'CARLOS COR-

L.. ��:.." ..

, «Luça, " ii"
uerv -

gradnmento dos móveis.

Informações à rua Fran

ciSCO Tolentino, nO M -

RtA."
�',; • J. =- /63

28/2/63

Dê-me
. sua

mão ...

Eu rhe garanto - • multo duro apreri'der Q andor na .:ti;,ha
idade... Os múscu!os não obedecem. Só com muito esfôrÇo
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns passos com oti.
rnisrt1u e, de repente. as fórças nos faltam e nós caílJlas. Ma.
nos levantamos depre�so pbra andar e tornar o coiç. Às vêz.
a gente chora ••• Assim difíc�is sôo qua�e todos os nossos exer"

cícios e estudo'$, Masü�acrifrcia c:ompensa: eu. par exemplo. jó
melhorei muHa e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro
espera ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e' da
tonfas crianças como eu - poro ofender a milhares de c..utral

que sofrem o que eu sofri \- precisamos de seu auxilio. Ajude·
-nosl O que 6 pouco paro Voei ICI'd quase tudo para nósl

____..__�__ "\RA UM. B0M �ASSA TEMPO CgM SUA _FAM:íLIA - R1I'u.aOBP BOCIAli
VI']it,:ANTE,9_ COQllITEJS � F'F�8TAS DE ANIVERSIIUOS - CRA

DhNÇA)'IjTEti -- ETC

BAR
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Carnaval
Conto na a.a pág.

sensivelmente prejudicado
pelas tutcnnnentes chuvas

que nos assolaram em três

dos quatro dias. Portanto,
os nesses louvores ao Co

mand da Polida Militar

que, com sua equipe dinâ
mica, salvaguardou ° bom

n ........r- de 001>$0 pacato car

naval.

a avalancha de turistas
que unuuuuente nos visi
tam sequtesos por verem

de perto o tão decantado
reinado de Momo na ilha.
Todavia. este ano afora

o ultimo dia. Ijrmtaram-sa
apenas a vislumbrar o que
se passava em nossos cru
nos. especta men ,e Clube
Doze e Lí.ia Tenis Clube,
nossas prillcipnis socieda
des. Terça feira, então
":�"l a memora do temp-,
cu-toram ver cai-naval em

todo o seu esplendor, com

'-' ues.ue oas Sociedades
"Tenentes do Diabo" e

"Granadeiros" além das
ssco.as de Sa�ba. que de
r.un uma visão real do que
é o I1:JSSO carnaval. com

pensando a vinda dos tu-

TURISTAS

A exempl-. dos anos nn

tenores fni enorme a quun
tidade de turtstas que

a-c-reram a nesse capital
afim o- vor (ii' perto o nos

so já censagrad- carnaval.
Os notérs de Florlnnópolls
eetíver.uu supertctados qU1-

se impotentes para conter.

Carnaval Nos Bairros:
Grande Animação

L ..�
r .... J:J"" i'" ... "tll COI� .. " .. I;"t: nos conoes aos bairros da ca

pital catarinem:e. Os nessas flagrantes são atestado dísso
e fixam aspectos dos bailes dos clubes Seis de Janeiro; d�
Estreito; Santo Anfonio; Barreiros; Clrmpinas F.C., de

São José e XV de Outubro

lorianopolitano:
rtstas que 11("S visitaram,
não obstante o tempo chu

voso que se rêe sentir sã

bado, domlngo.e segunda
feira.

ESCOLAS DE SAMBA

MANTIV:e;RAM A

TRAorÇAO
A Escola de Samba man

tiveram a tradição de ·gn...
-

ça e harm�nla ao se apre

sentarem na segunda e

lCI ca feira, grangeandu
aplausos da multidão que
,,0 concentrava nas princi
pais artérias do centro da

cidade.
··PrÓJ.egldos da Princesa.

Oopa nOI'de, unrccs du C�,

tontnna, F1:hos do contt

nente'', foram as Escolas

que mais se destacaram,

pelo cei-ride das tatasias,
evoluções e ótimos passis
tas.

PROTEGIDOS: 10 LUGAR

huva

A Escola de Samba Protegidos da Princesa quandO fazia evoluções diante da Comis

são Julgadora, A referida Escola arrebato� o primeiro lugar, ,sagrando-se Campeã do

Carnaval de 1963

O sistema de partidos
político alemão tem

. pro
vado ser uma boa base

para a formação de govêr
no dínâmíccs. Após o Pri

meiro o-nntto Mundial a

pc.iea alemã foi muito

prejudicada devido a nu

merosas facções partjdári.rs
e por govêmos fracos. Ho

je em dia -s votos concen

tram-se em quatro parti
dos, que representam o po-
vo alemão no Bundestag
(Parlamento)
São eles, a untâo cr:s

sã-vnemocrãuca (UCD),

RIO _ Está sendo aguar-
conservadora, liderada pe-

dada est� tard� ��t. no�a. ��n��a���le�e���:::s�r'mc:i�
���il�ha �obr:: �r:��em: 50 da União Cristã-Social

reiectonaoc com;l pesca ��C:��'i�l:rt�d�ue lI:s��no��
�:s�:g��tac;:t: ba����et:t��� estreita colaboração com a

do país. Dêsde as 16 ho- �e��;m�e:o�:s emd:eg�i:l�ti��
���rr:� ��:!�da:�;a�a:� Social-Democrático (PSD)

lo Moreira está fazendo ��: 19�:;��;:�i�:�L� :�I�-
uma exposiçã(' sôbre o

(PDL). liberais de direita,
problema, reunindo a Im-

com 67 deputados no Bun-
prensa,

_ x _
destag,

MOSCOU _ A estação
A COLl�����L GOVER-

clsmológlca de Moscou, re-
Há 13 anos a UCD e a

gistrou hoje dois víolen
t s abalos cujos epicentros
foram localizados a

12.000 kms. da capital so

viética, provavelmente na

Nova Guiné.
CARACAS - Uma bom

ba relógio de alto poder
explosivo, Ir-! encontrada
numa ponte sobre o rio

Guanaré na região ociden
tal da Venezuela. As au

toridades cr-nsegulram des

monta-Ia antes que explo
disse. Um comunicado oti ...

ela! diz tratar-se de um

detonador ligado a 8 car

gas explçslvas pesando 30

quilos. O petardo foi acha
do por camponêses, 45 mi

nutos antes da hora mar

cada para a explosão.

Coube a tencionai Esco

la de Samba Protegidos da
Princesa o honreso primei
ro rueer. no concurso que
se reativou, segunda feira,

A Escola Copa Lorde ob

teve - segundo lugar. ten

do impressionado bastante
hem.

'rocas as Escolas se- hou

veram bem no desfile ar

rancando ap'ausoa d-i mul

tidão que se concentrava
na Praça XV.

nitãrios.
_x_

NOVA YORK - Fracas-

saram mais uma vez os

entendlment--a entre tipó
grafos e diretores de jor
nais. após 6 horas de ne

gocrucôes. A greve que hã

282 dias paralisa os jor
nais novetorcutnos. devera

ser solucionada através de

I"l'lnul.· .

�·'!�'iI'!1a�, tH'ó:i1i>�!�'t i1r,i.l1o ert

WKgner. . il.;!U. !

UCS arcam, em Bonn, com

a responsahilídade pela
o-vêrnc. Grnças ao apóio
de ambas,' Konrad Ade

nauer pôde levar avante
sua política de unidade eu

ropéia e de reconciliação
com a Prnnça. A Comuni

dade de Defesa Atlãntlco
Norte (OTAN) é encarada

pel�s dois partidos como a

m�hor garantia para li se

gurança da Europa. São

ainda de opinião que só

mente- com o tprtaled
·�m.entCJ mntter do 6cldente
será p-ssível manter em
pauta, em nivel Internacio

nal o objetivo mãxlmo da

polÍtica alemã de pós
guerra, qual seja, a reuni

ncecãc da nacâc., dividida.
A coligação UCD/UCS

não deve sua PC"slção de li

derança em quatro eleições
parlamentares unicamente
à sua política de seguran

ça nacional. Deve isso. an

tes de. tudo. .uo reconheci
mento de lai:gas 'carhad.
da populacâc pela pr-!ítica
econômica dberal de Dud

wtg Erhard. que lhes trou

xe muitas vantagens com

o minlmo possível de in

tervenção oflcinl
Ambos -s partidos (UCO,

UCSl congregam em si

interesses politicas dos
mais diversos - êtes vão

desde as expectativas de

Industriais essenctatmente
conservadores. passando
pelas aspirações de uma

grunde parte do hr-mem
de campo até os trabalha
dores católicos da região
do R.uhr, Cristãos -ie todos
r-s credos constituem os

adeptos da UCD e da UCS.

O PARTIDO MAIS
ANTIGO

O PSD é o mais antigo
dos partidos democrãtlcos
rcc-esentados no Bundas

tag. Desde sun fundação
em 1869 mantem êsse par
tido uma tradlçi,... inabalâ
vel. Em 1946. três an')s

antes da fundação (ia Re

pública Federal o PSD as-

Produção brasileira de veículos
atinae a mais de 600 mil unidades

COm a producão total obtl
da. pelas 11 industrias do ,,,

•

tor, em janeiro último, a

tingiu .a 682.579 <> númHo

de veículos _ utilltarios' e

passageiros - jã fabrico.'i06

pela indústria. brasileira.
desde sua implantaçao -':!m

1956. A produção de janeIro
foi de 1'1.120 auto-veículos,
contra 10.806 obtidos r.a

mesma. êpocs, em 1962. O

crescente aum.i\llto na pro

duçã� d,.. yciculus brasIL·i
r"s. de ano pUI'a al1". PQJ�
"er con,tat9do alrave" j:t�
• cifraS dlJ fabricaç.'Q d;l� 111-

dústrias: A Volk�wagen do

Brasll, por exemplo, produ
ziu 47.340 veiculos em 196t.
elevando esse númro pa�a
53.752 no ano pa�sadll. O i.o

dlce de crescimento da '�a

pacidade produtiva da. in
du�tria autllOlobllhtlca bi'a

sileira, !lode .aInda ser cohs
t .. tadl) atravê. das cifras de

prOdução rejat1va.� a carl.a
ano de atividade: 5.097 vp,i
cuias. cm 1�6: 32,923, P-nI

19<;7: 61.41':. "lll l!}"i'"]

9G.57fJ.cnl 1959:
1"50 14:,.605. ,'m

1 �Jl.I 03 li ),.11 U !leI< S ,'1"

sumiu a liderança na luta

por Be.r.1)J:l;j.. contra � comu

nismo, 'Vale notar qUE: des

de 1949, a social-democra
cia teve sua participação
eleitoral elevada de 29,2%
para 38,5%, constituindo
presentemente o segundo
pnrtido mais forte da Ale

manha. O principio básico
da r-posição social-demo
crática é a politica econô
mica. O PSD defende .- tal

ccmo a facção de esquerda

�i:i�a��o
-

�:a c����rmf�J;
médio no 'd6ienvQlvimento
econõmico. No que diz res

peito a questões councc
soctars o PSD sempre se

saiu bem com compr("ml.s-
30S com a coligação gover
namental.

Também no campo da

politica externa e militar
ver ific-u-se uma aproxi
mação paulatina, Em todos
os campos políticos, o Par

tido 'social-Daimocrãtlco
tem evitado comprometer
se de forma radical. Com

êste proceder êie deixou

em aberto a p�sslbllldade
de poder participar, a

qualquer momento, da res

ponsabilidade pelo oovêr-

I
LIBERAIS GANHAM

TERRENO
c- PDL distingue-se da

coligação UCD/UCS princi
palmente pr-r seu liberalis
mo mais acentuado nos

camp':>s religioso e econô
mico. Na política cultural
os dem.-cratas livres de

fendem idêias liberais'
contra concepções cristãs
confessionarias. De modo
gérat são contra qualquer
forma de c,-letivismo eco

nômico. O PDL exige com

'pleta responsabilidade de
cada um e opõe-se ao '"'Es
tado de Bem-Estar". Como

partida dos "individualis
tas" êle depende em gran
de parte de vetos flutuan
tes.
A !:1trodução do sistema

eleitoral ma�oritãrlo na

Alemanha, já foi ventilado
em muitas discussões poli
ticas ·e traria para os de
mocratas livres resultad ....s

semelhantes como para os

liperals na Grã-Bretanha.
n quI' eontribuil'ia para o

dest'n\"l'Jvim'."!ntu do sis�e-

n a o ...
Carnaval nos Bairros: Muita Alegria

Em todos os bairros reinou grande animação durante o

tnduo rnomesco. Seus clubes toram comiaetamente toma,.
dos pelos foliões que cantaram e dansarul/� até raiar do
dia. Os flagralltes, foram tomados respeciiuameni e nos

clubes Coríntians, de Pantanal; Trindlldense, Trindade;
Oito de Setembro, Estreito; Clube Limoense, Saco dos Li-

mões; e Doze de S3tembro, Capoeiras

o carnaval d3 r!la este�.e, êste ano, caracterizado pela ani
muyrlCi que não se deIXOU vencer pela inclemencut do

tempo. No flagrante, quatro "melindrosas" percorrem as

ruas da Capital, dando expansão a sua ulegria

Nordestinos somam maior número,

de trabalhadores: Auto·Veículos
Grcsccu· conslderavelm�)- 9.347 emprega40� reglstrl

te, nos ultlmos. me3es, a lJ"'lr dos em 31.12,62 na Volk3-

t!cipgção do, elemento .or. wagcn d" Bra$i1 _ mais c'e

destino na mão de obra 1a� 4.000 sã" nordastjnll�, rc

Indústrias paulistas .. prin·,i- presl'pt:c>ndo, pois. mais de
palment� 'no t"rabati-o Os )�- 50% -":11 outro lado as In
clalizado. A indústria ·�uto- dústrias .automobilísticas
mobllisUea é a que reune

. malar ntmero de trabálha-"
dores de origem nordestill�:
de· cerca de, 45 mil empT�
gados QUo. c:mprest·am .,'!"l

concurso �dlretap,_l!nte Il.--;.)f\

dúsll"Í" do selqr, Illai� d� 20
mil j'rucedem daquela
giã� (1,., Pil,.- �ljl! •..�.,

1/.·, .• J,..llv';

pasSaram a admitir maior
número de trabalhadl·rea
para fazer face às suas :"!.'J_

ces:;idades de aumento r!.l

pxoduç..ã'J:. Amédia diârla. fj
a('ljl;'3Ü� de lrabalhadol""�,

'):. VulksW3l-;""n ;':1

., ,.,.'�;.
- .- .�
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REDATOR

PECRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADOR��
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA_
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

MARTINFIINO VENCEU ElIMINATORIAS
n PAN'M "Ir NO DE SAO PAULO

da pa:,a têrça-tetra , foi, 've ,-';:.:.1 para CI)- deu a impressão de que "'t ornva fInal nê- ter ren segutnte guarnição: Johc' los Viein, Va1mor Ferrel-
comum ecõrdo. antecip i

< me c'mervou, I). primeiro ,.I.arla seu rival. Este re- didi,l o suflctente, explícudo Furtado, tímene.re ; Manoel ra, Michel William de 3M-

para a manhã do dia ante- _lÕlb e as.:;'m,· a cteeetr.ce- uperande seu ritmo e reve- pejo técnico e voga Man,,�l Silveira, Walfredo dos San- toS, Ed-rn Per-eira e Q.'Võ'I-

r:or, tendo ,'"e aereeentn I" çã'" pera os Jogos Panam-v '-ndo grande presença de S tveree que r-evelou ter. Lo\ ErIch Passig. Rui Lo-

na raia 85 mesma; guarni- cn -.:_ No rüc o tra, Q1l- �;pirlto de seus' integran- entes dos últ.moa 50 metl"t'\ pes, Oda:hlr Furtado, Er- do Silve:ra .

�ões que t-avare.m p?d'- -r o duelo ent-e ma-tínc't- 'es, evitou a d.mtnu cão {1J. 30fr'do a guarnícâc 1In13. neste Vahl, Teodoro veht " Formaram o u.rxstc �_
ee d.zer um páreo cana-c- :;\ t uncnr t;�, v.:HI'!!1.IO "':'.tnça de mete barco anormalidade, com um il- é.do Stelner. nrêo-aarro,c. nerm. timo-
r'do eletrzante mesn- -i .:h ubrca que g:-nh,,!re.-m -ar a atingir o ponto de getro acidente com o "car- narre: zaninl.
p� n;:pl.;mente no seu final. um- c-a d:stânC:a, tendo o ""-aeJa com as honras de r'nh- de odabtr surtaco,
quand� o Aldo Luz ame>- '!J')� p-esar pc_ ncéeor, v'ndo a atestar mas que quase punha tudo AI, Ul�O ,'El!lO, timoneiro: Westcrmann, otesxo. Breier,.
Çava passar SfU maío- r'- ' .. )- H" ers tuado 11m

' ;-'7, mais, ser a melhor a perder. Hamllton Cordeiro, Manoel Krombaucr,_ Portsmann e

V1!1 que de�c$peradameli·'.l .1;JresS�o(Jnante que rn.çãc do país apesar de 'O MaTt:neUi apresentou a Jcãe Tdxeil'a. Antônio C,lJ- Fl'itz.

'.1p.rt nelli dom'nou seus :td ..

versér.ee, para chegar r-om

ôo's e melo barcos de va n

tagem sôbre os gaúchos rue
chegaram um pouco áfrente
do Aldo Luz. Este deceiJ�h>-

���,";';�:I���"!ld::��:;�
1· d rO 1ender a todos. Féz bela

�

dco-nde o Martinelli, apes ir .. _
l � 1 Co

-

da mod'f!caÇã9 .introdUZ!1a'" r J.
___

ns guarniçàc com a SU03-

���i;;�,�,; :�:d:':;�: de Jure 'II· � ()�i'::I�: ..:;'E:!'�':�: ,�:;'_ "I l) (Jno�, .ocuplido que esta ...a

cem o vest'bular para uma

de nossas Faculdades.
A segunda prova marc:t_

49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

-------------------------------�

OI
,

.» m um vencodcr 1"

.a na.ó-. qu ri C.'3 '-,o

�3 da FASC, nevou a

r- nesta Capital, _I·
... c scgund a-felra. a

c-Ih r r a gue rnte.ro

-. gge S a c�tp rem-e

_-!li)'; .cnt
- n--l"'p":"v.n�� de S10

P:!.u�o, em abril oroxrmo. A

nçâo do Club-e Ná,'I-
.:1 s-ancrsce Martlnelll

Q."(� vencc-í.o-a C.) último

certam; neconal e qu-e 1'"0

C��tincntal de Bueno') .\,r,'�

'lI"'''CU etcanca- O segunde
'ug e r se s.,re'entou na

['.1:.'1 d� bah sulcome gU1.:�

�.,��_:) oficial d:1 entidade
máxma. P<l'" dar comba
te IIllS rub.üneg ros aprtsen

taram·�e as gu��nIÇÕl" UO
Clube de ReO''l.ta.. A'do Luz
alt.er3da com alguns Vllh'
res novos e prornl"'"ofl's, :.:: .J

Clube Nâutlc'l Un'ão. oe

Pôrt \ Alegr(', que r:�ceb<;lu
reforcns dI" :Opu co-irmão,
o C. N. Barroso.

A P ':me'ra pro-a. marra
para ás 9 horas da ma

li�ã, Leve que ser transte

da para o perioco du
. ", de dada ás condiçÕes .10

-mpc cbuveso e com li

'cnto-'sul encapelando �s

�: lias. A disputa não con

venceu pois ràcümente o

MaIS alouns dias e será iniciado :J certame cite.

dino Ct' fUh:bol, agora com dois novos reo'."e5E"ntontes:
c São Paulo FC. e o Postal Telegráfico FC agremia'
ções amadoristas sobeiamente conheôdas 'pelo orga
nização, pel-s b�ns result'-d(',s cnn�equidos nos certa

me� em rI,· roa' tic;r-arf'm e notrodamente, oelos gran
"'e-- e�""".·""'''''·''''''f'rl-�s v1<-andn cC'rnui"'!(]r um lugar ao

s�1 i",t ... é ",_,� f"('!"'nr "5 d-r'l·-il!!,.lo f-ma e)(r')nnrli-
�co _."'.,.��..-I .... , ........._" .... _,..-1" "'; ...... 1 ... "'-ltebil da capit .... 1

Jo' ...�-- .... -, .Jr .... - ....... '.'. .. _ .. 1_ ....-1- .... " .. 1 "<O ..lni"
r-"-" _I. ,._,,, ... ; �r .. "'''� __ ''''' ...... I'):"i-"'!", C'--p'-�·.. I r:::-t-..

+-("�'" .. " .. ,,�'-- __ .... _""1-. ............ n·· .. c:-Iv .... -x-p-f'í. '" <;;:; ...

D_"I" '" n._���l T�l.��_Al:,..� (� ..� .,,.,., ,.,.� .lo ; " .... l,-J .... ,-Jp

,..� ..... ",� ,.l� .....�, ... .--I,hes do capital ou, talvez, em me

Ih"l'p.� sitlJnd::; .. s.

t .....t, nt rF·,..;,-I;·rn o-r:"acima de tudo. exist,� g:lran!in
p:Ha otl(·tC's. e órbitró� em suas funções.

Normalizada a vida da cidade com o tér-
mino dos folguedos carnavalescos, apresta-se
o público esportivo para assistir às I"tas do
Campeonato Citadino de Profi�sionais, cujo
início está marcado para domingo, com a rea-'

lização do imprescindível torneio Hinitiu��' �
.

marcando a estréia de dois clubes, justamen
te os que mais se evidenciaram na� últimas

temporacjas amadoristas. São êles,"_ � PostaJ
Telegráfico, tricampeão da extinta categoria,
e o São P�mlo, que já foi camoeão. Dois clu
hes olle arm;,r�m boas e�nu;J:dr8S. est:1.ndo em

....nn(J;riles oe 'vt?r de j�J?��Rr;l jO',,�, com os

.lQ",_l:I;� ('n"Cll'·..o..,fp� �no 0:-:::", 4tJé+h.o. rA"'ll

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inselicldos em pó ou em liquido. DiV;;sos
hpOS e lórmuJos poro o exlerminlO d� quol
quer espécie de proga do lavoura.
Ervicidos TOlol e seleíivo ellminom os ef'

vos doninhos evilondo assim o improdulivo
Irabalho de copmar. Foço umo visila ou

peça informações oos laQricanles:

BUSCHLE &'LEPPER.,S/A_
"lOINVILlE RUA oe �RINCIPE, ln
6lUMENA,U' RUA 8�USOUt 17�
tUQI',UA,: DESEMBA,QGAOOR WE"TPHIo,LEN, ((2"

O Aldo Luz formou com

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

_. ---.-/-�--�,--- .::..----�--- ----- - -------o

I

DH j os ttirnfiu"INiTIUM"
profissionais
Universidade d e Sanla (alarina

Faculdade de FHosofia"
(oncurso de HabilHação

Na Faculda::e de Filosofia Ciênclas e Letr09 do
Universidoc'j dI;! Santa Catarina,· de 18 o 22 de feverei
ro estarão Ilberta,; as inscriçães .:lOS exames de 2.0
chcmlldo nc""o ó Ccncu"so d;� Habilitacão dos Cllrsos:

F'ilol:C'fia, Gtioorofio, Histôrio, l.etras CI6ssicos le!.ras

Neoclr>tinos. Letras Ano"'oSermônicas e Pedagogia.
Oc: _"'x" ......"'" tl"rõn início a 28 de feveei"o.
O !=rlit,..1 ""O::"""'ctivr, ach,-o"p ",f'xndn n" <;€í:retu

ri .... t:h F�r.:uld?de. oublicac!o n:) Dlório Oficial do Es-
t::ldo

24 - 2-63

VIAJANTE
Prccura-se viajante para Santa Catarina por uma

frma c.tacadls:a de o' mações paro O'cuJos

Interessados Isscrevam para
Ciol
Caixa Postal n.o 6294
São Paulo

PRECISA-SE _

Auxiliar de Escritório (Oçy:rador Fron:�Feed), bom

datilog-afo conhecimento de escl''itório. Inútil opresen-

to�.;e sem preencher os quisitos acima. Trotar pelo
fo,ne, 2761 até o dia 28 do co:rrr:nte.

28/2/63

(-

No dia ani.('ClQf, ou seja sáliado, tam�

.vém à tarde, sera e.ietuado o ··lmtmm
'

de )u

vems, concorrendo os mesmos clubes da Di
visão de Honra.

Não vames entrar no mérito da questão já qUe ju!-
Para ambos os torneios, será ohedecida -------------------

ju1puei acertada a decisão. dos �lut;-e5 em aceitar o 'a seguinte ordem dos jogos: E1CAV,lDf'PA NOVA
inares�e dos clubes amadorist-as, poiS' do contrâ.ric 1.0 jôgo - Guaraní X P Telegráfico Marca BLAW KNOX. até 1 i c este;ros 24".

�1�p�e;�:;O.::aC;'lr::��:��:onõ�a;�nh� e��i:m;:;ici:a�= 2.° jôgo - Avaí X Atlético PrClnt" pntreqn Arnold Reisfe!d Com. Imp. ltd�.

tes e.� , '�"nda divisão nõo saiu. 3.° jôgo - Figueirense x São Paulo Av Inh-'ngo 313 - Tel: 35 - 4916. Telegr.
Os clubec: se (>xf'-citar"m crntratando. fazendo 4.0 jôgo _ Tamandaré X Paula Raw.os

"Reisfeld" - São Paulo.

��n����'n�t:.uS' e muito. lmportante às vesperas de
5.0 �ôgo _ Vencedor do 1.0 X Vencedor

do 2.0 jôgo
que :��o�li��c�n��e�e�ã�u�re��i:�sp;:.� s��f.=�:�r�:s; R.o iogo - Vencedor do 3.° x Ven�edor
as atleLs querem n:mun�raçãc, bichos, etç ... etc... do 4.0 i;'po

Trotem com ccr:n�.c desusado do parte técnica, '7 O i�O'o _ Vencedor do 5.0 x Vencedor

:��tn��s�p�i�j�� q��� !1�:1t� ��p!:r���t�e��re:�;.:) rlo 6.0 jrgo".
a��eta ceml} profis:,;i:on;;:1 deve ter pleno c'onhecimen
to da� leiS que regem o jogo. Devem saber acatar as

deci�ãe� dos orbitros 12 dos técnicos e direto·res.
UrQe atacar êsse mal com urqencia, fazendc

com (Iue ,..� .-t! ... t"lC; �e intNes�em {'leias regraS de fu
tehrl lncut;nr::l ."','C: ac: cbri',.,orão de resp-ito ao ad
vpt'o::ári(', e nc ...... ' d:nrJr,r do na�tida o"i>; a desle'll-'a
dp. .. - rlp-rro:. ...eit .-1"'''1'''''' <'pr b"ni.-fo", do d�s"lort;:,. A
ind'!"ô"'lin(' e o .-';�"-If'llld·�de nns di�oTJ:''''s sã" meiudi
dai!:: à nróoria equioe. Isto esta provacfo em todas os

com"'etic'ões v ....mes iniôar o certa� dentro da disci
pHno \ '('Irnnc; fflzer (';nm Oue 05 dicputos sf'iam leais.
hnrrnnnbnnr:l,,-!'!' ntletns "",ncedo�es e VP.t1cid,.,s. O
jnrl'i,-.. tp,-ni,- ... tronrl .. <I ,."inror. c ....s- "'0" "<>;1"1'" nbcet'
V;l,.tQ.C) .. c:t.-.s r(''''�",,,_ ()� 6rh;t�"" d,., FC1=' nno f"ram AU·

rn., .. t�rf,.,� .. rn "I , .... "" t('lxn", Dr"",,"'<I'" !""us s"rv;cnc; à pn

+:,-(,...l._ ""'�� �'I'-"':""-' �"""e!)er em troco a c'Xlperação
de cl;�' ... pnt,,� p ntlptos.

Nn '-'1'1'" fin,-J .... a narta ,·H",,,·in!;nor I.. rfi"il"lpnt ..S p

f1tl ..tn" ,-I"':x"u 1"I"1,:t" a rlp.c:.. iar eom r:e.,o.. 1",....,.,..,
tó".. i�' t::' 1" .. ",..;<1,., m.<l;� ",,"'n�rorõn . .." .... i .. .,.",iilih�í(l, e
I""'"i<:: rf"'.,_,.., .... ,.t:",d"'rl .. do<!' "I,-,un" nora aceitar as derro
t<>o:: "",.,., l,.,, __ ,. nnrmnl .-I" po;"'nr""_ V.,m(}q "!"",,ar O in
r-I:,.., .A .. _',_ ... rl", ...... ,,"- .. �" ...."' ... I ,.,,..,..,.,.""".... 1':; f,..rn n' '!OI

Me- DA"MeV
BOIUÉ!

. O GOVERNO E O ESPORTE
Têm sido constante os obras realizadas pelo Go

vêrno do Efltado de Santo Catarina em prol do engron
c'ecirr• .:nto dos vários modalidades eSportivos que se

disputam em nosso Estado. Taml-.-n são inúmeros os

pronunciamento publicacos nos diverso!! órgãos de im

presnSa aue �e l;mi'tJm a propaoar atividades admini"
tr,�tiva'" dn sr Celso Ramos á frente do governo "bar
rioo v,?rop" Suas obros sõo cnnhf'cidas em todo!! os

f"In"t ... c: do Rr,,"'ij .. pxtp�inr: A Rroformn A .... ró .. ia. A e

ri,�,.",,..;;,., "Plnrnpn .....fim t,.,rl ...s as ntividadec onvC'r

n"' ..... "' ... t .... i.c: ri", n ....�c:n !=,,-t-�,-ln "ii", cf',.,h",-;,-l:)c r n,-l...,ir:t
ri .... " nf'lr tf'l,..l .... !1 h" h"'nc h,.�,,;! .. ims_ A nrnn,;.,_;r() flJ've
r""""- d:';'i>r (lUe Suo Exr:('lência nCín t,';m dú"'cllirlad('

também do setor esportivo. Suo par�'icipaçãa nos gran
des empreendimentos tem sido �e valia paro o despor
to do Estado Nos primeiros dias de governo sancio
nou lei inte�sificando os disputa� das várias modal!
dades eSOortivos nos estnl-.-Iecimertos escolares. Lo
an anós. col"bcrou aindn DOT() o extraordinórto êxito
otr"'I'I,.. dn nnr nt"nl':'no dns dicoutcs rfo Senllndos Jo-
;.,,.,� Ah t"" ,-l .. �nn'-" C"t;!�ina anui rpnli7'",dns. nuxi
Hand" tombém o re�onstruir o estádio Adolfo Konder

e co!aborondo com várias outras- 'entidades \�sportivos
da caoitol e do Estado. Estremamente conhecido nos

meios e�OI'Irtivos da cidade cue tão sábiamente admi
ni.�t�o. vrlto a chnmor fI'l�ncã" da imorensa esportivo
Int"nI nt;lr::l mni� JJm nuxilin cue Dre"tará ao esoorte

d", tprra dp. Anito Gnril,,,,ldi, Is"''' nnrtlne spoundo con

co ....� "rn" r"nl,rnr VPrYI s .. emnenhnndo junto, os auto

ridnrle� ��onrtlvos brasileiras e demais de�Do�tistos da

�r. Walmor Zomer
G�rr.i3

\1plomado pela Faculd:l'ie

1aciona! de Mf'diclna d:l
Univet'!!idade dI" Brasi:

Ex interno POr COnCUf!10 da

Maternidade Escola íSei'

"ico ia Prof. Otã:uw Ro

�rigues Lima), Ex-Interno

�I') Serviço de Cirurgia ÓD

ttn<;pital I.AP.T.C. do Rio

rIe Jar:.eiro. Médico do Ho.o

TlitRl de Carlõade c Ja
'\A'etrot'nidade Dr. Carjo, -------------------__-

r::orrêa,

terra poro oue o proxlmo certcime mundial da moda
lidade de "basketboll" seja efetivado -em nossa copi
tnl n" recem inauQurado çü ....ásio cob,"r'.b "CHARLES
M()R IT7.". nertl'ncente 00 SESC - S!=NAC. Não reos

to a rYll"n"r do',vidn nufO s,"rá um oconte.-:imentn tlnni'�
e iri,ó,-Jit(\ n:t hi<;tóri('l do deO::Onrto ele nOSsa terrôt cue
inrYIn;s ('ssictiu o t"ertamps de ('I"anOe pnv:'-rc"d'll:'o
c(''''''� êc:t......u,!> nnui nr..tpnrie rerdi7ar o Covêrno d" Es
todo. r-nm,.,pti,..ã" n')", p.r,v,-,Iv .. rnilhc:orp,,- <> r 'co i",-, �(><;

sa ''1'11 liti""iima o Of'Iiniãf' n\',hJica (l"f'l' oelo CU:l!, .... inter
nl'lç;nnnl. rf' mf''''mn npln<:- b..n.,fi"-'ns OUp' (lfprpCOrá
(I... n""<;() nrnnri ... �sn('.rtl" da Cf'''ta. Pa..n nós nõo rp'sta
o'-,virfn sprn I,mn nhrn rle (lrnn.-l.. utilidnrlp f'''5a nue

,.,,�.. t., ... <l� �" .... I; ...... _..,.. r_...".s.� ... ", rf" C'ct ......-I_ p nlle ficaró por
C<'rtf', nn hi.,tÓrio do desood" catarinense.

PARTOS _ OPF,R.a.COFS

DOENCAS DE SF.NHOn.'\S
- PARTOS SEM DOR �'o

método pd("o-or.ofilllti';·l
ConsultÓrio, Rl13 J084:1 p;n

lo n. 10 - da" 16 00 âs
1800 horas. Atende Mm'

horas marca0 as. Tefefo\','.l
3055 - Residéncifl. Rlla

.� ""'--- Oenerl4.1 Blttencou1-t, 10L

�'. '��;�::'�:�11'�Ú ·-

...
'--\
..1,......0=....2'

VENDE-H
Um lote de terreno. medindo 17.50 x 12.00 metrQ\

�n,. II. Rrorvtdàn Vieira defronte o Abrigo de Meuoret
flrer'" "e Ora:.llio..

Uma casa sita à rua Francisco Tolentlnn, P.SqlJt"'
com a 'Aento GoncaIvos. nO 1.

Um tAr'l'pnn medtndn 3' '" 1SQ metros. eom uma C::ll<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



dos estabelecimentos rurais. ------------.-
----.------

seu programa anual de tra. discriminados p g p

�:'����:'��:,e;:;�::a,.::: ::��E!'::�o,o: :��;i:::d�;; Radio NacionQ 1 Te ln 1\ovo Transm iS5or
clação acerca da estruturu crlminados por muníciplos. menta de. um seu transmta- Kw. O que permitiu um (11,- eancedo ror outro tipo de pressl�a. O parque té�ni�o próprio. Estado de, Guane-

agrârla de Santa Catarina, 3. Pessoal ocupado n�:s A Rádio Nacional acaba 1< ... 1' de crrgvm européia que menrõ de »udrêncla em l,f> �Qui.pP.mento. da. RadIo Nacional C,O<1,;tl- bara.
_ .

.'

feita à gujsâ de apresenta- estabelecimentos rurais. de eruprvendcr com a .��Il opera em ondas curtas, em do o território bra \Ir). o Es�e nov ... t-ansmíe-cr veto
tuidc 1'01' 3 nnnsnus- ,r·,s O ultimo B�letlm .

(to

cêo. o folheto ora e ditado 4. Numero de arados e equipe técniCa o recqu-pu- 31 mt"., c ...m potência dp so com um Impacto jam:i,�'�1 fortalecer de menetra ex-
de 50 KIlúwatts, um de cn- Id�.ODPe�,'m"ba:,iV�a�dP,ç,.,qou,';(�:

JY.!lO DEE reune vãnas ta- tratores nos estabe.ecímen-
das méd.a- c 3 trensm-sc- � .. , �

belas estatísticas, onde são tos rurais. .-_-_ _
rex de 10 Kilowatts de t>,l_

�=;!�:so�or�����d�Sg���= eS:�b���i::n;:�st;;r��.n3s A.onda a, Guerra da -L-a'g-os-ta- ��: ��l�I��;'��;Oh���,.�:V�i��='
Ia, re:.lizad(' em Santa ca- j A puoucacao emap:-é!',),

riúmarrto

tnrína em 1960. 'tom3. assim, conhecidos,
A fim de obtcj- melhor-

Ei� o indice das

tabelasJ
através dos números, 31- d ính

rcndímcnto dês-és tUI)-

conttdas na nova publiea- JUns aspectos da vida ru- :�s�ro- d� g�:!���ad�n�;= c:S�:re5q�a���:t:s::or� :: :r:o::!::::o ��;/��
...

�:l\�i:�ê��la�;a���;grante- m.AAMc,," RádIo Nac!f)�.'1

oõc do DEE: .al em Santa Catarina.
. mau Que nu decorrer �a ;��� .. r���:tr:;���M··�a���::

�INSnTUTOMIDIOMAS"VÃ'Zl6I t.u ce ce h"e. a.c< a 00- des Pc,,' onde- eu".,. q. ..

�;b��er( ul�:b.e�.��d30��!�� a-nuo de 45 dias <'star•• (I

.ra ,ag(j�l1i. par barco, rran- ;:f:;'�::�ã�,o��I:el��V:Itr.(n
-�n��: �[jlla.�,li�� ���:d;�:.� r-ou-c- do território bra-, �

r- , '1 d!"a !:)rm.l ,_

flclencla il:mit.ada 110 -eu pe
ú.�...."',:) pa.rque ...... [m'" O
de ondas CUrtas médte . e

Irequênr a mod�lad".
Por- outro lado a Ra,{;:l

NaC;on" v ..m r"�liz�10 r

cucos que Vi�lll� a rerormu
lttçao gEral ao Lo:':'a o aeu '.M

q,uem� dt program,çá '. :r,l)

diflcando m",tOdos �

mn� tradiclomllS. a r,m U"
atend<'r às eX.gências da �_

VO,UI;"O ucn.ca arti�t.C:l t

infarmat.:va. e.<;t�ndo em' ,'�

g''''ç.i.o ... ylJllt. .. t ... çao 0." '.

vo.:; ....tm�ll.V . .:i I,ara o f.',

grande "Cast ".
A ....nala.n� êst.>s Ca··,

cum grande s"tL�f3ção. ;p,

evidenciam a liderança c.
h ......lu Ntlc�::mal, r.ao 80 ,

interior do Brasil como :.�

o INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunico
o todos os nteressados qoe- ió esrõo obe-rc- o me.

trfcutcs para o CURSO DE' CONVERSAÇÃd E .....
If·.GU:S poro queisque- dt) três iSIÓ]i)!>, oferecen:J:.
... Tí·i,'·· coe-wodos n.',� De-rin"'" .-{" +cohõ tarda
r) r,.-lte

'1ulr ..;":,,,, comun.cn ':!i)S ;,lun· ..... v'oentes qUI?

··(·inic:'" {!r� ou'," <;(>r"; n"1 "(' .....fl" ..... ('P'T' ('u�sc, ober

(I'no", n('"� hnrór:"s iÓ p.:;t"boleôd�·�
.-,A"II-,..,,,f'S !nfl\,...,....,r;:v.� I"":! <;e<:�('I..,!·i'" ri.., Ins·

,,, n· h..,�'Í,;" rI-" 9 (>0;,.1' !-,..",.� 'f! d'':; 1 t:; n<: 20
�·,..f',.." ,.I.., � ... "r'r.-!.., ,; � ...{t,.., f,-; .. n ,o • .,,..,� <:0h:v�,..s .-'c
o 'i�. l() 1() !-'''''r�<:

Fln··i(':nf,� .... I� 4 de fevp,,,;'" ,4,.., 1 0"-1

A DrRECÃO

Dra. IARA OO'I.A NnCETI AMMON
CIRIiRGI"O - DENTISl A

Atende sra,. e Crir'lncos
Méto,.lo psicológico moderno - e"oecializad;)
poro cri;tnc'l� - ALTA ROTAÇÃO
Aplkoçõe tóçlCo;) do flú. r

Atende do..:; 10 Ó" 12 e dos 150& 18 horas
Q'J,", ;;;,... t"ro• .,,, ':1:(1

EMPREGO
A REMINGTON R."\NO DO BRASIL S.A. está acc:

tando imcrlçõe� dc candidatos, qulies com,a Serviço Mi

litar, para :IS seguintes Íl..IIlçõt:s:
VENDEDORES

-

....:. ótlmll r(':'!;.unE'!"a"ão à base de co

missões, Necessá:io 'ter bóa apreSe!l

tação e vocação p:lra, atividades de

,·endas. Ins�rucão minima: ginaSIal
completo. Amplas POSSibilidades de
carreira.

RAMUUS
ConfeCCiono-Se yUolQl;ler Quantidade, no mf'JhOt

Qllfllirtorlf' E! ,....",nOI· preço
Eri 7nh,,.., _ 1 r'l '1.,�.,r ont..-, 7n I 1'=<1ne :;_49�

CENTRAIS ELE'TRICAS DE
SANTA CATARINA S. A.

AVISO
Acham-se i:l disposição dos senhores Qcionistas do

Centra:s Elétricas d: S: nta Cotarina S. A. - CELESC,
n05 eScrilÓ ics ':":J filma à ruo Almirante Alvim n.O 36
nes,ta cidade de Flor"ionópGlis. Os documentos o que se

ref,'re o ortigo 99, do decre.o-Iei n.o 2.627, ele 1940,
Lei dos Sr:ciedodes par Ações.

FI(lrion6I1olj... 18 ce feve"plro de 1963
Jul!o H' ZRdrczny, dil'etor�presit!e"1le
Hf'rmt'!:n" Lr'l' .... "�:'l cli ,-lrr-comefc1al
1-'. inz LiPDel, d'iretor-técnico

Juizo de Direito da Segunda
Vara Cível Desfa (apifal

Edital de Leilão
o DOUTOR CL("lV1S
AYRES GAMA, Juiz de

D!l'eito da 2.n Vara Çl
vd d�sta Comarca eie

Florianópolis. Esta,lo de

Santa C3ta,rina, na f"r
ma da Id,

"M",r'"oni" n.o 372.788. em

estado de novo. com 11\1

\olt� e 1.500 W3tt�. de ') I·

pr'eda ....e do execudo"

E para que chegu� ilO

ConÍlccimpnto de todos mt>n

dou expedir o presente edI

tal. qUe �e\'á afi�ado n'l 1;,

I!"'I" d" l",�tllm(' .! l)ubl\{"'(�"

na forma da lei. Dact ...
,

e

pa�sado np�ta cidade de

Florianópúlh. C'Jpital rto

E!;tado de Santa catarinJ.,
DIIS doze dlas do mês ele

f('v"reiro do- 'Bno de mil nll

vcccntos e SeBssenta e ttê�

Eu, (As.'iJ NBUSA ROVl'�·

RE. Escrevente Juramenk1�
da o subscreVO. - (A";,)
CLOVIS AYRES GAMA.,
Juiz de Direita. Confere

c,om o original.

faz SABER aos que Q v"

sl:nl� f'dital de leilão vlre:,l
ou dele conhecimento tiV\'

r ..01, que nQ dia 4 de m:l,r"J

prólItlmO, ai 14 horax. (I

porteiro do� 'Dudiwlios dr.··�
te Juízo, trarâ ã. puhl'�"
pregão dc v"nda e lelJil" '\

quem mais cip!" .'

lane.., ot'err":."·, d', bem !').

balxo d"scrit"" PenhoradO
à HE'LIO FRANCELINa DA

Sn.vA. nos -autos de Aç»a
Executiva, processo n.o 356,
(fJJl!.'o::Jhe move CE'LIG- OLT
V'BlRA DA VEIGA

�: "'Um aparêlho de ondt!ln�
t"
"cão

.,

NEUSA nOVERF.

_ ... f ;) (' .....' ,: 1).1 ...

" !:! .. " ) L,iL S N"

s, Ui ... :·il.J.. \:,l li"':.! �U_

.(llkS con: .nua.n patru
....rido as á�:.J d ncrdes

-s, �., n que :lt: nr:-ora t;1-
nh<i.ll re:·;�tr:ldj a presen
('a de nenhun"l b<!lo:l.J:'e
flancé:oa. Ao me,m:) te:J11l)
in:.'Jrma-se n") miniScél"io

1 - Os interessad:>s deve-

a - apresentar declar:l-
ciies de conhecimento >::

um,

�ulJmlssão às normas d� E

dita! n. OOI··�3-1-1963. pu
blh;ad:) no D:ârio Oficial
n, 7.226 de 6 de fevereiro de

1963;
b - Os pnvelopes, con

tendo prop�stas e dOCCl�

mentos, deverão ser entr ...-

gues nu Depflxtamento Cen

trai de Com1)ras, até às 8

hores do dia 25 de março
de 1963, meihnte recibo,
e� que menci�nar1. dg,ta f>

hora do r,ecp-bimento, as.. i�

nado par funci!lnário do

Departamen�o Central de

Compra�
c. _ A<: p'·..,... ·stn'> !,pr�o

abertlls. ils lQ h"r,,� ri') d;",

25/3/63. e Ui' presença d')s

prop'Jnentes ou seus repre-
sentantes legaIs

JIII - JULGAMENEO

N'> 11 <Tal11f'nto da concor

rencm �e[tio observadas a

d <pnslcces do art. 23, do

Regulamento aw-vado 1Y

10 Decreto n. SF-25-08-61/,.
382. \..
A concorrência pode"á

ser anulada, uma vez qu

tenha sido preteridíl for

malidade expressamente e

xigida pelas Leis e a ('mi'
sáo lmporte..em prejuiza ar

concorrentes, ao Estado r

à. moralidade da CoccrrêT
cia.
O Depart:lmento Centr�'

de Compras. por sua C'

mIssão Julradora, reserv'

se o direito de anular 8

Concrrrênda., caso as pr'"

postas apresentadas nã'

correspondam aos interêsse�
do Estado.

Florianópolis. em 22 de

fevereiro de 1963.

SUB-CONTADOR ótima rcmunera�ão. lndispensã\'ll
!ln mínimo que o candidato esteia D .J� ....�J"" r _,....... 1. . ..1. .......�
eursrrndo a 3" série do Cur�' Tecni- - eparrc.-Hr.:TnU \..-enrrUf"OC \,UUltJHIJ

� ;�óp��a,C�:I�����aadee �e�:is '::=;:� � Ed�tal d9 lO;1corrência Pública·
.

d:ldes parôl o cargo.
o� intp:·c.��ad:)s dpveri'i:l dirjgir�sc para entrevi.�ta I . N O ,63 02 C05

REMINGTCN RAb."D DO BRASIL S.A. a "ua Trajan 18_0:1'
•

24-2-"�'
o Departam"nto Cen�ral

de Compras, t ·rna çubllco II - FORMALIDADES

que f:t.â r€.:llizar, no dlJ.

25/3/63. as 10 hr.ra". na sua

sede. à Prac;, L.1JrO Mulle�·. râo atender as seguintes
n. 2. CONC,_,Rrt';:.\CIA PU- formalidades:
BLICA. na; ('Jn.;.("�'c�,
gllintes:

J (lEJETe,- w\ CONCOR�
RÉNCIA

AQUIsrçAO

7 �·a;tJ.��C�����I:h�,o ::��
tro cam lrch:lêllra tip) Y.t
le. c 2 p�·J.!llh:: as, em rr:a..

deira de Imbuia. c-mp eta
ment.� de�r.H;n:ável. enver
nizada na cór natural, can
tos retos ou curvos tam 1-

nho 1,65 x 0,80 m. �u m9.is
Unid,ldc um Qmllltjdade
-17;

2. - Cndcl�:l. 'bl.ples. re�

f'Jrçeda. em ma�r!·:l de in!
buia env.ernlzada na côr
n:Hural, com arcos de ma�

deira. U'11d:ldc _ um

Quantld,lde ?f)'
.

3 - Poltrn<'!. fix'\ refol'
l::ada. rom b:·�r";. rm nl't
delra d" ; .... 1_··· P'1'· ... '·'1;.")
da. na côr H!1I·1ral. (,:lr'Jnst:l
CUl"V� e �Issento ana.tfl"I�:)
Unida-:l� - um, Quantida('\'�
-12;

..

p." '"1". com braço
a (lI:cl';1 a).e local
par:l "'lr:i.l de livros ou

papéIs. r"fol't;ada, em ma
c!c!!'::t de I('i, ('nver�izada na

ror natura., à boneca, Uni
dade - um. Quantidade _

40;
5 - Escrivl1nlnha, com 4

gavetas, sendo a do centro
com fechadura tipo Yale,
uma prancheta lateral, em
madeira de imbuia enver

nizada na côr na�ural, com
pletamentc desmontável,
cantos retos ou curvos, tfl
manha 1,20 x 0,80 m.

maiS, Ur Idade
Qtwntidade - 3;

6 _ Pr mClli'tn, para de-
l""'nh MTt ('I n de ]"1-

1"l1·.'crnil,lrl t ll:1 rl')I' n,!
rl(·(I\nd,) 121) ': 1:10

m .. Ull..idJ.dc - L

(H,ühcns Vict�r da Si)
v� )

[,DESlDENTE.

JU!W DE DIREITO DA ia vação e funcionamento, a

.
VARA CIVEL DA COMAR- valiarla em Cr$ 30.açO.00; e

Anul"llT'E'nte, sl;'(llInd" os h"r....,ãCvillentes, 'o B CA DE FLORtANOPOL!S 2" - Uma serra ctrcular,
nF ()(lderé, abri r 15 Aoêndns. [),osrl", iraI") porém O marca General Eletrlc, nO

Banco foi outo.riZl'ld.., <) utiliznr os Col ..t('ldos F<;t<ldlJ� EDITAL DE PRAÇA COM 102584. motor Trlelad, usa-

ais p o'" Pnstc.s de ArrE'cadl'lcõ"<; cnm,.., Cn�re<;"'nnrlp.,- O PRAZO DE 20 DIAS
.

da. f'm bom estad- de CO:l-

te<;, Q Bl"n"ll aknn,..n�Ó p,..,t;;" i,"",o.-!'nt","""",,,,t.:o 1"(') servacão e funclonamen�o.

d .,.

65 d d'· A'd b I
O Doutor EUCLYOES DE avaliada em Cr$. 25.000,00,

s� e mUnlCl()Ol� ,'" se,..s Istntois. re e anca- CERQUEIRA CINTRA. e tudo no total de Cd ..

nas �;��I n����i::,�ep�asc���er1::tn�U������das nos �
Juiz de DireIto da P 55.000,00, preço por quanto
Vara Civel da COmarca serâo I�vados à praça para

maL sodics nron0f1it,,!,=. Que re<:nnndem J'lF'lo d"'''ef''lVOl de Florianópolis, S.C., serem ar:ematad-s por
,,;,_...... t .... Dr-" <:'- ...t,., Catarino sob os auspicieS do Go- na forma da lei, quem maior oferta fizer a-

vêrno Celso Ramos.' ";A7' SABER aos que o pre�
cima dêsse totaL I!<m virtu-

sente edital virem ou dêle
de do que, expede-se êste e

conbeclmento tiverem que,
outros iguais, que serão a

no dIa 28 de fevereiro pro-
fixad ...s e publicados na for

xlmo vindouro, às 18 horas,
ma da lei. Dado e passa�a

na sede dêste Juizo {Pra� ��S�:sCi��� �e t��rl:����
�:�:��o �:et:';d1�rt�:''; mês de janeiro do ano de

vará em praça os bens pe_
mil e novecentos e sessenta

nhoradrs a NICOLAU BAT�
e três. Eu, (a) Carlos Sal�

TAS na ação executiva que,
danba. Escrivão, o fiz e

lhe mo'J� MANOEL BOA-, ��;��A��=
VENTUI�A FEIJO, Que se,

_ Juiz de Direito da la V •

proCl"lssa nesta Vara, bena�.! ra Cível.
a

ésses constantes de: �' Confere com o original.
14 _ �� o:arl!'Jpa .mã ...•••

"
na mecltnlca Acerbl c-o·.'1
mol.OI" Ch;Jrlcroi. n076039 I�
em bom estado de conse,;- �

L.�{-fédito -e
- flesenvolvinrento

Ate bem pouco tempo, os facilidades de crédito
não eram ló de entusiaSmar, em Santo Catarina, Q

quem prllerjes;.e colaborar, em iêrmos oe irlV�sti

mentcs,'" -, -��<:,." ec ....nômico.

_

Corecíamos'cfe orgonizoç$s fInonc,i a9. com ex

����zoodo -é sem d0�i'da -�':�;i��ia�;;���e;:'�-;"'''�;;:
66M'p- ome6 ashfd ofê

'

tocos s "('tore< dos ot"ividodes económicas e dos oró

pri05 serviços públicos.
.

Ei. porque, segundo uma inc--e.rcivel linha de

objetividc(!, o então c::mdidoto Celso Romes, com

su::!s trrin<,d:l.s fizeram do cré:lito seletivo o

P_'nto de ro�· -!9 a propulsa0. ne$\te Estado, de..
obra c,;,<;envnlvim€"nt1sto

O Bane .... de r� Sen�olvimento do Estado de San
to Cotarina ,5, A é um::! s�ciédo:::le ar.ó'1ima de eca-

n:'''''?p r--; t,." r,·('t"'1'zado segundo a lei est-::;duol nO 2.
719 rl- ...., clf reio de 1961, com sede e fôro no CI
d,..d,. j

•

�"'''rór:'('ljs, Copital do Esta:1o de Son'ta Co
t· rll1f1_ O BDF é uma entidade administrada por U!Tlf"!

D'rf'tr -:0 de 5 r"'"'f mb!"os, cs�is id'3 p-:r um Conselhr
d<> Ar�·_: ��� ... ;; - P que participam "representantes:

- do' G'"vêrno
_:to nfl 'i:ult�ro
-_ d1 :ndústrio,

.

- do comücio,
- do trabalho re ,

- do cooital p�rticular ap!icado no Banco sob
a forma de acõe9

0_ deJ'lósitns' f€'itos no '!3"nco tê", o suo integri
�ode nllrnnt'rl.;l nf'Io F�t('l(k. de Son'ico C,..tl"'rina.

Edital N.o 12·
De o'rctm do Senhor Diletor da Faculdade de

)jretor comun'ico aos interessados que se acho aber

:0 de 1. a 5 à,� março no horório normal do SeCre
tario, a 'inscrição pora 'a Segundo Chamado do Con

:urso de Habili.'tlção constando o concurso de pr,NOS

das mesmos. maléri�s e idênticos programas confor

�� ;,�����d�� ���:,��;��5 d:nt;�������.�ue poderão

FJorionópolis, 27 de jev�úro de 19(,.3

H"rminif) DO\lx Boabaid

,
Secretário

janeiro do corrente ano .

ca uara a Rádio Nadou'u,
somente em rédíos ligaa".;,
o expr-essivo índice de 1�,.9

Para 10.7 aR�egurado a e.e

colocao». Nn. s!tuação geul
da" emissoras do E.;tado ria

Guanabara a referida pe.

quisa con-tgna para a RÍ'

dio N:lcic.nal 9,2 dando à

a.e colocad::t o índ.ee c'e
5.2 .

Estes números revelam

que a atual admln'et rac'>

cu Râd!o Nacional. em :t!�

nhada em r .. to mu'3':;

t r rucae e de programa-a
cseé obtende abaojute !.'(,..

te- nos ,.� objet v:s qu

eam S!!�e:; de tujo .:,-:

ceda vez menor a SU:1. .1

0.3 le .... '�· d." CU"!n1e ;1 ...

do o país.

Agradecimànlo' à Rádia .

Diário da Manhã
Querino CeJlin agrcde::e a R. Diório do Manhã

e sua equipe dE: rodi,:.1istos pela o:f�nção dispensada
durant<;! o difícil tra:1se por que p:Jsscu !'uo família'
com a pcrd..J de 5eu ine.>:quecív€1 irmõo MARIÓ
CEOUi{ cQloGcl"<lndc pOJ"� amenizar I sses momen

�os dificeis.

_PARJICIPAUO
VIRIATO - .10,,0 LEAL DA CUNHA

,

Participa aos l'-'3!"en:es e amigos de seus pois: Jo·
se Xov',.,}" da Cunho e Sónio Filcmena Le:Jl do;) Cunha
o no!'cimento de <;O'J i�""'ã""7: .... h�

HUMBERTO
(l"'Mr;do dia 17 do co: l'ente no Maternida:'e Car

mela Dutra.

Banro de l'e�enl'Q,,,r,,,�p"11) rll)
Estado Bê! Ji!I""� r"f;or�".II �. A.
.A�h::tm-�e a di�n",,]riio dps senhnres Arlrmi.'t.a� na

sp"''' �".. inl à prara 15 dp Novf'robro. e�olJi)l� rir. R,11a d03
1Ih"'I<:. ('I" dn('ulnent,·� a flue .!'e r.efere o arH�o 1:19 do D�
creto 'ei n o ?�?7. de 26 de setf'Jnbro ri!'! IMO.

Florianópolis. (SoC) 18 de feverp.il'Q de 1963.
�lc;rf.e8 Abreu. Presidente
Jnil'l José de Cupertino Mpdeir ...s. Diretor

REI-MARCAS E· PATENTES
Ageme Oficial lia Pr,pr'.d :le Industrial
fi:eg'atro de marC4ll, paterll.t!b d.e t1lVeTIÇáo, nomes C�

"""rdat&, tltul08 a., "��a�lecl1ll<mt(!, tns:g1li�, JrD.8es '"
prOJ2GO'rrmdD � marclV de exportação.

Rua Teneo1t Silveira 7.9 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'.

POLIS _ CAIXA POSTAL .7 - FONE 3912

EDITAL

CARLOS 'SALDANHA,
·F�,,('.rivfi.o

Esrr..v�nte
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diminuiu
ccnt. du i.e Dá�.
CARROS ESPETACULO

OR.}NDIOSO
o pesfile de carros a\�

górtcos, realizado na 11 .re

de terça feira consututu-

��os��m .espetáculo, gran-

Desde as primeiras horas
da ::nitp u-r-a multidão
incalculável tornava a pra
ca 15 de novembro e ruas

clrcunvl?:!nh'ls, ansiosa de

Lucinha D'Avi;:a eleita. no ba�le do Municipal, Rainha do

Camatal de 1963

Carnaval no 12 de Agõslo - Sucem

o
presenciar o desfUe que
foi aberto pelo "GRANA

DEIROS DA ILHA" com

seu majestoso carro Porta

Estandarte. Antes desfilou
uma graciosa ballza, que a

todos Impressionou pela
sua agjiidade e desembara

ço.
CORRERIAS NA PRAÇA

XV

Um Incidente entre po

pulares, ocorrido na praça
XV, prOV:C(iU conertag e

tr- pecos entre a multidão.
A pronta tntervencâo da
Pcücta MiIltar restabele

ceu a ordtm podendo to
dos apreciar com calma o

espetáculo verdadeiramen
te mara:vl!h ...so que foi o

desf!le da Sociedade "GRA
NADE1RO� DA ILHA".

O segundo carro a des

rüar foi o denominado
Carro da Rainha, que im

pressionou pela ornamen

tacã e jogo de luzes,

SL.;u:ram-se
.

os carros;

r._,"'d ...• (alegoria); figura
\1',<.1. do "carequinha" que
.:1.1 rancou aplausos e' risos
pato fino hUmOLSI:1u apre
sentad-; MJc�caie S�nhu
e Aite, (àle�c .. ta e

!?d.u), in.�r�.'id':'llUU >JR '.-

teu-a: Bc-Ia Ado-mecída,
ta'ezo.tm. oferecido a nn
prensa e muito especial
mente ao Fl"l1ll' .'1-

TA;;C--'; hl f.·'l r'a ,

carro grall�i,j�o; os r

dos carros fC\::IU"! a

em frente ao Palár-i do
o-vêrno Catedral ""'''H.J
pulitana, prefeíturn utuni-

�:�e�ll:�d�,e�!:��:l��..
átua

O POVu não oouc-u
aplausos aos "Gl"anadcir��"

ennslesmo dos foliões
que ímpressi-naram oas
tente bem.

de pessoas que se 'acoto
velaram na praça XV, as

sistindo 110 grandioso espe
táculo.
O carro Tenente abr"iu o

desfile seguido das rnart
c-tas em homenagem às
crianças. DesfUaram ainda
os seguintes carros: "Porta
Estandarte", (alegoria),
homenagem ao SESI; Ara
nha Real, alegoria que ím

pressionou bastante; "car
ro das Flôres" (alegoria e

mutação), multo aplaudi
do; "Palácio Asteca", carro
que Impressionou pela ex

celente apresentação e ri

queza de detalhes.

Os "Tenentes do Dia

bo", realmente mereceram
a vitória apesar da exce

lente apresentação dos seus

rivais.

Magnifico é o têrmo 'que

pode designar apresenta
ção das grandes secteea
des.

Carnaval no rira o mais movimentado
HERóIS ANóNIMOS

Ao se falar nos ean-cs

alegóricos é preciso que se

tenha em mente que êtes
são o resultado do traba
lho de dezenas de herois
anôntm-s. que com sua ar

te, no Isalamentc dos gal
pões das sociedades cama

calescas criam autênticas
maravilhas.
A êsses heróis do carna

val florianopolitano as h ... -

menagem de "O ESTADO"
pelo muito que têm feito
para o maior brilhantismo
das festividades carnava

tescas e para que nossa
Capital, leve com orgulho
o laurel de posauír um dos
melhores carnavais do
pais.

"TENENTES DO DIABO"
- VENCEDOR lI..!AIS U.'.�A

VOZ POLICIAMENTO

N o v a m e n t e sagrou-te
venced-ra do concurso de'
carros e de alegorias a So
ciedade Carnavalesca "Te-

O policiamento da capi
tal do Estadp bem como

de bairros clrcunvíainhos,
no rem-u- de Momo, es

eeve sempre vigilante, n5.1

dando margem a que aeor..

teci-nentcs de maior mon

ta viessem »rapanar o bri
me de nOf� carnaval, já.

tcont na s.a pág.)

n ntes do Diabo".

A belíssima aorer-r-tacvo
d- �el!s carros. mere-eu s

'''',e� c·o.]'i-s dc Jl.r:e
r -r-r-rt'ts" J +ulae d 'fi! e
:' -c'uuso nnares

As jôtos !lxam aspectos 'aos bdiles reallza doi na 'Lirà Te:�rs Clube. Na primeira ve

mos um conjunto de alegres touonos. No $egundo, aspecto dos salões do Lir" durant

um dos bailes e, finalmente, um grupo de "ohinesas". (Fotos de Magessi)

o baile do Mu.nicip�l teve a caracterizá-lo o con1unto de

fantasias de luxo, das quais mereceu primeiro íuçar
"Guarda da K2l1rina, da jovem Terezinha Amim

Santa CatarilUI, em geral, e a sua Uni'�ersidade, êm

1JaI'Uculr,r, rejubilam-se, hoje, com {: Vi�iia do s1lnadvr
Juscelino Kubitschek - o Presidente que o Brasil aplau
diu., pela suas extraordinárias metas descnvolvimcntistas.

As es:radas asjt.:.itadll,o, que nosso Estado possui, da
tam da sua administração.

E a U1l.iversiJude é ato realizado no seu gTll1lde ço
vênw.

Dai o jtibilo de sna presença, pura andarmos apenus
esses àuis ángulos vbcu.!{/dos à nossa terra.

O seu: sucessor, é verda{ie, descobriu SWltu cstunna

para [aeer aqui a -prímcírc das célebres' ewuões rcyla1tai�.
Nerucztníio e de lapis em punho. reclmll.a1tdo estenóora
tas para ditar ordens imediata.s, enganou-nos com imen
sas promessas e vultosos recursos. Vários meses depois,
sem CU1n1Jrir nada d(ts resoluções aqui enceucues, nuua a

tamíuo: de1ttrc de um navio e se punha ao largo e a salvo,
deixando o Brasil e senta Catarina em es.ecc de çuerrs
civil.

A recordação desse episódio e desses jatos, colhe nesta

hora, com a presença entre nos do preclaro brasileiro que
na Pres!d6ncla da RcpúlJlica, atruvês de uma giy(mt"esclt
obra realiza.da, demonstrou as suas ,virtudes de estadis�a
e de lJü,lrioÜt e revitrllizozt us jórças e a té da nossa çen
te nos destinos da 'Pâtria comum.

Srt1Ldemo-lo, 1Jols, com a mais lro1Jical das aeo!hidH-S,
SAO PAULO, 27 {OE) _ 1IIctnilestando-the nossa si1llpati{! e as·nn.%{./.� esperanças

um sensacional jw'o de reportagem: A COFAP devera Iniciar na lilllt 1Jel'sonalidade, marcada pelo ?It{/i� sodill othnil>'1IIo
ao Couto de Magalhães, sentindo h('je os esLudos referentes e pelaAwSsrt certeza de que o Brasil ainda dele tem 1/tut4

't a temporada clnegétira. pretf:ndem a majoração do preço do to a esperar.
leite. PO'!'tl'r ,""tIo ó�

O primeiro prémio pam co11junto de janta stas !oi arrebatado por estes "ESPANTA

usos: que animaram o baile de gala municipal
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