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HUBENS DE ARRUDA RAMOS

Americano, o Governador
Celso Ramos deverá visitar
aquele País amigo no pró
ximo mês de maio, demo
rando-se num itinerário
que devera ser previamente
organizudn e mantendo de
morado contacto cem os

meios administrativos.
Convidado 'já no ano an

ten,.r. o Chefe du Poder
Executjvo Catarinense, em

virtude dos Inúmeros pro
blemas que então surgi
ram, não poude aceitar. o

convite.

Agora, [á respondeu de
munelra afirmativa.
Com a finalidade de es

tudar os detalhes do iti

nerário, ceveré manter en-
Atendendo a honroso

convite do Governo Nane

tendimentos com as auto
ridades americanas, o Pr'J
rese-r Alcldcs Abreu, Pre
sidente do Banco de De
senvolvimento do Estado, o

qual possivelmente ncom

panharú c Governador (,;:.;1-
so Ramo') cm sua viauem.
Lâ, o Governador Celso

Ramos e o t'rur. Alchles
Abreu prr-eurarnu retornar
os contacto, antcrbn-nu-n
te mnnuoos eOI1l OI[':;In],,
mos Ijnanrulros norte ame

rtcan. s. c maio r.ipeoint
rncntu com o EUOl:fJ Into
ramcrtcano de nescnvotvt

monto. no scnt'un de se

r-onsegu!r nnanctamentos
para as grandes empreen
dimentos do J;':ano de Me-

Jan�o escreve carta a KenneoJ:
Missão al� TH"G�

,

BRASíLIA, 6 (GE) - (j
presidente João Oouínrt

resolveu empenhar-se pes
soalmente pelo êxtto ca

missão Santiago Dantas.

)los EE.UU. Cem êsse pro

uõeitc escreveu carta :-10

seu colega John Kennedy,
destacando a írnporta nul»
que o sucesso da missão ct

Mlnlstrn da Fazenda, terá

para nosso pais, e para as

Américas. A mtssiv.r sonda

ainda o governo norte
americano sobre a conve

niencia ou não da ida da
missão Santiago Dantas,
agr-ru aos EE.UU .. ou em

época posterior. O Ministro
da Fa�enda embarcará sá

bado para os EE.UU. de

sembarcando no dia se

gu.nte em Nova York. S..,

gun da Ieirn. .. sr Santiago
Dantas. que se.a acompa-

,
\ NOVO EMBAIXADOR

J'ara OCII1)lLr o pr;slo de Embaixlldor dos Estados Unidos na

Füt/r"mrlj_lL o presirlentc John KClUtedy nomeou o S�. Carl
T. RO/Vlm, jOT1llLlista e aulor de quatro livr?s publIcados.
Na Jato, o Embaixador, If Sra. Rowan e Os fIlhos do �asJ.l
Carl Jr e Geoffrey. A nomeação do Sr. Rowan assmala

mais uma etapa da camp(lnha empreendida pelo govêrno
l1'Jrte-americano no sentido de integrar plenamente o ho

mem de côr na vida administrativa, política e social dos
\ Estados Unidos L

-SAN THIAGO
EM S, P.

tas do Govêrno. Versos Estados, entrevts- tas autoridades ndmíuts- que se csLá rennsanco em

Como se recorda, quan- tandO-$e com as mais al- trativas e observ,mdo o todos os setores da vidn am.(;!�iCana.
do d:, estada em nessa C<I-

,,,'"I do S, Petípe Herrern, "MINAS GERAiS" VAI JUNTAR-SE 'A FROTA QUE SE ENCONTRA NO NOR-Presidente do BIB, foram-

��;',c;,,::n�:�=�o '�oP;�: OEST·E - NEGOCIAÇÕES BRASIL-FRA�ÇA CONTINUAM NA ESTACÃ ZERO
cante a financiamentos,
tendo (.·S projetos catart

nenses merecido as melho

res atencces. Agora num

con�ilcto 'direto, os entendi

mentos poderão ser acc-

torados.
Nesta sua visjta, ao mesmo

tell,p.:� o Governador Cel

so Ramos torá -portuntda
de de percorrer e vísnnr di-

S!:MOC:
rWVA
INSTRUÇÃO
Rro, 6 (OE) _ Será dlH

vujgada nas próximas no-

1":'5 pela SUMOC a instru

ção 235 que complementa
rá disposição da 234. Uma

fonte daquele nrganismc
financeiro Informou que n

rio-a instrução. tratará da.

nhado por 4 assessóres, afarição de credito, sem se

tntctará as negociações eco- . preocupar com o mereceo

nõmtco financeiras em de vendas a prestação.
Washington.

JANIO AFIRMA QUE
PRETENDE AJUDAR AS REFORMt,S

L'ncoín. Adiantou. ntnda (,!

SAO PAULO, 6 (OE) _ sr. Quadros que a i"eferld,l

abril em SEm entrevista ccteuva con

cedida hoje em S. Paulo, o Paulo. P I" outro 1'<1.

sr. Jãnio Quadros, entre co, que p reteride Iluxjll'l.l"

, nutras COIsas, declarou que a todos aqueles que pre

está crntlolUPO a revisêó ten�em reaüz.jr as. rlõfOj
de uma trao.\lçuo cc um oIrnroJ

- ae- bas�·f'tn

nvro com a biografia de pnh.

KENti'EDV AFfRMi_:
Não há Possibilidade de

I:ormalização nas relações Cuba EUA
da América Latina toma

rão as medidas oP('rtunas
para por termo a subversã:.
qUI:! os EE.UU. respondem
:1 Fldel castro. Frisou atn

da o presidente n-rte

americano, que no momen

t'J, não vislumbra qualquer
po;;sibilidade de normalt

zacão de relação entre

Cuba e' r-a EE.UU.

WASHINGTON. 6 (O::::)
_ G preslocnte Kennedy
manifestou-se hoje em en

trevista coletiva a Impren
sa, dizendo não estar sa

tisfeito com o ritmo da

retirada das troças sovíó

Uvas de Cuba Afirmou

tamuem que alimenta es

peranças de que os pais('s '

Foi unir-se a fôrça Tarefa France,sa

Este é o Contra-tol"j>edeiro 1fTARTU" da Marinha Francesa, (file, deüaIH!o o.� l(lljos�

teiros _ $lIuStit1lido por 11m navio 7nJ.ior - foi unir-se a f?rça-tarefn drr An�l.ada ria

rallÇ.{l. [rola da Marinha Dmsi�eira que se encontra no nordeste e Os "ll�Oe$ da

� -FAS cori ·oll.trJt toda::; a::; lU. i...:cles nl'vais francesas ãeíernr na tão [)o
,'.

_. __ ._�II:�1ti!i:t;'nt�!! .�_I_�.'__ " � _

o Brasil esteve »resesue 1LlI Conferencia p"r;l a Aplicarcio da Te('/Iolllgia c dei Cicn

da em senetícío das Regiões. »renos Desenvolvida;;, ./11.1' se reali:::ou 1;//1 Genebra, sou

o -patrocínia das Nações Unuics, Na tot», parte dn (lelaga(·ão brllsileira (tu COIlC:l·.

quando acom71unhava o de;;enrolar dos tru balholc. Di! es(/uenl(L p,/ra r/ dire:ta. os. ?I·S.
Dante costa, do Conselho de tiesenuotr menta ela Prcsidc71cla da Repúbllca; vuct.n:

Letna, da Universidade de São Paulo; e A. Si'l'eira Filho, do COllsel,Jw Nacionl(l

J de Pesca

SAO PAULO. 6 (OE) -

Eui confirmada para ami

nh â
a visita do ministro

da fazenda a S. Paulo. U
sr. Santlugu Dantas deve-é

chegar ao aeroporto de
Congonhas as 12 horas, se

$\lin.do para rs Campos
znsecs. ond'e almoçara com

o'governador Ademar ele
Barros. Du: ante a tarde o

Mjnlstr� da Fazenda esta
rá realizando gestões liga
das a sua pasta

Possível Adiamento na Viagem
, J. K. a Buenos Aires

dicas o aconselharam a

€ZIO, 6 (om - A vta- guardar repouso durante 5

gem dr-s senhores Lheras díaa, Em cnso da conür

Camargo e ruscenno Ku\>l- mação do cancelamento. o

tsschek. marcada para ex-presidente Kubitschek

amanhã rumo a B. Aires, seguirá nos próximos dias

poderá ser cancelada. O pnru Washington, afim de

ex-presidente colombiano, entrar em contJ.cto com a

está ac:unado acometido O!g:miz:-.çi'1O (ks Estados

_d'_f_"_',,_g_ri�_c_"_u,_,_,,,_'-_A_"_"_ri_cl!_no_,_, _

6;����:. pa��t:��:�sin:�_p��
meiro ministro frances,
declarou perante as cã'ne

ras, que' ainda se encontrCl

n" firme propósilo de dar

cabo a vida de De Qaulle.

Afonso Arinos Preside
Conferencia do Desarmamento

Desavencas ,\nglo-Francesas
enfraque�em O Gov.Macmillan

dos trabalhistas, que pode- esta sendo cassado pelas

desavença:; entre Inglat.e�·- rão assumir o govêrno autoridades flancesas, acu-

desJ.vencas entre lng:;rlter� ingles, no final do ano. sad- de chefiar o exército

ra e Fr�nça relacionadas Tendo sido permitida que secreto, organização ter-

George
.

Bidcux compare- ror\sta que fracassou di-

com c mercado cOI"f{um eesse anteontem perante versas vezes em suas tell-

.europeu estão enfraque- as câmeras de televisão f)a

cendo o governo conserva- BBC, para um sério ataque
a De Gaulle, os jornaiS in·

dor de Mac Millan, e pr,-.- gle:;es e Os politicas traba-

porcionando ótima mntérla Ihlstas estão explrrandO o

fato. que se constitue umo.

para a campanha eleitorql desatem;ão para com o

presidente franrss. Bldoux,

GENEBRA. 6 "0 EST·\

DO" _ Pro"scguP nc�ta ca

a I05.a "essã.Q da '�'''\

d� de.,,'rmamen''',
debalendo a c�ssação 1',�

provas n\lclenre�.

O� trabalhos e�tâo �ell

do preSidld'l< pelo Chf\,l"e

lei' bl'osileiro Af In"o Ar'

nus dI' Melo FranctJ.

PESCt\:
Indus!rializacão
BRASíLIA. 6 .(OE I -

Selá instalado na próxima
semana o grupo de traua

lho criado pelo presidente
da República para elabo

ra!" um pl:!no nactonat de

comércio e industrialização
da pesca. Esse grupo será

prestdidu pelo ministro da,

agricultura.

Cuba Acusa
LUA de ,\

Preparar Nova
Invasão
NI\ÇóES UNIDAS mo

VA IORQUE), ú '"O ESiA

DO" - Cuba acu"ou ofi,:b.1
llle-ntc os EE.UU. d.:: est.l

rcm pl'c'paI"3ndo n"va

gre"são armada contra �'U

território.
A acu��('<Ío ('s!;\' r<>ntida

em d"cmuent" entr<'gut: uu

�ecrc·tâl"io geral da ONU L.

�hant.

Astronautas Soviéticos virão a São paLiI"õJ.G. E OS
\

UNIVER-

SITA'RIOS
RIO, 6 "O ESTADO" -

"Feliz é O 1'�VU de uma J la

ção que 'pude reinvidicDr

democraticamente.Q :1pl'!
moranlCnto do ensino nfl.�

�ua" universid"des".·
Foi o que declarou hl)j�

I) frcidcnte J"ão Oouhl.l"t-,
ao "Bctlber lideres estudan·
tis que lhe apresenta.1'"m '/6.

rias reinvidicaçõe!\, após a

solenidadp de inaugUr9.\;Rn
do ano letivo na Univc' !-

a','anomm,

·a!IW."I*; ,

S, PAULO, 6 ( OESTADO) - 0,

astronautas Pooovitch e Nicolayev, au
tores da última

-

proeLa cósmica soviética,
virão a S. Paulo·

A notícia foi transmitida pelo em

baixador soviético Andrey Fomin, ao

chanceler H�rmes Lima. devendo os 3!:-:

tronautas chegaram a S. Paulo entre os

dias 15 e 17, afim de assistir a exposição _

de aeronáutica e astronáutica, a ser ir.s

talada no parque Ibirapuera.
O diplomata soviético dará, nos pró

ximos <;lias," novos l_)ormenores, i\1fcr

mando inclusive se virão também (IS 1""),1-

ves espa(aais, utilizadas por PO.l}..oviJ.ch (;

Nicol�yv.

CODI60 DE TELECOMUNICAÇÕES
VAI SAIR

BRASíLIA, 6 (OE) - E:;
la cm fase final a regula�
mentação do código bra
sileiro de tele-comunicn

ç..'lc<;. ruidandl··se cta orieo·

laç:i.o de grupo dI' traba!h:l
para formar a empre:l
brasileira de tele-comuni

cações. que lerá caráter de
monopólio, nos mesml)s

m· Ides da Pell"Obrás.

Cuba Teria Govêrno no Exílio
NQVA YORK. 6 (OE) -

A ?ormação de um govêr
no provisório cubano no

f'xílio, foi anuncinda hoje
em Nova YOl"k, por Mãdo
Garci:! Cole, o qúal aeclà-'

'-' eprcsett'taT!:I6 gTu!)ds
de (;\I))anos C;.\I�dOS

EE.UU., paises dn América
Lal!na e Europa. Mario
Oa!'cia revelou,. flindu, que
<1 países latino-americanos
e dois eur'lpeus, estavüm
d(,spostm; a reconhecer o

'g'cvêrn -,;"l'ti � .m:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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eLl;;;J.(COS e cuitu. ais a fim também com O prefeito da- funcionar com as mesmas

de • xnnunar a p-sstbílldade quula tldade e receber um c:ll'nctel'isticas, cem a m8J

de um nr-oi-do sóbre educu- grupo de estudantes bra si- ma 'ordem hierarqnica das

�u'; com o seu EstJ.do. No Ir- ,'OS que atu.umeruc parti- grandes empresas, das grnn

d.a -cguinte r ontem, tere r- CIP"lI)) de um seminário na de); :;;ocicdades mercantis.

rei. ,I. o Ccl. 'ravora fui 11 - uníverstuadc 1 necessitando. "ípsc Cato"

mnnagcado com um nlmó- Sugu.rá depois para Tuc- de tolaboracao d-s diversos

co neto Dr. .rcão Gonçalves sou, no AdilOn:l, (nde serú setores convergetes. E far-

de S usa. Diretor do Depa-'- hóspede elo Presidente da mum essa estrutura de gu-

tn.r-unto de coopcracào untvc . sídadc Estadual, e vêrno tOd-s os Ó li,aos 1'C;

tõcntca da C-:::A. aliás seu dai para Pnoenix. no mes- se divide

conterrâneo. Entre as ques- mo estudo. onde vi,>iLará

tf,e� par eles tratadas ocs- pr fetos de irrigação no Sult cada Qual eomprcuussado
tnccu-se a posslbtlldade de River Valoy. moralmente e c m runcão
assf.stóucín técnica e pr J- Após uma visita a Chlca- destacada e decisiva ante u

fi�s! n:!l da CEA ao Cca á. go, regrcssanl a Washln�- conjuntura, quer no estuG:l

Em seguida. o Coronel visi- ton para avistar-se nov:t.- ou na realizaç5.o de obt'U�.

��u L�i��' ;I�:t��h�od��:�� �i):�l�CO ��I����:O�O�H������ :�ra ��:: te::�uç:O°����� SINDICATO DOS ARRUMADORES
��,:;�'�l!�:I'I�)a��i'bil�n!�m �:: ��:�� ad�II;::��a:�n;:d:��: �.I:�!t��UI;:�d:�f��:�IU�ê����� DE FLORJANO'POllS
um emprê'3t1mo que finnn- vi�e�:ronel Tivor" v,.aJ.a

orgi':.os trabalho harmônie:; Séde: - Run ConselheIro Mafra, 175
ciBrb. a pavimentação de ... e e!ll proporções tais que EDITAL DE CüNVüCACÃO
rodovias-tronco no Ceara e :�o�)�:n���o �::l���e�i�� �e�l �J;�)���iVU c::;����C��;::l� ASEMBLEIA GERAL ORDINAR1A

��a��cc;��'�a�eez:�gna a eid:l-
de Só C:l.valc�mte. Diretor o J'J atingir a meta gove:'.

r,-Io prcs,mtt' editol ficam convccodos todos \)s

3('u último enr,mtr" im- dos Diários A�sociados, na:11ental. E�sa nece,sidnde ���c�:d�!u��t,����� ��:�;�lési�Li�:���i��.:fiT�����ca�s�
���::�����toa:tf�� :m �;��:�

e ·�ital. porque sem ela ex-

p.r6x�mo dia 28 d) corrente às 8 heras na :;éde élésle

lo Almeida, membro da "Co Dra IARA ODILA NOCETI AMMOH ;����('�to;e��i��tetomo';;m conhecimento e deliberarem

:���ciicoeuct-sp�:ve"�u���:"l!' ��
I

CIRURGIÃO _ DENTISl A
ORDEM DO DIA

G'w€"nael'lr-I"eito no esta- Atende f;ro� e crinnços
1.° - Rpl:l.tÓrin Q ·�er apresentado P010 Sr. Pre-

belN'jmento d� noves cou- Méto�o psicológico moderno _ e�pecializado )<�dente do Sin�"ic:lt:J. que constam os rc-cursos dos pri'1

taios ('om runeionârios nor- poro cn�nc'1S _ ALTA ROTAÇÃO
clp:jis ocontecmen,,:_ d') ano d� 1962 Balanço F1non

tC-1.meric:lnos e no prep:l- Aplicação tópico do flÚr.'r ceiro do eXNcício: Bnlí!nço Potrlmorial C"mparodo- e

r d� nlan()<; p1fn o de�r!)- AtendI" rl()� 10 às 12 e das 15 às 18 horas
uma DEmanstrac�e c:J Apl;caçã:J do Imposto Sindical,

vo!v;ln�nt? económico do "WI São l{irap "''' 1n tud:: em co"formid::de ccm o Art 551 do C.L.T. com

Cc",rá
biríado c'm o Art. 14 d;J Porto�ia: Ministerial n r. 884

Q Coronel Távora. f'll'- dt' 51 J 2 1942.
.

mad poja .....('ao ..mia Mil\- 2 o
- Parecer do CONSELHO FISCAL sôbre a5

��:�d�'1�;�::�;�n�e����I= �� rASA NO CENT�O . ���t��,�. teY;;�c�� ��e�or�sDde������ã���6�r�1.I!n�;,
Al}�rf':.:içO'''llento ele Cfiel- Procuro paro alugar cu comprar mario e epr:>voçã.) de confp's do Diretoria serão por es.

n!�. frrou€'nt u tambêm a r r:.tt"J com Osmar né!<ta Redação. Cl'utínio secr(!�O.

ES"'lla Sl1perior dE' GuerLl, 3.°'_ JULGAMENTO E APROVACÃO DA PRO.
"i�ltrlrâ. dro'1'!< de Was- ---- POSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICiO DE

�:,n:t�l:'u�;!���a�,,�o����f�� REX-MA.D(A� r PATENTES 1964No caso de não h-v .. r rúmel'O I_egal para o fun.

�e����s��:ve;I!C�t����I�n� A(Jente Oficial da Propriedade ladaslrial ��:a:�n�ose��n��sec:����;Joç�� pC:r�v�u��:' Af:�:m����
Reitor da Universidade. (1:\ lile(Ji�tr.o t�t ,ma,..cas. tPabren�s de invenção, nomea CGo

no mesmo local e dia, uma ho�'o após a primeira que
CaiUórnia -as condições de werc 4t8, U os es a eleç,mento. jnstgnias, frase$ d.

um projetado acõrdo de de- propaganda e marca.!' de erportaçllo_ :r:�e�����zada com qualquer número cf: Assoc"lodcs

",nvolvlm'nto económlc" Rua Tenen!e Silveira, 29 - l° andar - DEMOSTENES TZELlKIS _ P,.,ldenle.

��m a��!;:rsi�::�:�:��'�; SALA�üS�C.��A.�"#�!�ur=: ......__...... ��_.,... ;/3/63

I? �,ll1". I c i:"', .

J ' ,� II :.' )/
'111 -enn-to ·.'w
Ijl·""nj·mo ,,:1.'

W:.:,hingt(Jll, gegun tc
oecia.ou o Clroncl Virgilio

c 'ruvorn. «ovcmador-crct;o
horn-nno-u- clt- que o J.O·-

h·)jr:, II '1'·'· ('.111 1.\1111'1 ri.

:<111 vida púhiira e 1)'"0;\'
·'icwd' a nar G" v"t"s ,:1'

f<'licidad" pc-soal.

FAZEM ANOS HOJE

Alval'o Accictv de Vasconcellos
- sr Mório �'ite
- sr Renato M�cho:'o
- srta. Nai:' Ma�owi�sky
- sra \va. Carl, tJ S "in

Srl�l M"l'ia dos Dc1�s Mor.:n5
:,rl.,. \Vcnd::t Mirasky
"I' Cor!(":!> Henrique Gevaerd

Cenlrais Elétricas de Santa
Côtarina S, A. - CElESC
/úSLM8LtIA GER,AL ORDINA'RIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convi (Jcl�s os acinni�ta·'í do CEf\ITRAi3

ELETRICAS DE SAN'I A CATARINA S.A. -- CELESC

1 ... :lrQ �e I·unirem em asselllbléia gel'al ordinócia, na

��'!;',t�,��;'p�I;�:aà�l�i,�� �o��;i�o ��â ;;S�e c:�r��
d(" 1'1(,1, ('delil. ,'arem sôbre a scgu"inte

ORDEM DO DIA

I 0- Relolôric, bolarçl! e c nla de luco." e pt!r
d�<;.. ,ereren , s 00 eXE:rcicio e�c 1962 e p:úccer do Con

�elh') Fi!:ical
.

2.0 ._ Eleiçã:J dos membros do Ccnsc-Ih') Fi.""cc1 i'!

rp' pr'Cl1v('S sllplen�r:s.
3 n _ Eleição d,ls memb: "s dq C 'n��lho Consul.

(as), JULlt') H ZA.DROSNY
Di,,, lor-Presidente

HERMELI NO LARGURA
Diretor·Comei"cial

."
HEINZ lIPPEL

Di refo�r-TécniCO'

cto Ceurú, o Bru-d! pode <i

rar gl'"m\':)� pro\tit-s. em

seu cc-cnvorv.mcntc uccnó
!1,jI-'J. du vasto reserv.uónc
de cxpcrfenrnu técnica ore
rcc.oo pel- s Estados UIl,

clnJ. P,lLH'O após sua cbogc
tlJ. a esta capnqt. rio tntc.o
ele uma rournec de 15 di.is

p8.0S Est�d..:_; Unidos, de

ela .. u que Sei! obicuvc p.:
mcraia! é "a mctno.ta dos

padrões de vida de m.!l1

povo, obrigação de qualquer
govüno que tenhn a csp2·
nm�a de sa]\'aguurdur .stU

.'mor próprio",
"Nosso programa consj�

te em preparar uma sólida
bus':.: e"u'ulural pa:a o Ce:,.

!"ti." acresccntou, "pl'oje:o
que dependerÁ. lIluitp de rt!·

ce:)crm-s fôr.:)a '?Iétrlcll �I�

USIl1�\ de Paulo Afonso," Es

ta tcm rc('cbido ampla n�

sl��rne�a da All!mça par::l.

o Progresso na t;xpan�ãó da

dcsenvolvlll1cnt'1 econôml-'
co 'do Ccnl'á

'.) COfonel T;l\'or."l, hÓSP0-
de cio govt!rno no: tc-ame
ric lll' nus termos do PI',J

g:':u:a de Lidere$! Estrangel
I'O�, mostra-se muito �atis

fcito com a,> rel:H:ões quo
tem feito. eom alto funcb
mirios n ...s dois dl,s d".�jf'

que chegoll a Wn�hin�ton,
Na segunda-feira nvlstoú

se com um I'cprc"f'nt:m�e
riJ Secretário dc Est;ldo As

sÍ'>trnte para AS'1tntO� P.'-

taco /)::>lui vanun.rs grnco-,
auxtllnres. Foi Sua Exec}(', I

"cta o insplrnd- r dos que
comp-rem o .��II g.rvêrnn QIl •

marr-hn com o cs-ôpc run
dal"rllt,tl de 1)"0l-<r{'(lil'.

P�,_,J un.a prog.e5,��(")
i:';int::l'la �e.17. pcrquu I).', I

a:-e'.1 p.:'ê p.v c v"h';
fl·,',''''� vtva- do. er-ono-n r.i
b u-i i �'-"e,d;'

:\'r[l�r.1. fevereiro ele

. Cr;_norrencia Pública n.o' 4 63 - OS-0?'>3 .l
a 19-0 • 1, rem Projeto de Reformo, n-, prédi "j
h à ruo Esteves Júnior n.o I de propriedade

o

da
Pccutdcde de Farmóçja, da F�Cllldoó. de Sto Co-
larln:1 nesta capital.

.

De ordem superior Comunico ao!' Interessados
(lL.t�, se acho aberta Concorrêncic Público, poro
Pr. ret .... de Reforma de UM PRE'DIO, de alvenaria
com (2) doi� on-or-s, medindo 10,70 x 26,60 mts
cada pavimento.

.

Di .... .sôo ce M:>terinl, em 28 de fevereiro de 1961
José Fnr tkornp - Drretor

central,

Universidade, de Santa Catarina
DIVISA0 DE MATERIAL

Edital n.o 3/63
Concorrcrrciu n.o 3/63
Proposto paro o dia 18 de'yna"ço de 1963
CçnO'flt::n{;la Pública n.o 3 '63 - 04-0"1.53 C1

� J 8-0:-. ',3
.. paro Projeto de Refor-mo, no prédio si

a. rua BOCOI�NO n.o 60. (anexo <te -edifício do Recto
no) elo Unlversrdone de Senta Catarina nesta CG-
pi�l.

'

De (relem superior comunico aos Interessados
qq,e se acha aberta Concorrência Pública paro
h iH,

..

de I�e�::rma de UM PRE'DIO, de tll�e,"'{'H'io
co� dOIS onda:'es. medindo 14,85 x 8,40 m. ceda
pcvimento.

Divisdo de Material, em 4 de fevereiro de 1963
i

José Fortkamp ---:- DIretor
------------

, .�\

"'."';ir4_��:�������Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.... , �UJJOiII"'()
E AS SINALEIRAS, 5:t5 � IV? - Insistimos.

Até csvt m ainda não haviam 'sido recctoccdcs nenhu
ma dos smatetrcs rC't'ir.,:,::as de seus respec.'ivos lugo
.es durante o Carnaval,

Nenhuma explicação foi dado nem cos pedestres
nem aos prcprtgtó rics de ônibus e de cutros quaisquer
veículos.

Não há díscípünc no trônsito.
Quem qUl;t r qUE' pes-e livremer.te sem conrrô'e
Quandc houver uma esbcrroda e ccídeneec gr-::;-

ves a registrar, entôo, as sincleircs voltarão.
E não semente as sinaleiras faltam como tam

bém cs guardas rl�lo rnencs para os subs-ttuírem er -

quanto curar e,<;�e estado inexplicavel de pouco coso

para cem o vida de povo
Não há sinal nem quarda.
A orcem é cvcr-çor sem S8 deter.
Os pec r st ES que se danem.
E' de admirar o "ilênóo da nO.'l50 imprensa blc

da e escrita -Xlbre c css',Jnto,
A justiça começo por cosa, , . '

Algumas das ch:.madas tartaruaas estõo sendo
c,...l('c, n:>s em dive�'s-;� pontos da cid;de dizem p3l'O

disCiplinar a trônsito.
.,

Ma'>, tal'tdrugas sàrr,'nt,e nôo bas:l:lm

AIndo �e fossem l.:Jgôstas .. , ,

Mos is":. "'õo oulr:s quinh�ntos e pertence a ou

tra tllrpf:J.
Ponto fi'1ol.
Po:' hrjp.

Departamento Central de Compras
Edil'll de Concorrência Pública

N.o 63 02 005
o LJepartamento Cen�ral

de Compras. t, rna pÚblico
que h.a realiz'Il', no di,l

2;)/3/63, às lG horas, na sua

séde, a Praça Lauro Mulle:,
n. 2, CONCORRf:NCIA PU

BLICA. na,; condições :-:e

guintes:

11 _ FORMALIDADES

AQUISIÇAO

I -,- Os interessados deve

rão atender as seguimes
formalletades:

a _ ,apresentar declara

çtes de conhecimento l'

submissão ãs normas do E

ditai n. 001-28-1-1963, pu
bllNldo no Diário Oficial

n. 7.226 de 6 de fevereiro ete

t963:
b _ Os envelopes, con

tendo prop�stas e docu

mentos, deverão ser ent.re

gues no Departamento Cen

tral de Compras, até âs 8

horas do dia 25 de março

de 1963, mediante recibo

em que menci�nará data J

hot'a do recebimento, 'as31-
nado p:lr funcionário do

Departamento Central de

Compras.
c. - As prop ....stas serão

abertas, as 10 horas do dia

25/3/63, e na presença d')s

pI'oponentes ou seus repre
\1,11, �('nlantes legais.

I - OE JETO DA CONeOR-
RJ!:NCIA \

1. - Escrivaninha,
7 gavetas, sendo a do c:;m

tro com fechadura tipo y�-

le, e 2 pranchetas, em n'a

deira de imbuia. c"mp�eta·
mente desmontável, en\'Cl'�

nizadr. na rôr natural. can
tos retos uU curvos, taun
nho 1.65 x 030 m. ou ma,Js

Unidade -um Quantidade
_:_ 1'1:

2.. - Cadeira :;Imples, l'e-

forç�da, em madeira de Im

buia. enV�!'nizada na côr

n::tLural. com arcos de ma-

deira, Unid"dc
Quantidade_-- 36:

3 - Poltr�na, fixa refo!'

('nd:!., rom

brar�s,
em ma

deira de jmb�lin c'1V"rniza
da na côr natura, cl1(,onsto
curvo e assent.o anatõ'ni{'o,
Unidade - um. Qllantidacic
_12;

III - JULGAMENEO

No júlgamento da concor

rência serão observadas as

dispOSições do art, 23, do'

Regulamento apl'�vaQo '0"_

10 Decreto n. SF-25-08-611
382.
A concon'êncla pode!':i

ser anulada, uma vez que

tenha sido preteridn for

malidade expr.essamente e

xigida pelas Leis e a ('mi<;
são importe em prejuizo aos

concorren'tes, ao Estado ou

à moralidade da Cocorrên
cia.
O Departllmento Central

de Compras, por sua Cu

missão Julgadora, reserv::.

se o dir.eito de anular

Conc .. rrência, caso as pro

postas apresentadas n;(')

��l'l�it:��.am aos interêsses

Florianópolis, em 22 de

fevereiro de 1963.

4 - Poltrona, com braç"
à direit.a (mesa> e local

para a guarda de lIVlOS ou

papéis, reforçada, em ma

deira de lei, envernizada na

eór natural, à boneca, Unl
dade - um, Quantidade -

40;
5 _ Escriv,mlnha, com 1

gavetas, sendo a do cf'ntrt)
com fechadura tipo Yale,
uma prancheta lateral, em

mad�ira de Imbuia enve!'

nizad:1 na cór natural, com

pletamente desmontável,
cant.os retos ou curvos, ta
manho 1,20 x 0,80 m. ('u

mais, Ur idade - um,

Quantidade - '3;
6 _ Prancheta, para de�

s�nho, em madejra de pi
nho, enverniznda na eôr n:\

Lmal, medindo 1.20 x 1,80
111., Unidade _ 1.

(Rubens Victor da Sil
va)
PRESIDENTE.

S.A.M.D.U.
CONCORRENCIA PUBLICA

Chamam(l:S a atenção dos Srs intereflsados para
cs Oiá,io Oficial do dia 1512/63, c'nde estô publicado
Edital para VI-mdos doS seguintes al'dgos,

1 � Sucata de VIaturas apreximadomente 2.100

quilos
2 _ Sucata de Peças de viaturas em geral aprc-

ximadamen:e 2,000 Qllilo�
3 :-- Sucata de Pneu� - com 197 Pnpus.
4 _ Sucatas de Bat�\'ios c"m 60 B<,'� rias.

Out!'ossim, lnfOl'momos quz a presente ccncor-

rência será encerrada os 14 horas do dia 18 de Mar
co de A3. OutroS informações, rua AlvarO: de Carvalho

70

Florianópol'is, 22 de fevi�reiro de 1963

AiHon F. Cardc�o
Chefe da Secção de Material

7/3/63

Uma coisa. no entanto.

'1:"'''''.' "

ORMATURA
CUI'I:ld�, tal numero de

eH(,� conocnãven e de imo

proc.tccnoes de ltnguage.r,
que contêm. EIT,1� p- r',?·
ze.' indeseu.páveís.
Nâo importa se o curso é

sup.rtcr ('U untveraítàr:c,
runs falemos do ensino ':0

ruerctat com o qual temes

ruais c' ntacto. comecem»

pelo titulo do dtpl.nun Mui

tos alunos não sabem '10

que Cclnram gmu. pois u

sam os mais estrnouos e cd'

SIl!'QOS nomes, O tormnndo
em curso comorcta l básic"

uioíe gjnásto corue.cíau

Ih'lje enlégto comerctan .

da direito a- tttuto ati i:·

pleura de técnico em conte
blli:lade e não de ('ol1'.'Id
ati meni-r. con'. .rdc.uno.t.
como cernes cou-st.uirenu-u e

nos convites de ronnetuv-.

Z' preciso que ,.::; noss.,

estudantes e neste cnso 0'-;

graduandos de rodos os cu.>

ses dêem a devida ateneu I

a este pormenor .1p�lI'eIH�"
monte ínstgntrtc.uuc ,if'

suas festas de Iurmntur.r.
Antes da reoccáo dcrtnu..
va dos seus convites, soli\'ita
rem a-s sena mestres, o de

����.:����rya� Convite
•.\

��\i" ,.::�. : fi
o A, R�pi�A���� ��:�: ��l�\a:r�i��l���

- Entre as solenidades e estudos seja festejado por
comemorações de fim de todos os interessados. Os

, ano podemos Incluir as !':� paIs não escondem a euro

tas de formatura. Manifes- ria que lhes vai na alma pe

tacões espontâneas de ale- la virõn« dos filhos e 0"

gtia de pais e filhos, de pro prcressóres também vibram

ressõros e alunos. Tudo é com o Ietlz êxito cios seus n:
contentamento. E' uma das run-s.
raras vêaes em que conrrn
termeruu lar e escola, mex
tres e genitores, e aIS tesrae
Oferecem tríplce aspecto:
retígioso. social e recrear i
voo Cada um a H'U tempo,
é claro. Até ui nada de ma-

tem-nos de�pel'tado a '':1\

rios.dado: ii a redação le

certos c-nvttes. Até pare. c

mentira Que tenham stc;-i

redigidos por rnocos I'CCé!1"

fOI'.'l1ados P"I' csccla Oll rc .

Empresa de Luz e Fôrça de
Florianópolis S. A. ELFFA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCACÃO
Ficam convidados os acioniStas da EMPRtSA DE

LUZ E FORÇA DE FLORIANóPOLIS S. A _ ELFFA
poro ,. r-eóJ,.. irem em a.�s�mblé:io geral ord'inári:J, no

sede SI �ial. j. Ruo Je' ônim,.., Cce1ho, 32 nesta ci!ã�
de Florianópolis, às 16 ho(as do dia 25 de março' �
1963

..

e delibe ore", sôbre :J �I'guinte
ORO::M DO DIA

1'0 - RelatÓi'io bolanç:) e cont:Js de lu(.:ros e

perdas referente:> ao eX�l'ckio de 1962,
pare,,"!' d:) Conselhc Flscol

2.0 - Eleiçôo Crs membros do ConselhJ Fisc-al
� respectives suplentes.

3.0 - Eleiçõo dos membros 'efetivos e "upl,'ntes
do Ccrselho Consultivo

FI:ricnó;:dis. 28 de Fevereiro de 1963.

LÚCIO FREITAS DA SILVA
Dil'e!-:::"!'-Presidente

HEINZ LlPPEL
Direto:'-Técnlco

10/3/63

Por Que Estudar Inglês no Instituto
Brasil-Estados Unidos! (IBEU)

O ISEU é o mais expe:'ierte Curso de Inglês -:ln

C�dod.e dand - um:! base "ólido do ensin::: do linguc..
mglet-:a.

O I SEU treina pl'ofess:::ores pelos métcdos mais
mo�ernos.

O JBEU utIlizo o mais mcderno e eficier'lte equi
pamento Audio-Visual - gravado:'es €letrom'Jgnéti
co� t: co discos, cinéma e slides

,

O IBEU pOSSLj\ :t mnior bibliotéca de lingua ir.

glç�a de Santo Catarina
Q ISEU examina. invariávelmente, tcdas cs Can

didatos a Bolsas de E�tudos nos Univel'sídoà s nort!:'

americanas.
O JBEU pr::porcicno o exame pOfO obtenção do

Certificado de Michigan
Enfim e�udor no lSEU é estudar onde periódica

rr� nte !Oe atualizem os Pl'cfessores de Santa C:J',or1na.
A matricula já se enccntra aberto no Edifie:o

Zohia 6.0 andor. Fene: 2390

Empres(l de Luz e Fôrça de .

Florianópolis S. A. ELFFA
ASSEMBLE1A GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Ficam c�nvldodos os acioniStas da EMPRÊSA DE

LUZ E ,ORÇA DE FLORIANOPOLlS S. A. - ELFF"
p(.ra se �'eurirem em as�embléio geral extra:.'rdinárlo
que �� realizará no dIa 25 de março de 1963, à�

�;:O�e�t�rac�'d��e s��e F���:��ó�07i�� �e�'ZI7�';r�r;�el�Õ�
b:e a seguinte

ORDEM DO D1A

1.0 - CcnheômSn;o d:) subscrição e aprovaçãl
do aumento do capital social.

2.0 - Reformo d::s .-statutos sociaii'

3.0 - O:J.ros as:>untos de in'erêsse �ocial.

FlcrionópcJ'is, 28 de Fevereiro de 1963,

LOCIO FREITAS DA SILVA
Diretor- PrE'�idente

HEINZ LlPPEL
Diretor-Técnico

10/3/63

"EXPED!ENTE DA FARESC
O Pl'esident,õ da FARESC comuniCO q tedes os

Membros do Diretoria e Conselho Técnico e demais

pe!lscas inte"es5adas que per motivo de férias rle
seus fu,,:.:ionári�, o !:xpeclierte do referida Federaç50
c ,� � próximo ela 16, será realizado ne período dn

tarde, das J 2 às 18 horas, c:::m exeeção do dia 14

quinto feiro em que será realizada a 'próxima reuniã"
às 8 heras 'pora conhecImento ,� discussõo de vario,>
nS!'luntoJ; irTportantes.

A partir do dia 18 de março o eXPediente senl
I)crmaliz·.:.do

Florianópolis, -4 de marÇo de 19'63

GOl. A'lvaro Vel,ga Limo

______Pr�sidente_���E.:c:.__
VENDE·SE

Casa de Material. recem-constl'ulda. ProJong"mento
Rua Juca do Lolde - Coqueiros, Tratar fone 3$tl

14/3/63

em vez de auxlllur de escrt- _Pol'lugucs neste caso, sugex
tor.o. que é o têl'l\1o oüctar, tôe , em correções cios posvi-
costuma mal' as palavra,
-basícotando" I nome nada

sunpéucc e c-mprornete
dor. _ pois 110S da. ampreu
�áo de que fêz o básico co

lando, bnchal'ellndo, !.ce;l

ciu:'Ido e outrns flue n��

cOildlzem com:l renJidan:.

vc.s OU p.nvávels e�r,'S cn:

que possam incidir. reão há.

supomos. nenhum m.u nh

tJ. !-�\'JtJr-,'�-LHl: ri': s err 1.-;

que rezem jus ,: joe050s (,:J�

n:cnlá:'ioo, a baboseiras ta's

como: agronomfl�,do. f3,

ma·�o:al1do. Í1 fl11:11ando n)1'

nUI.isl":ldo, od,�:')hndo
Er;·�,_r é hllm.1I1fl. r,.a� r"i�.'1'
o :'rro e t3rcfa II bilitant"

do Clll'�O I'CnIl7ndc..
Assim tambem O cUl'�,)

tc,nlCO de contabilidade
----------- .- .

No Brasil n extremismo
gera fp.ndosas industiias

Rlo.1 (V.A,) - "No Br.l� se CCV(I.. por vez. na lnra-

Ç:IO. As utilicl:õtdc' ti�lll [)�

p:'ct'os ma:s absU\'dos, var:
aiL:') de I 'ja para lojn, �e

paradas. mujtas vezes, -por
um', simples porta. s�m que
se tome lima pI'O\'idêncja
com csse mel'cadt'jamenlo
da� dificuldades populan's.
In ,�ituiu-se um cOl1len'io
de',l\mun- da Iris,êrin. d:!
qual se locupletam alf::U!lS
P",-,(;os. completamente di
vor�iados dos autenticas i

deiais da democr:!C'iu ql1e
sà'l. essenri'llnl('ntc cl'is-

siJ. o extmmlsmo erra "s

duns renciosas indÚst!·lal>.

qu,: lino a do c'-l1l\1lliS'IlO P

a do antlc0I1:uniS.1'0. que "f'

cllC:,l'nicam e se emcnde"l

no ataq\lC aos verdad�il\l�

democratas, fazendo, pe,;I;

apl!·encl;ll;. crer (!II(� rez:'�
d m s ao tClll�O em que nc',o

·el\1. integmlj!:;ta rra epm;1
n;�ta e v:ce-Vci'sa" - dech-

1'0'_' à Imprensa o vlcegove:
nadaI' da Gu.:m;:to.I:a, depu
tudo Eloi Dutr3.
ui:;se mai, o \'ice-gover

nadar: "O regime de ;ioe"

óadc 6, p 1'6111. tao podero
so C]tlC cunscl;u<J se soblep'o\,
ils cil'kuldadc,� lcvantud·'.'

pC.JS exu·cmi�lb0.-; e laz'.'\'

corn quc o Bnt'$i1 cvoluiI. \n

dif�rlllLc ciOS glit:-s histéri
cos das facções apa.xolla
da,;".
Aflrlllou mais adiante o

élcpmurL) t,lli)llllli ..;ln (lue in
»J.iS cstá lntcil'a\llcnt� d('s

p",ticiauu no �,cante ti. es

p-flaaç ....) (l1:0::,e requillt.l e

.1OLA�."a.-[JT.\DO�

Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. - CELESC

ASSE:.MBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convi�oa(,s os oç'wnJ�tas da CENTRAIS
ELETRICAS DE SANJA CATARINA SA - CELESC
ponl se' reumrem em assemblé'ia geral ext:'oordinario
que '_; re.:JHzorÓ n9' dia 25 de mm'ço próximo, os 09
(nove) ho:as. no sede social, à ruo Almirarte AlvIIJl,
36, nes,to ciGodé de Fll}rianópoíi:-t, e delibera,Lm sôbl'e
o seguinte

ORDéM DO D1A

1,0 - Conhecimento da subscriçoo (' oprovaç,3,:
du ourr.�n"O do. capital social.

2 o - Referma dos estatutos scciais

,3:0 - Outros asSuntos de 'interêsse "ocial

Flcrianópolis, 28 de fevereiro de 1963

(o,) JULIO ZADROSNY·
Dir2tor-PresIdente

HERMELlNO LARGURA
Diretor-Comercial

HEINZ LIPPEL
Difetar-Técnico

Lavrador

Use in:=::-eticidas e ervicidas

Insellcid::5 em pó ou em liquido. Divelso�

!'pos e lormulOS poro o e:O:lerminio de quo!,
quer e�p�r:ie de praga do lavouro.

Erv'CldC3 TO!ol e Seleíivo eliminam os er·

Vai> daninhos. eVllcndo assim o imprc'dulivo
trobolho de coplllor, Faço uma v:silo ou

peço in:o'moções aos Jcbriccntes:

BUSCHLE & LEPPER.·S IA.
")orNvrlLt: RUA De ,!RfNCIPE.123
BtuMENAU' �u" 8�USOU'. 175
CURI· B�: OESEM9ARGAOO� W,qPHALfN, ��7'

Bôlo gostoso· se faz com..-

Fermento em Pó Royal

"
,

Túdn� ,lS dorus-dc-cao podem fnvcr holos gos
toses c bonitos. B:t5ta J vontade. o resto,
deixe por conta do "crmelHO em PÓ Rovnl c

das receitas de confianc.i ouca Standard B�;mds
coloca ,i vu.i disposiç.io. (.�111 o ! crmcuto cm ró

Royal, ov bolos [icarn fofinho,. macios. crescem,
fi"::\nl boniro- mesmo. E você Lli' -uccsso '

E.lja $CI"pi� � tr ...dICI�MI <) In.

r.onfvnd ..... r 11l1"'h,,- "".,.n>.. jlm do

Fermento em Pó

Royal
M�ls Um P'ndulQ da Q.. alldado. (h.

Sl.,nd�,,! ar�",L rol B'a,,'. inc.

Aréva!o Vai Candidatar-se
Novamente à Presidencia

Da 6IJ,ATEMALA
t;icladc do 1""0,\.."1..

·

.... lll matFrin p',litie,l'

1).'1]',( (:<tn{\j(\,

tnl'-�C rt pl'c;:-ldênrla ll.·,�

pl'u-.:im:l.s e:ciçõc3.
Plcl;ident<J JU<ln'
valo rrj)lldllill

,Ir

p.-", :l!ih. ·'L'.��I 1I1:\\1I':"n

gr,)!cn:;, cie \'ivé ,f\'a à c.r�

g;.<.li-t'Ir;ÜO c!:_: rt>glllles dlt.14
LQ; ... '!:;, (;$iudo$ totalitMI s,

t:)l·;u.as.

tamer!cano"

!'::ntrcvistado pela impr("n
sa mexicana. o Sr. AI'CVll:J
declarou:

"E�tamos equ!distant �.�

(! <; cQll1l1l1i:;tas e dos capi
UH.'ta�. Para nó,. o homem
só é homem qU:l:'ldo sn',�

(JU<: tem U,lW alma pr�llsan-.
t" e e rnp·'l. d'.' cultivâ-�it.
QU"11 se esqlfeee tios pl'in
ripiOs rellgiol"oS e dás no',·

l1ln� mo'als é levado, COl'o)n

de volta. ti. anlnm!idade'·.

g�l:i'!nU, se;" eleito,

Novas Declarações de Estudantes
Africanos Saídos da Bulgária

Amstl'l'dã. - Mais seis ,-,,� estudar .minha' e"pecialid:t-
tl1�antcs g:m!:!nscs, .que ,<;e de, que ê n estati<fic.l ee'.I'

rcti1'��'1m da Bulgnrla co- nôn-:1ca, mas U� búlgarc ..;
lI�umsta e a.qul chega,'am insistiam em ensinar-me o
tel'l a-feira levelaram aus leninjsmo, (. ) reiterando
Jorl'allstas que foram obri- sempre que Deu_:; I'ão ex;s-
gados a submelel'-se à dou- te:

.

tl'inação comunista. além
de serem insultados e ridi·
eularlzados por havercn,
manifcstado sua ('l'ença em

Deus.
.

Um dcles. de nome S. :.;

_____ • • .!-.:T.:W_"'....11. diss�: . F.1,l queria

declarou A,',. :11.-, (lHe "'l.J-

cI G-u .. tem�la
(,�lllO uma repúb:!ca sobe:a
n;>, enrs.lZ<1([;, n:J si�te.l·3
jUlidko inWraI11Nicano." c
totl':luiu:
"Junto ao Pr,.,sidrnte Ken

nGd�'. cumo jnnlo n Frnnk
!in Delnno R!)oscI·c)t. o .lrl'�
va.!ismo sente-;:e tranquii'J,
Estill'emu.-; aó lado dos Est,,
dos Unido" em C')lIalquel' n_

mergénda intcrnaqionul,
mas de I)C " não de jo('
lilDS·'.

Os seis eleVSra!ll a 26 o
total de jov'.'lls ganenses
saidos da Bulgaria nestes
últimos cinco dias, Sextn�
fe·ri!. p�·.s.�.'ld;o. cheglll. n
aqui 20 estudante., Rcompa
nhados pelo Embaixador de
Gana em Sofia, Sr. Appal\
S;lrpong.
DissBram. mais, aos Jor�

na!i:<tas, que "há dist'riml
nação rat'inl na Bulgaria
I. ). Muita gcnte nos pe"�
g'untou se dormíamos em

árv')!"s". Um .deles acres
centou: "OS búlgaros nos
:It'u�aram d0 sermos org:.!
lhosos. Rf'�p/Jndemos que
sim, que nos orgulhávamos
de �erll1o;; livreI;"
Fr-vc;ara:l1 que há cêl'ca

de ,JQO ��tudant"s afrleanos
na BUlgária. 'l\la� multas
iá :<airam flll ]):)1' sair," a�

.firn�ou 11111 deles: "S"be�
m(l�; de �etc nigerianos que
.�e foram embo!'a: os de
Qui-nb. tflmbCm. e outros '.
"Con.�egllj1ll0s deixar a

Bui(;árin somente porque
1105:<0 El11blll�ador nO$ aju
dou" declarou um dos re

fugiados. "Outros jovens a-
1I'i,�'ll1oS na BúlglÍria .ã:l
em piores condições potque
não obtiveram o n,u'!'tllo tT'l
lloS roi dado",
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N t ria de'
�Espanha

BUENOS AIRES 5 (V .. '\.)
- o matutino' Clarin" In

formou, hoje que circula
ram boatos, ontem, nos

meles diplomáticos de que
o ex-ditador n-gentino.
Juan Domingu Pe ron. ha

via deixado :1 Espanha, fi

pedido do govérn- espanhol
Acrescenta o jornnl que as

tnmrmacôes indicavam que
Peron partira para fi Suíça.
'O emb.nxador argentino na

Espanha, Julio Lag-a. que
atualmente se encontra nes

ta capitu! para consultas,
teve duas audiências com o.
cnanceter Carlos Muniz. In

ter,elado o diplomata pelos
jornalistas se hnvía con

ferenciado com Muniz ares

CASAS
Magnitico prédio de 2 Aptos grandes em ter;

rena de esquina.
ESTREITO - R. Tobtcs barreto n. 22 - jnn

to o praia - Cosa de Alvenaria.
ESTREITO - Vila Florida ruo no. 1 fundo do

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

Ruo 14 de Julho 953 - Es-treito soida da pon
te quem segue para Coqueiros. Coso e terreno com

782 m2.
AGRONóMICA - Ruo Delmitlda Silveira n.o

200 - 800 cosa de Alvenaria COm terreno de 28
por 40.

R. Frotinc C. Ptres n. 28 e 32 - Cosas de

madeira, pagamento porte o vtstc, resto a combinar
TERRENOS

AGRONóMICA - Dots lotes na Ruo Joaquim
Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início de. Frei Caneco. MOí;jnificos
lotes com vista Bote Norte, Paro restdênctcs de fino
gosto.

BARREIROS - Vários lotes- pa�amento o (:0""

binor.
COQUEIROS - Lotes na rua Juca do Leida

ESTREITO - Alto do vtsôo Vários lotes
JARDIM AEROPORTO - Vários Lones

.

Dr. fMvio AI�erfo de nmorim
.,

.

.
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,
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VENDE-SE
Um lote de terreno, medindo 17,50 x 12,00 metros,

sito à Servidão Vieira defronte o Abrigo de Menorec

Preço de ocasião.
Uma casa sita à rua Francisco Tolentino, esquím

com a Bento Gonçalves, nO 1.
Um terreno, medindo 32 x 189 metros, com umu ca,

sa de material nv 77 em Coqueiros na rU2. geral. Trata\.
com O Major Antônio Nunes Pfres� .;. l-u.a Conselheiro

Ma!ra.147.

TERRENOS A VENDA
Rua Tlroden.tes 53 - FlorionÓpuli�

,

VENDE"SE
40 l"tes na Vila Palmira -- Ba,rell·us.
I __ lote 2Bx22 - Jardim Atlóntico - Bar

Telros. (Bem'práxlmc o E!:.trodo federa!).
I) .- Terreno com 6'\ mts.x81 O mts frente pa

ro a Estrada Federal. Barreiros.
I lore 12x30 ne. zona balneário de Comburiú

próxuT'o à �de do late Clube.
I - lote IOx30 riO zona balneária de Combo

(lÚ práx mo a sede morítimo do Iate Clube
1 101·e 15x IS no zona balneário de CombUrlU

pró)( �.u o zona Comercial.
I lote 15x.30 no Vllo Pompeio - CUlrtil:.. ...
I lote :::0'" a A'reo dI:' 700 mTs2 Junto ao Hu ..

pltal P}"()lestante em Blumen.au.
'

I lote- 14x30 junto à Fundição Tupy, JoinviJIe.
, lot(> 22x31 em PilorZlnho. Cu. ,tiDO

FLAMULAS
Conf�cóono·se (juolquer quantIdade, na rr1pJhol

Ql.JalldOd� e menor preço
Ed Zohia - I.u ufldar 0010 70 I Fone �4')4

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'llGI

--------�

r::s;=;�
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.�� ....-

- .� .J 1'" em Sta. Catarina
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Confecr:ão e c(lnservação de painéis

ATENÇÃO
Transpor!es de mu

danças.
Mudanças roceis OU pa

ra outras cidades: Servi-

çns de mudanças.
reão é necessário o en

grnd.rmento dos móveis.

Informações il rua P'ran
cisco 'rorennnc. nv 34 -

Ir-ne - 3805.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pula Facu!dJde

Nauioua.l ce .r....tedtcína d;l

COrrea.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS UE S}O�NHonA$
- PARTOS SEM DOR Oe o

melodo pslco-profil9.ti',;)
Consultório, Rua Joá.o p;n

to n. 10 das 16,00 as

18,00 horas. Alende C·Jm

ilúla:; IlIar..:uCla",. Telet"or.:I
3lJ55 - RC:;ldcncla, RUI!
G"nl-'r'" Rill"I1,·"l1rt 101

peito das atividades politf-
cas de Peron em Madrid,
respondeu: "Devem saber
que na qualidade de' embai
xador não posso falar. Mas,
se eu fesse os senhores, a
guardaria a notícia como

urna bomba na semana pró
xima".

I .d.!!
MADRID, 5 - Um porta-

voz do governo espanhol
desmentiu, hoje, as versões
de que o ex-presidente ar

gentino, Juan Peron, havia
deixado este pais e que "se
râ convidado a partir" da

Embaixada argentina decla

raram, nesta capital. que
nada sabiam a respeito e

"certamente será um extre

mo pouca habitual uma a

tlbude dessa, sem que rôs-

semr-s avisados".

gtrtretanto, repet.ldas cha

madas telefônicas para a .'C

sioencta de Pernn no dia-

trtto de Puer ta de Hierro
não foram atendidas. A te
lefonlsta do hotel cnàe se

hospeda o secretário de P�
ron .rosé Maria Algurberi,
disse que este parttdo pnrn

Tanger no dj-nungo, e que
não estará de volta antes
do dia 10.

O embaixador argentino
nesta capital gen. rúno Al

berto Lages
é

aguardado de
v-Ita dr' Pueno Aires no

d-mnvo. li\11 à c tpitnl ar
gentina para r-atar de as

suntos particulares mas.

segundo. se diz, iria preste r

Iescterectmentog s-ere ;'I'" h
a"'ld'ldes do oouuco exl- �

lado.

o IBEU f,oopera Para c Turísmn
Inlsrnacional em SIa Ietsrm

Cclob-rondo para +aaif itar o atendimento d-s
t .H;."tos em r. ssc Ccptrcr e no Es c-o a Dlretorrc do
Instituto Brasil - Estados Uni-os at·,,·,:>,., I e-te-e-e
Br-I::?� de Estud.s em seus cursos de Inglês, paro em

preçodos G2 hotéis de Santa Cctortnc e ortnctp.Jo-en
te para ('s bc-éts da Capitel, de crnf rm:dQ(·� cem que
nos fr-í ro'itn r�1 Dr O··J ....ndo Schrceder. Presidente em

exel"cíclo des 1�' Instituto.

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLIS EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas!

n<lmell ..ul IlJ ;;I::nudo de rt:-

cu,ú:; e materiais pl"Oduzi
dos ].:lar labrieas nacionais.

n�lll dando
currlprimcnto a um progTiJ.�
lua de l1uclOnallzllção de"
SUO;; c:ompra.'$, pl"Ocurrrnrlo
a·i'/lUI a.'$�im a presH"lo que
\ ml1,J. sendo efetuada 'iô'
ble a cCrnomia nar.lonal jJo,)
Ia absurção de dó!J.:es p�ha
Ln·_; militares. Uma dn.� pri-
1,;";IJ"<lS medidas que rctc

bf:U aplau"os de muitos uf;
dai;. fui Il de�crminaç.1.o ·do

PRTr-T1PE ALBERT ICJ.
nadá).5IV.A.1 Em cam

panh I [''llitlcn. o plimeh·,
lliin ,� () canad::msc. John

Di�íen));Jkrl·. declfLl"UU que
nio p�.__'�;.3. quê o solo
canndc"·' .'eja usndo C"·

mo d"p·:sito p,ll"ll bonbflS
atômica�. por6m acr%cen

t.UIl 1ue seu govêrno estada
disrost') a ílssinfLr um acol·
obtEr arma� nucleares. �m

fi . ,,!Ua. lhe :po8 ível
t;,O) cll' l;:ll":T'1

cito.

A neva medida que se es

t.uu,., envolve entretanlo
in;:'llstrias que não estão
na alçada direta do gove�·
n,). como é o caso da Pc\..
tl"úlnás, exigindo portanto
um estudo mais aculado
po!" parte do Ministério dJ.

}<·a�fmda, O qual poderá de
telluin"r com maior preci
sau qual o veículo ou qual
O .:quipamento que menos

Diefe-nb;lker. dis�e Que n:l

O;ganlzação de Defesa Aé
rea do Norte I NORAD), da
qmtl o Canada participa
Cl'nl os Estados Unidos, e na

'Jrq;anizaçã" do Trabalho
do A�lã.nt.ico Norte (OTAN)
as rendições são diferente�.

:�cresce'ntou que as for

ças canadenses da OTAN de
vem ter as mesmas arm:lS
delen'iivas que as Qutras
forcas (Ia Aliança· AtlânticA.
pc�suem .

}'ortanto, com

acerlo, procura u ExérciL)
tornar inclt:pcndclllc a Oe
fe6a N;lcl, lla! dc qualquer
imposição de pais ll1al� lar··

te. por possuir gradualmen
te um parque indw;trlal
auto-sllficiente.

As medidas que vieram a

ser determinada, na elab,'

l"ilção do n:'vo sislt'lha ,:e

compras do Exército, pode
rão ser um estimulo para

industriais brasileiros. e

também inventores de téc

�icas, Instrumentos e v"i
cul�s de utilização das

fô:ças armadas. Por outro

lado, o resultado mais i'11e
dlato é a diminuição na�
despesas em moedas es

trangeiras de importância/
para aquislçãn de maqui
naria necessáriu para a In
dustria e. n· 1!1!!tpm�

o Almirante Murillo Vasel 'o Valie o Novo

Comandante do 5.0 Distrito Naval •

,,'

Após o desfile e concurso de fantasias no

Baile Municipal Infantil, que aconteceu CJ

Tr-atro Alvaro de Carvalho, as fantasias elas
�i(j(;.�dos foram apresentadas. Da esquerda

I;
II

I"Os pintores" André Antonio é Cristal» A

tnues!o: "Mestre Cuca" e Mestre Padeiro",
O<'P-'fll' Roberto e Norton Nascimento; a "Es

panhola", Luciana Santaela; Miss Brasil. A·
p'l MAria Caminha; "Can-Can" Ruth Luz.
"Gatinha" Ana Lúcia Wild; "Grega", L;
li",,., Hulse.: "BAilarina Russa". M.iriam C(';1
s ...ni e o "Skindó". Maria Conceicào. nu'::,

não deu chance para a nossa objetiva, fican
no sernure de costas.

.

FOI
.

nomeado pelo Presidente
da República o rio.o C,,

mandante do 5.0 Dist6jl)
Naval Almirante Muri:Io
Vasco' do Valle e Silva, que

dentro de P�.lUCO� dias r e

c�bera às elevadas Iunçocs
do Alm:nnte Jurandir Mu

Iler de Campos.

ENCONTRAM-SE

FLQRIACAP", os Sena

dores; Irineu BOl"nhanu�en
e Antonio Carlos Kond"r
Reis fio Querencia, ja"!"'.
turam llcoml'anhados d ,s

srs. Procurado)"' da Repub!i
ca dr. V.olney Colaço de I)

liveira, Osmar Nascimen';f},
Deputedo Fernando Vleg"�,
Ferm.ll1do Faria. Edson Ja··

dlm DeputadO Udo Alt�'ll

burgs. Em preparativos p ..

rB. a convenção da UD:",
quando serâ eleito o Pl"�Si

dente da UDN Catarinen'''.

;r���e:t:rn�:u:en Seenoads��
Heriberto Rulse serao

canidadatos ....

DE PARTIDA

para Brasília o deput<l.Uo
Federal AntOl�;o Almllida

que ainda não consegu.u
rllsic!ênc-ia naquda C:d!l(le
mas já há algo em seu fa

V·OI· ..•

·llluit)
A ASSOCIAÇAO

I
I

II
I
I
I

O ACADEMICO ESTOU

�lri:lê��Capl��:l�':i�:ii�U�:mJ'��
lliorar a data Nacional (I�
Grêcia com um jantar ;'a

m�rica�10" Havcrà dan
ça::; ;!" r"ich.r.· gl'�go. O pr:>
�idenle lconon}{)� Aterlo'l,
reuniu a Direloria e 1s�â
tom3ndo providências pa",
o importante acontecim�n
to,

de Medicina Antonio C;lr
lo! da Nova' e O dep. N21-

son Pedr.ne vão resi.Itr

num cenfcrtável apartam�n
to, comeradc pelo segunda
no Edifício Eduard.... Am
bos estão na lista do "B'l"1

Partido".

estudando possibilidade! ôe

apresentar as mais bel.lS

f ..ntastae do carnaval que

lIMOU numa festa que 11!rá

programada em eoru pmxi
mo...

.

CIRCULOU

NESTA pela cidade o casal dl)p'l'n
do (paranâ.) João Va�,�
(Argentina) de Ollvejra.

Foi AnotadÇl no cusamen'"o

de Heloisa H. Z. do Carva

lho, �om o sr. Amilcar Cruz
Lima.

Uno verstríadé f.h· arast,

A
Ex interno par concurso ,,11

---------------(. �.�:r��d�r�!��:�ViO '��:

:fl dngues Lima). Ex-interno

co �tJ'ViÇO oe L.:11·Urgla 00

Huspnal 1.A.P.T.e'. do R�o

de oi ar.eno. .l\-ied.co do Ho ..
·

pitul (.!t: Cl.ln�1ilae e i.!tl
MaLerllldade Dr Car.�J�

,,' .... ', ,'-' I oJ VL lo..)lvlV\("\:J I/\LII..;II CUlnun!Co

U I<.oUv::o U::O ,"lo.;lo.;::.jdlh,·' tlu .... JO ....;;tau uu .... :tos o� ma

t"l.. .... ·u::O J.."-'I" .} "-Ul':",J LJt LVI'-lvUôAÇÃO E,'VI.
II\,GLt) lJuI"1 {llH .. l"{IU�1 du lr�s L!:.lwg1Uli, ulclecen:.lC
hO'ullu" uut..:4''''<.Iu" ,,,,,.. pCliutl!!::o da mOllhã tarde c

o 'hjlte
.

Oulr, ."'l;lln, cOlHunicu aos alunOS vigentes que ;)

n'iniclO 00" UlllaS seró tiO sell1Uno em CUlSO, obetie-
cendo 005 hOlclI ius já estabelecidoS.

' .....elll"j"t's Inf()fmOçÕe� n .. Secretaria do Insllt..• -

�. n· hor6ri" cios 9 às I I horo;; e das 15 às 20,45
"';ras. de ·eguncla à seAto feira e aos sábados <:ias-

9 às 10,30 halos
' . -----------------

Flmionópols, 4 de lov.,.i,o d. t963 "O Canadá Não Será DepósitoA DIREÇÃO
de BOMBAS A"

Exército adquirirá veículos
Durante a\ ú!tima sem:)- • • :l;lo�da forte C'onst:mirâ. E

:n� .�:�:�I�;I������ :n�eSJ� naCionaiS ����:'eni�e un!� eXi��Ú:L:·��
San Thjago D.wtas. p9.ra nacional ou nacionallzad,l
esU(darelll (olmu::l p21a genulna. quer em veicul··:;.
qU;l1 poderia o Extrclto utt- estudo de um convênio com quer em equip;tmel1to�. m�.s
!Jza: J. ;.:oJaburuç:io gover-

a Petrobrás para torne::!- que indústrIas naelonai3.
menta exclUSivO de ccm- seminaclonais ou estrangei
buslivels e óleos ao Exér- ras que se utillza:ll de pa

tentes alIenígenas, pagar.1
os mais diversos, direItos.

patentes, '··roy,iltles" lu
cra0; e purticipações a fir
ma0; lrcalizadas em outros

palses.

capital, o capitão de F.'a

gate, Arnaldo Courr��e
Lagc ,que aSMumira às fun
ções dI) Comandante da Es
cl)la de Aprendizes Ma.ri
nhelros de SC. receberá tio
capi�ão de corveta Emllio

Camelier, que ficarâ no cai"

go de Imediato.

O PROGRAMA
da Festa da Fundiçà.o T'l·

py Que acontecerá próxl.
m' osáb"do em Jolnvillc:
di.a 8 amanhã, chegada i!�

18 hs, do gov. Carlos L �'r

da> às 19,30 hs. jantar 1:1.

tim.o; 21 ru. Entrevistll com
a imprensa; dia nove, 7,30
hs. - Encontro com os Es

OS NOSSOS

parlamentares, r�u��r:::
�e na terça feira A"einlei�n
do o� trllbalhos. Not:"l-çe
muita g·ente nova na l\::

Sembléia, que começaram
com entusiasmo. O depllla
do Aldo Andrade ieu um

telegrama que veio de B�'IS

que, O Que deu margem ;'3
l·a 'uma movimentada, 5C�

são, com OM deputados Dib

Cherem, Nel�on. Pcdrini,
FrancIsco DIl'Igna Ucto AI

temhurg. Fernand.o Vi�'�·a�
Walmor Oliveira e Mário
Ollngel".

tudantes; 9 hs.

com lideres sindiCais; 9 h'

Recepção ao Governador
Ceho Ramos: ·':.J,30 hs . .'.

naugur"ção da nova Fundi

ção TUPY - dlscUI'so CO',l

a prescnca de tres mlÍ
perarios; 13 h"ra.' Banq!'-2
te no Harmonia LiI·a. cml

Quatrocentos e cincoenta ta

lherc).;; 16 hs. partida ele
Joinville p,\ra Flol"ianop'·!!s
cem fJ G�vernadol" 'Çal"los
Lacerda oe Comitiva.

° LIVRO
Corr�sp("ndente eS 1:l Colun2 dun:mte dois anoS,

será públicodo conforme premetI. Muites destaque� se

J·ão lem�-od s tomo também promeçf�:.s que dei o Ci
cade. será lembrada.

PODEMOS
Informar qUe uma comissão de oito membros se

reuni:á poro est,",dor o ccnstruçõo da pes:.:ino do Lira T
c., plano apresentado pelo sr. Osni Borboto. No cam

ponha por·.iciporá a c:·Ôrico social do Cidade, ql'� se

rá convidada conforme afirmoçõo de dr Raul Schae

,ffer, uns dos "integrantes do mes'l'a

,MOS1CAL BÃR
ARA UM. B')M PASSA 'rEMPO COM SUA FAMJ.1...IA _ RJ".U ...iIOEB SOClA16

\ J

D.I'\1i�ANTEF\ COQUITElB - FESTAS DE ANIVER8JAma _ CHA

DANÇANTES - BTC,
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Brnsília,5 íV.A.)

o ara

Federal
n

Funcio.nali�mo
Guerra prosseguE:
LAGOSIEIROS PARADOS

_ A rão um centavo de aumen

LO, enquanto os servidores
de níveis mocestes serão
beneficiados com majorav ,

çõee de até 60%.
O sr. Evandlo Lins deu a

pücnco também um memo

rando em que o sr. João
Goulart manifesta o desejo
de não aumentar o quadro
dos servíd-res publicas e de
criar um Grupo de Traba

lho para "um exame minu
cioso e profundo" da politi
ca de vencimentos adctac!a
pela União.

o.scosrcac do governo de
não deixar que o aumenta

do funcionali�mo ultrapasse
os niveis previsto" no Pla

nu 'rr.enat tot r eaürmada

h.rje pelo sr. Evandro Lins

e Brlva, cnere da Casa Civil

Em contacto co.n fi impren
sa, em seu gabznete, revelou
e.e que as categorias mais
bem aquinhoadas (alguns
runcíonarl- s ganham o d r

bro dos vencimentos do pre

si dente da República,
seja, cerca de 40 vezes o sa

lário minímc) niLo recebe-
-------------------------------

Os lagosteiras permane
cem na mesma posição, a

parentemente ínartvos. En

quanto os aviões da FAB

fazem o patrulhamento ae

i eo, os contratcrpedctrcs
"Pará" e "Pernambuco" con

tinua� o patrulham,ento. de
superrtcte na faixa manta

ma de Pernambuco ao Rio
Grande do Norte,
Até o momento nâ- se

tem noticia da aproxima
ção de belonaves francesas

mais poderosas, ermo O

"CJemanceau" tpnrta-avi-

Iões)
e o cruzador-antiaereb

, �'i�I:��s_��d"� ��!aov::�iv�nt���
vai brasileiro nas aguas do

__________._______________ Nordeste .. Hoje deverão ch s-

gar a Recife o cruzador

"Barrr-so" que conduz o co

mandante em chefe da Es

quadra. Esse navio vem

comboíadc pelo contrator

pedeiro ''MarciJio raes''. as-

Là(' a caminho também, o

cruzador vramandere' e os

contratorpedeiros 'Acre" e

"Amapá", que largaram sa

bado da Guanabara.
Também está reforçado o

dísp-stttvo da FAB, com a

transferenc1a para a base

aerea local de unidades vin

l.PARlAMENTO - Y'ENDE-SE
Negócio de -castão vendem-se 5 (cinco) apartamen

tos em conjunto ou secernoos. Ver e tratar diàrlamente

das s às 12 horas, à rua Felipe Schmidt, no 164.

Preços _ 2 (dois) a Cr$ 800,000,00
- 2 (dois) à Cr$ 000.000,00
_ 1 (um) à Cr$ 1.000,ogo,oo

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
POLICIAL DE URG�H(lA ta. 3911

Departamenlo Cenlral de Compras
E3HAL DE CONCORRENClA
PUBLICA N.o 63-02·006

o Departamento Central
de Compras. torna publico
que fará realizar, no dia

:J.6/3/63., às 10 horas, na

sua sede. à Praça Lauro

Muller, u. 2, CONCORRt!:
CIA PUBLICA, nas condi

ções seguintes:

I _ OBJETO DA CONCOR

Rl!;NCIA

AQUISIÇAO:

1. _ xstereótcpo. com pie
to, n. 6102, Unidade - UIIl,
QU:llltidade - 1;

2, - aectad-r. RadiaL,
RSIl, n. 6110, Unidade -

Um, Quantidade - 1;
3. - EstereoscópLo, de

espelho cyoerra de para

Iaxes, Unidade - um, Quan
tldade _ 1;
4. _ Estereoscópio de bol

so. Unidade - Um, Quan
tidade ..,- 2;

5. _ Lupa, mícrométrtca
LC .. M, Unüi,1dc .. - UI!>,
Quantidad.e - 1,

{lo - Calc"�;lf"lr de ih.re-

7. - Estojo, Rosenhaln,
de desenho, Unidade - um,

Quantidade _ 1;
8. _ Tripé, Klno, core 9

partes, tipo luxo, Unidade
_ lfm, Quantidade - 1;

9. - Arquivo, de aço. com

4 gavetas, tamtmho OfiCIO,
Unidade - U!n, Quantida
de -2;
'10, _ Arquivo. de r.ço

com 8 gaveLas duplas, pa
ra fichas de 6" x 4", 'L"nl

dade - Um, Quantidade -

2;
11. _ Band,cja, para pa

péis de expediente, em ma
.

deira de imbuiu. enverniza
d;l no cõr müural, Umda
de _ um, Quantidade .- 6,

II - FORMALIDAD::1:S
1 _ Os InLeressados d(·-

(Rubens Victor da SILva)
PRESIDENTE

12-3-63

verão atende. as seguintes
formalidades:
a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub

missão às n-rmas do .&.di

tal n. 001-28-1-1963, puhli
cada no Diário Oficial n ..

7.226 de 6 de fevereiro de

1963;
b _ Os envelopes, conten

do propostas e documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, até às B horas do

dia 26 de março de 196:\,
mediante recibo, em que
mencionará data e hora do

recebimento. assinado per
funcionário do Departamen
to Central de Compras.
c) As prepostas serão a

bertas, às 10 horas dó dia

26/3/63, e na presenção dos

proponentes ou seus repte
sentantes legais.

III - ,JULGAMENTO

No julgamp.rito da concor

rêncla serão observadas as·'
disposiÇões a�t. 23, do Re

gulamento aprovado peb
Decreto n. SF-25-08-61/382,
A concorrência podera ser

anulada, uma vez qUi! te

nha sido preterida formali
dade expressamente exlgid:l
pelas Leis e a omissão impvr
te em prejuizo aos concor

rentes, ao Estado ou à mo

ralidade da Concorrência.
O Departamento Centra.

de Compras, por sua Comis

são Julgadora, reservt-se

o direito de anular a Con

corrência, caso as propos
tas apresentadas não cor

respondam aos interêsses

do Estado.
Florianópolis,,em 22 de

fevereiro de 1963

Universidade de SaRta (atarina
Divisão de Material

EDITAL N.o 5/63
Concorrência Pública n.o 5/63

PropolSta paro o dia 20 de março de 1963
Concorrência Pública n,a 5/63 - 06 - 03 -

63 à 20 _ 03 - 63 para prOjeto de reformo no

Pl'édio sito à rua Es:êves Júnicr n.o 2 de propriedade
do Facu!dade de Direito da UnTversidade de $anta Co

terina, nesta Capital.
.

De ordem superior c0munico eels Interessados

que, se acha aberta Concorrência Público, para cons

trução de um prédio med'indo 20,00 x 6,00 mt6.

\
Divisão de Material em 28/2/63

Joscié- Fortkamp - O,lretor
13/3/63

das da Bahia e Guanabara.
Dois grupos de aviação

emoarcáoa que deveriam

guarnecer o porta-aviões
"Minas Gelais" atê agora

nao o puderam fazer em ra

cão de divergêncíns surgidas
erure os comandos da Aem

náutica e Marinha.
A Esquadra está integra

da na -oceracê-, lagosta"
de corpo e alrr;a. Como pro
va Cisto as autoridades na

vais ap -ntam o esforço u

nantmc e decidido de todos

quantos servem no Arsenal

de Malinha, no Rio de Ja

nenc; pura pôr em e-nol

çôes de enfrentar qualquer
emergência os cruzadores

"Barroso" e "Tamandaré"
em tempo recorde. Todo pe;
soai do Arsenal, desde ofi

ciais a operarias civis, rra
bani-u ininterruptamente
durante o cal naval. As fal

tas ao serviço, nesses dias,
foi menor do que a verifi
cada rotineiramente em

dias uteís.

, O povo do Recife não dá

grande importância à crtse
que se desenvolve, Explo
rando esse indiferentismo
popular. elementos não iden
tlfh_udos fazem circular o

boato de que o Incidente
Bmsti-Frnnca foi inspirado
pelos Estados Unidos,

Ouvem-se com frequencia,
críucas ao governo, que di
zem estar "ínteressadg em

desviar a atenção do povo
dos problemas internos Iflil
is graves que perturbam a

nação".
O "Paul GcHeny" desloca

1.000 toneladas. Foi cons

truido na Alemanha e ser

viu na II Guerra como na

vio de socorro para aviões
avariados Possui

grua capaz de erguer 1'8 to
neradas (na popa). Inte

gram seu armamento, 1 ca

nhão de 4 polegadas, 2 ca

nhões antjaereos de 40 mm

e 2 metralhadoras de 20

Grande
stortauopotis está de pa

rabens. Dentro de alguns
dias, conforme foi recente

mente divulgado, a Capital
de Santa Catarina contará
com unj Ambulatório, cujas
ínstalacóes, à rua Felipe
Schmidt. n 117, -bedece
rã!) aos mais exigentes re

quisitos da medicina moder

Empreendimento
A noticia merece compie

ta recepnvrdade.
Poucos, ou ninguém mais

Ignora que o Câncer. trata
do no início, é perfeltaruen
te curável.
P"ú'a isso é necessário que

o médico o descubra em tem

po t, essa desc-berta só é

possível mediante

perjódícos.

COOPERE COM A f_.S.C:P.�

Dê-me
.sua

mao ...

eu lhe garanto - • mu1to cfur't) apret1dat o Gndar na l"iilha
Idade ••• Os mllscu.!o$ não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns passos com oti
mismo a. de repente, os f�rças nos f.::lllam e nós calmos, Ma,.

lias levantamos depressa para andar e tornar a cair. As vêz.
a gente chora ••• Assim diffceis são quase todos os nossos exer·

creio. e ,estud01l. Mas o !>acriflcio compensa: eu, par exemplo, ió
melhorei muito o estou certa de melhorar ainda mais. No fuluro
espero ser como Você. Para prosseguir minh'o recuperação e da
tantas crianças como eu - para alender a milhares de "ulras

que sofrem o que eu sofri - prêcisamos de seu auxilio. Aiude
cos, O que 6 pouco parQ Você serei quase tudo para nós I

Lc

Esses exames, porém, se

tornavam difíceis às se

nhsras de poucos recursos.

ou àquelas que, devido a
falta de iniciativa ou mea-

mo carência de conhecimen

tos da gravidade do mal e

�mpmscindibUidade e tra
tá-lo em sua fase Inicial,
deixavam de procurar o mé
dica

O Ambulatório que den
tro de breves dias começr,
râ a funcionar, graças a u

ma feliz iniciativa do Govêr
no Gelso Ramos, vem pre
encher, assim, ímensuráver

lacuna no setor de assis
tência à mulher catannen

se.

Não se trata de determi
nada classe social.
Pobres ou ricas, letradas

ou iletradas, ocupando posí
ção de destaque ou perten
cendo à mais modesta ca

mada popular, as senhoras
da Capital e seus arredores
de'..erão comparecer ao Am

bulatorio, que lhes facilita
rá ao máximo a possibili
dade de exames que as pro
tegerão contra a eventuali

dade de um mal - respon;
sável pela perda de milha
res de vidas preciosas,
As VOluntárias da Rede

Feminina de Combate ao

�t�;�o c��a��;:�::e��: l�
ta profícua de detecção ii

uma terrivel enfermidade,
sentem-se mais encorajadas
e dispostas a prosseguir su
as atividades, na certeza de
obterem resultados felizes
contra o inimigo comum.

ÁGUA fACll
para ludo, para lodos

TUBOS [elaIE] "cebeflex"
(GRAVADOS' EM TODA A EXTENSAO)

feitos de polietileno, matéria prima tão

higiênica quanto a louça ou o �{1ro,
• agua para beber

• agua para a casa »

• água para a horta g• agua para os animais ,'-;
• água para irrigar a

lavoura�.
'

-C?=- l

�,\1�'1-��
) "Y;,;!::, (' l' l

,_._ L
.

\'-{
__�_ �u. �I l".._J._

e Iactltma instalação, basta uma serra ou uma faca robusta

.0 tubo CSE -Cebeller" não enferruja nem entope
• o sol não ataca o íubc CSE -Cebeflex". porque é

protegido pelo sistema -unrc.scí"

eIevlssimce, de facilimo íranspcrte

CIA. BRASILEIRA OE EXTRUsAO
Indústria Comercio Chiuchetta S/A,

Rua Marechal Deodoro, 575 - Caixa Postal, 38
Telefona: 33-47-12 - Conce-dia - Sta. Catarina

Ministério da fazenda Desmenle

SAN THIAGONão Irá à Europa
BRASILIA, 5 (O ESTA- ministre da fazenda inicia.

DO) - Porta voz do minis ré os entendimentos nmn
tár.c da fazenda Idesmen
tiu 'hoje rumores segundo
os quais c ministro Santia
go Dantas, tinha idéia OI!

visitar a Europa, IIPÓS con

cluír sua missão junto .:I.S

autoridades norte ameri�a-

eeírns com as autcrtdader
dos EE.UU. dia lI, en 'ec

rando-se no dia 16,

Após esse periodo, o sr.

Santiago Dantas permgnc
cerâ em Nova Iorque 2 0'J.

�u;;:\:e_:�:n::iS�m �C!-nas:
Dine O porta voz que

GINA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Faça o

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

.

VENDE-SE
Casa com 3 quartos _

2 saias, cozinho etc. Tô
da de -oatertol o Rua Marechal Hermes nO 9 no Es
treíto Cr$600.000,00. Tratar a Rua Souza Outra

�--- "

.universidade de Santa Catarina

DIVISA0 DE MATERIAL

Edililf:' n;o f' 5/63",
'

'Concorrência n.o 5/63
Proposta po ro o dia 20 de março de 1 963
Concorrendo Pública n.o 5/63 - 06-03.63 à'

à 20-03.63; poro Projeto de Reforma, 'no prédio si
to à rua Dr. FerreIra Limo n,o 26, de propriedade
da Faculdade de Medicina do Universidade de San

I to Catarina nesta capItal.
De ordem superior COmunico aos 'interessados

qL1f.!' se acha aberta Concorrência Pública, para,
construção de um prédio medindo 20 x 6 metros

Divisõo de Material, em 28 de fever�iro de 19é1
José Fortkamp - Diretor

Cl�E�IS cartazes �o �ia
-BAnIOS-

Cine GLOSI!
às 71/2 _ 91/2 horQs

John Agar
Marla English

MATAR E' O MEU DESEJO

n>ne: 3i35
- Consura: até 18 onos _

(ine SAO JOSr.

às 3 - 7 3/4 - 93/4 horas
Pedro Infante
Yolando Varela

ESCOLA DE GATUNOS

- EastmanColol'. -

- Censura: até 14 antis.

Cine BIn
Centro

J<lnn Gavin - Susan Hayword _

Vera Nilles

A ESQUINA DO PECADO

- Tecnicolor -
Censuro Até 14 anos

às 8 horas
Robert Blake

Gane Evans

A FU'RIA DE UM CONDENADO
Censuro Ate 10 anos

Cme IMPEJUil
às 8 horas
John Agor
Marla EngJish

MATAR E' O MEU DESEJO

- Censuro: até 18 anos -

"NE RAJA
às 8 noras
Chuek tonnors

Kamola Devi

SANGUE DE APACHE

PanoVL.lil.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDATOR

!'EeRO PAULO MACHALJU

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS,

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

COELHO - MANGONA

4Y "''oIu> u"" LA�UTA CONSTANTE EM

PROL DE 'SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

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

: (a"p ioneto Est3dual de,
,;

K('1N-1 JKJ, o- grondevenê€dol da regata
� n ,g -, .,0 prol. Pe!eia Inle!mi!lriC:�il Mim:�d�- Pard

r.l cot ,""I1do t' 1ou'J.o Bom�nfllo Em Saco dO$ Limije..
.;;;,� . J

Peleja das mais atraentes vem despertando desusado
prcr. crvetatco Araújo. Jij/!,.- n, e Da.m'rc Soares com Eimar Pires e Nelscn está marcada para o nróxi- ínterêsse na ci�6de pr>n\ 1-

.)J.iL com pouco vento, a r •. -

iO lugar: Barco vendaval Ch_crighini mo domingo, na Vila 0:",<'- palmente em Saco dos L:-

g .3. p ; . ..., \.:- gata teve um trunecur-.c com Adernar Nunes Prrea U 60 rugar: Barco Aud·JZ rárta quando lIe defrcntorae mões, devendo ser- grande
socraçi e �:"::t. da C.H,·C oastante atraente, com : �'- F.Lho e Wald�r Lopes com Ney Hubner e onanoo Monte Castelo; de Tub9.r:1', a .afluênca de af!c:.ona�··s
Sh s rp - C S � ':: lo cae sucess'vas de posiçQ'�, 50 lugar: 'Barco Duns'a Franzoni e Avante local. O cn-e-e ao eetád!o do Iptranga .

. 0 Cc-u-i- cada qual tentando �h',tr �'dro S,arcs c Niwaldo Hu 70 lugar: Barco Vendavd
de vv.: do vento o meincr pruv"i,o -ner cem Adhemar Nunes Pi:' �

p:'ss,vel: O campcoms ü-uo
.

60: aarcc Plrate com Ríl Filho c Waldir Lopes
wa.mcr Soares, que h'3.v;a f-a�l L'rahares e ecen J..J.- 80 lugar: Barco Ara,,1l1Í'1
venc.do a cr.me.re regata checo com Roberto Soares e Saulo
r.e.a manhã, encontrave- 70 lugar: Barco Coringll opveira.
�e na quarta colocação qU3!"1 com Edmar Núnes Pires e O Barco Pirata com !h',-

do, em cima da bóia cecae .asscn da snvetra fael L nhares o Acnrl P:1-
gade real.acu uma mano- ao lugar: Barco Audaz checo foi descl8J!sfficaéto.
bra feliz saltando para J te�

com Ney Hubener e orranão Por pontos, a cíeesrncacac
cerro pôstc que lhe g3r[i'1� "Fl'anzolli ficou sendo a seguinte:
t.u no cômputo geral, ) rt- 9" lugar: Barec Ara')l!�a 1.0 lugar ; KON-TIKI co-r
bule de více-cemceâ».

cem Roberto 'Soeres e Sal' I) 1.809 pontos
E�'.' as cotocscõee dos :�1' Silveira. 2.,0 lugar, PIONEIRO C j�'j

cos e trpulaçac nas o-u. SEGUNDA REG.\TA: 1° 1.633 pontos
regatas. lugar: Barco Kon-T!ki com 3.0 luli*: DUNGA com
PRD.'ElRA REGATA: JO Osvaído Nunes e José C. 1.HO pontos

lugar-Barco Pioneiro c/W:ll 20 lugar: Barco Dun-ra 4.° lugar: CICLONE ::.:·t
mor Soares e Gotti<'lib'(;.h-

com Pedro Soares e Niw .. tt Io 1.031 pontes
lach.

Hubener 5.° I·ugar: VENDAV.'\L
2° lugar: Barco Kon·til>"i 30 lugar: Ba.rco Pion,iro com 633 pontos

com Osvaldo Nunes e .To.'e com 1JI.'alm.or Soares e G�-- 6.° 1ugar: PIRATA � '.'l

Carlos Martins tiel'b Gerlnch 566 ]lont�s
3° lugar: Barco Cicbne 4.0 lugar: BarC\l CiCI!lC 8.° lugar: ARABUTA "')J\l

com José Carlos Chieri?;hi- com José Chlerighini e Da:.- 253 JlontGS.

smo
(

rc. 1:10 sábado, cn
o.;, Ao Campeonato Esm
(' � êf' e ano promete o

:!' . n
,

., Je vez que será
,1S U u e 1, ecíando já inscritos

lfbrianó.-o'·s, .ba, Brusque, Lajes, BIll-
menar-, u êstes dias chegar a ins-

cr:çfo de ·0 viile.

O ...er � e, corno já divulgamos, terá p....r

local o está." "CeI. Nilo Chaves Teixeira"

per.cn.rn c �,'mo Quarw Batalhão de

Caçadores lo I de tantas e tão memoráveis

d.sputas l'� _ rte-base, F IA sele-ão metropolitana, que vem seu

do carinhos ...mente prep:rrada pelo técnico

campeão da cidade, professor José Barão, es-
tá em ferro,

.,

.ndo ser considerada como

capacitada ; .. ntar o título máximo.

Opcrtun ncnte daremos à publicidad.

C·
,

Inieresja,,� t"
Pereréca O AV�I
o atacante P�Jerêca, que

já defendeu o Figulreu;t' e

Que fora e-npreatadc uc

Atlético para a ta.se de -=4."
sirCê.Ção, eüá sendo ;1'''
tendido peio AVlli, t":l;JO
Incíueíve nartdcipadn de al

guns colei" Vl;)8 asurras. Pn

demos Inrorms r contlJclu

que Pcrerêca dev'erá se tr � ':1.5

ferir paru o Interior do E:.;

tado por determinação fun

cional, devendo ir para L

ru�s2nga e �ngressllr n.o li
me do me'smo nome.

Não será realizado o cam

peonato Estadual de ê'ute

bol de 1963, foi O que de'

ctd.u a Assembléia G�r31

da Federação oatermenee
de Futebol, sábado ultim",
por sugestão M preSider..';e
Owni Mello que conside..·ccl

a forma de disputa atl::-l

inconveniente, ja que :\.Car

rota cot;líusõe� e at,'�soe
hntel que o certame do- ano

passadó atnda não p.itá
com �eu pl'hneiro turno Jl�

cenado. Terminado o C�.·�

tame em dl�puta e que Coo.'

re�ponde a 1962, os CIu':'Jes
-apenas di8J}uta.râo o certame
de 63 da9 SUas regiões. r.ão

havenà,o classificação paro
as lutas do titulo máximo

sue e pela cempreensac
aproximação entre seus va

tores da velha e da nova

guarda, isto por tnrtuêucta
d a administração fecunda

que ao clube vem lmprtmín
do seu presidente, dr. C_'l'"

Ramo� Fn'1�, que doming"

p·.ão deixou de comparec�t· áo

galpão e ao palanque d"�

"nmpetição.o p�ogl.'arr.

aut.�ridaaes pura, com ,l.l

presença � palavl'a� de 'n

centivo dar ânimo nõv� à
turma 'da Ritu Mal'ia quI"

m'ro Soares

5� lugjl.r: BarCO Coril)!'ia
--- -----'----------

foi pal'a a luta com 01>.1"

siçào e c�ragom para :1".).

porcionllr ii torc'da do l·lo·
rio�o clube mcmentos -:e

emoção e alegria' fazend(' fi.

recordar os triunfcs do PtI·

��d.o, ainda bem v!V()s c

memôria de todo�.
X x X

O Avai o a !vicele�te cc

terra Cêz 'sua torcida. Vibr·,r
com lnten,üdade domingo. a

med:da que ia dlminani'r
seu, al1tagoni�tas parEi, no

final adjudical'-sc ao tit;u
lo {)liCial da. teIl1p()m.l�
profi�s'onrlhta. E com mó·
ritos que ningUém dlscu,n,
pois foi o t�me treinado ).)01

Gilberto N'llhas
Deixa a Rád:o
A n:l� 1l�'rÍb�ldi

Déstri �ão od atuais re!pon-'

s:\.veis pelos váriPs /'letor"t
d<l equipe aUXiliados ,lelo

facultativo Ivan Andn.ie

que responderá pelo Depa,r

tamento MêàiCo.

S:E'R!A!.\$�'"TE
(:ONTUNDIDO

O arqueir<1 T tu, 4.'le

atuou pelo Sã" Paulo no

I TO:'n"jo Início dI! Pl·ofi ..... j·,·

nats �ofreu violl'nta !Ja 1- .

cad� contra o po"te lal, -a!,
.

ao interc"ptur uma bola.
� estando:coma r·)" ,'doom

bro esquerdel bal't,ante
tada.

Cé'm�eonilto de
Juyenís da
G,'anabara

do Estado o que só se 'Íarã
Após longo pcriodel de

.'
em 1964,' ficando por COIl

permanência na Rádio A- seguinte suprimida .0 E'v,
nita GaTibaldi (Depar�',- dual correspondente ao an')
mento de E�pelrtes), onde em cur"o. Para o celt9.!"ne
vinha colaborando em "E�,- de 64 serão concorrentes os

JO'QUINHA FIRMARA'

O extrema Jóquinha. r.Wl

apareceu com .sucesso na

equipe do Paula Ramos e

que se manteve à mar'pln
do futebol na .temporada ce

1962 por questlõe.s func;o-,
ne's vai retornar êste a:,J

ao futebol, assinando com

promino com li) ·F:gueirJn
se FC.

Domingo. foi iniciado o to-neio lnícío de prófis·

�':;��:' s:�:S�:C�r:��a�:��otô��i: �� :��ta�� a��
timos bca, pOLidos cem alquns atletas se dest-ocan
do pel�s suas qu::Jidades té-cnicas, individuais e err

Feram os seQ"u'ntes
... resultados de domingo:

Flamengo 3 x Madl1ret
co O

?ot<ltOllo 1 x V9sco O

portes Rád'Q Anita" C'j'Jl

seus comen.tários "FALAl�
no DE CADEIRA", vem tio
deixar aquela emhsôra o

nosso comPanheiro de t"a

balho, Jornalista Gi1berto
!tahas.
Mot'v.os de ord�,m funci,.

nal levaram Gilberto a aban
don9l" fi. equipe de Augu�to
Casér, dedicando-se agora o

mesm.o l,·clusivamen·te' n
nossa página esportiva.

cllmpeõe.q e viCe.campeÕ"PS
da$ llgllS/ mais a Cap't.>lJ,
ol'gnnizando_sc dua.� zona3,
a sabei': l."fl) Cricluma, Tu
barão, Laura Muller, Fl,;

rianópel1!s, Itajai,' Brusqll'/,
Blumenau, J,Olnville, 8ão José Amorim o que llletlVjr
FranciHcp do Sul (lo Jaraglla se conduziu

-

na cancha. UO
do Sul,

r

2.a) Mafra, Cu�W
banas, Lajes, Cano:nhes,
Põrto União, Caçador, Vi·.

deira, Tangará, Joaçab3
Chapecó. As,sim. pela pri·
melra voz, em 17' anC3 , Na Sabatina ti"emos '

pela terceira desde a in-;c:- "initium" de juverus con.
tulção do certamo em HJ27 quistlldo brllhantemonte J'C
não havera a ""Bisputa d<l lo Postal Telegráfico qn�
supremacia futebolística rj(' na finDl, derrotou ao AVal.
Santa Catarina. Os anos '�,ll Grande condutaS tiveram .)s

QUO o certame Mo foi dls- dois clubes, I'rinclpalmen;e
I'utado foram os de 1933 os cobrados dos corre;llg
(ano do implantação 1,. que possuem uma eSQu'ldra
profissionalismo no Brallil) e _realmente poderosa.
1946, quando o Avai e.1. X x x

tetracampeão do Estad:> <:! Sãbado e domingo próx;-
se I,reparava "para o per..!:iI- mos, n" estãdio do 14.0 BC.,
campeonato que logrou p::>:is promoverá a FAC o Csrn
o certame de 47 foi veri0�do ,J,eonato Estadual de Atleti'"
pela primeira vez pelei Amr.- mo, devendo competh' os
rics, do Joinville. estejo� do esporte-base de<sta

X X X Capit"l, Blumenau, Brl'�-
Aqui na Capital o domill_ que, Joaçaba, Lajes 0, pu,.go que passou foi todo awJ sivelmente de Jolnville. Se.

Para OH alvlcelestes de te!' �'ã a ma',Or parada de "tHC�"
l'a e mar, que venceram f:O- do atletismo barr;�-verCle
mel qUisernm as Competi;;ij�.3 dêsteg último� num verd ,.
da baia sul e do estádio c:<ü deiro "tour de force" da "'l.
F:guclrense. O Riachuel" tidade presid1da pelo d,'�
que desde 19«7 não se c')tt>- portista Od,. Varella. A s
cava em eV!denci:l, deu UI!) leção. da Capital, a cargobonito "�how" na qU>l;t'l. do técn,ico José Barã-:l, \I�n
res:ata da FASC, cOnsign-an se exercitnndo com afme')

AdO, 80 pontos contra 54 1,'" estan,do entre os favont;'sdo Luz que, para os C'I"I.. _ -, da disputa. Espera_se 11 oi'
ten�id08, dWcUmente n:,- bom publico no local 'l!1��erta Q. regata, mesmo �ue provas.
""e�se a competir seu ma:or
rival que ê o Martinelli o

Q�l, sem barces em condi
ço:s e com seu pedido de
adIamento ncga.do, ach;ru'
qw" meJh"l' �llria não part!_
�I!l�r da dJsput'a aestJnad"as �f2sscs de estreantp:;
princlpjante� e no.visSitt)(ISO Rlachuel.o, a ju,ll&1' J;l:ó!"l'
plante! fel�ovadel qüe jJ.OS-:

EDEMIR OUTRA VI'TlMA

O lateral Edcmir no lÔ�o
fn3l contra o A ai, em d,'_

puta do titulo do T.o,'neio
Inicia contundiu-�" serim"H
te ten'do apóR o jõgo SP ,,

rig:d.o ao ho�pltal onde !;,a

t.u uma rad:ograf::> de 1)'1"

ço, poiS há �uspeita de 1'...1'

xação.

ccnjunto. F1umlnensc 2 X Am&,ri-
As I'quipes, pelo men�s no torn2io, demonstr:::J- c:> O

ram estar Gm b:::m p epor,:; fí ico e most:-aram tom' Bon�uces�o 3 x Sã.o CÓ3-
bém éxcelente p::::drõo técn:c,... p�js i.nclusive nos pou tavão 3

c<cs' minutos de' jôgo. rpudoram dr- tática e' empregá- Campo Grande 2 x ala-
ram :fedes OS recurscs .usados !:m fut.ebol. ria 1

O Figueirense o:-mou uma boa equipe, com uma PO ..tUlruesa 4 x Bllne:(t 1.
defeso muite boa e um ataque rápido, o mesmo acon- Os líderes são .o Flumi-

tecendo com o Avaí pai" em amb.")s os c,:njuntos vi- nense e o Botafogo ('ofi).
r)'lCS no de/ll·sa elem�nto� de prTmei�o quilate, .como �:o p���toF1g::��� :;:u,�:'����I������' j�;���:'Ci�!�ondOCc�����ico �a�:�� Vasc 4. América a m�ma

dos de um. bOJll futebol CO�I'�:'��ÓX"'ma rodada '.){"e� Gua-ani aprese�t.cu uma equipe novo, lutado- :'enta p':>ra ,quarto feira: Diaroo ccesa em sua ;:strutura, o mesmo aconJecendo com ria x São Ctistovão Bot�-o·São Paulo e o Post::J1 que nos mostraram bôas equipeS fogo x Flwninense 'Portu-O Paulo Ramos- mudou bastante, mos pode Con- guesa x Bonsuce�, Amé!"jvencer no deCorrer do ce:-tame, o mesmo se dando com ca x FJllmen�o e quinta f,.j
o Atlético ql·•.., mudou completamente sua equipe. ra, Madureira X BanguO que nõ.. .rn,udou falo time do Tamandaré, com Cllmpo Grande X Va6Cel.

'

cs mesmos otlet-os varzeanOS 40 temporada PÇJssada
com um plantel formado pOr inúme':OS jogado�s qllê
não possl:lem qualquer res:ponsabiJida::'e den::ro CI um
camp.o que nõo acatam ordens de Seus diretores e dos
árbitros. \

CAf.ZI"HO N"OI_. ,Deram, no torneio iníc"io, uma prova dQ que fa- I � II I K

rao.no �'Fçorrer d.o c:Jmpec......._to: Indisciplina e falta de C A It E Z I � O!
EdUCf�gs����·t��smos diziam que ne�te certame Dl; ':--'-
árbitros irbm passar mal nos mõos dêles.

Nenhum dêles conhece qualquer lei ou r..,gra àe _ .... __

futebol para que possuam outoridade lXi-o insurgir-se
centra as decisões dos árbitros que conhec�m mais
que êles as regras de futebol.

Uns SÕo v.eteran-::s, sem qualquer chance d> :1-

pa-ece.r, ou,ros têm um péssimo passado no futebo!,
com inúmeras expulsões e Inclusive já dev}"riam es- Na Guanabara, o árbitro
tar eliminodcs do futebol pelo ficho' que possuem no Celio Alves, que referia o

TJD da F.CF. �ncontro elevadores Atlas x
Precisar:, ser mais exemplor","� em Suas condutos Atilill pelo certame do De

e punidos pelo áireto-io, qUe com êlts tem tido gostos partamento Autônomo, t'X-

etV'rmes, necessório �e torno que possuam responso· pulsou dê campo nada me

bilidade, já Que nõo possuem qualquer Educaçõo Es- nos que 10 atlétas do E!e-
pcrtiva. PretE'ndem intimIdar" á"bitro para que os

meSmos mudem de dec"isões. O Tribunal de Justiç.:1
saberá puni-los na forma da lei pois são graves os f'JI
tos qu�me:.em e o público não g:lsta de assistir pe
ladas e luta liv.re.

Nos j:asos mais graves, coso �vem a cabo o que
dizem

.
.e.obe então à polícia -:lpir � com tPda o rigidez

tirar.wl('):"GS de campo, e metendoJos no xadrez, pois à
lei .fQf!:ulte tal medido. inclusive (I justiça civil, caso

ê�s persistam em querer agredir � mediadores das
pOftii!as.

t

ABELARDO NA TERIt-l

O médio Abelardll, 1:;IJla
das grandes e"tr.êla,s .c". o

que contou o Avaí em jQ�'

nadas pa$sadss, encOni;r,1-
�e na capital catar'n2"l,.«:!
oriundo da cidade de :3a'1

t>os, onde fixou tr�idêncla
há um ano aprelx'mada
mente. Abelardo treinou en

tre os llvaianos tendo aq-!"a
.

dado inteiramente, cheg.ln
do a �er convitl.a.do pata
retorn-ar ao clube.

estádio do Figue!rense. O
clube pl"esidid.o por NicoLlu,

Tancredo� pelo visto, entr�'u
em 1963 com o pé direit".

PAULA RAMOS COM
DOIS DlltETORES.'

Esta manha (I sr. Newmn

Rosa esclareceu ao rep(l�

ter o�e apesnr de haver t2":1'a

deb�ndada de diretore. �a

equipe do Paula RnmGS. o

clube prosseguirá r1'orm�,
mente no certame reg�o 1 ,I.

NeAton R",a e Jal"1<'

('B.D. Designa
Barcos Para o

Pitn·!mer!cano
A Comissão Têcnica de

Remo da CBD confirmou ,,�

7 barcos que representar,lo
O Brasil nos Jogos Pan P.

mericanos (Remo).
4 Com - BarcO Misto -

Botafogo e Vasco

2 Sem - Barco do Bo� t

fogo
Skiff - BarCel do Bllta

fogo - _�on Miguel
2 Com _ Barco do B,)r::.

fogo
4 Sem - Barco do �';.l

mengo
�;e - Barco do f-\.IO

Grande do Sul
Oito - BarCO de Santa

A'rhilroj e'"!lem-se Hoje: Caso de
Indrscí�fil!'l e bm3acas no Tamandaré

�tflrá reunido na ll"it ..
· mandaré pelo certame da

de hoje o D"partammt' d� Capital.
árbitros da FCF, quando na

oportun'dade vários aS';I1>1-

to, do gnnd, 'n'"',,, ,,- ro'ocacões dorão abordndoH.

sO��i��a�i:l�a S::ão :��toos3 �� Din.�;io P;:II,lo
sãbado e domingo para o

certg:me r,>gionn!.
Outro a�<unto d� jn';�

rêSlle diz respeito aog C()

nlentãl'ios feitos pOr al�u.ls
atlêtas do Tamandare "Iõ' C.

per oca�i.ào do T"rncio Ini
c!o de que ê��e �no llS

árbitros p-Harão maí em

suas mãos, " h '\. 1'1. mu;1:1.
confusão conr' 'io �st"
feita po� ·d ,mo. atl�hs
domingo ÍlJt"mo. no F!gU"'t�
renlle e ouvid: por in:\me-
ros árbitro�, :111xil1al'cS e Arrecadações: cr$.
outros dr�pOl �. 105.102.918,00.

Os ál'biho. "ao tom'll' Próxima rodada: Vasco x

uma deci.,ão a re€')�ltJ Oll;1.ria, �ntos x São j).lU-
podenrlo lnch15ive torn9�e�� lo, F!um'nenst x Botafill{O
med'da de represálla. não c Portuguêsa. e Palmeiras,"

:I r:.f,;' cf T:t- "'"bntern e hoje.

Juiz Expulsou
10 AIIétas do Jnno

J.O lugar _ Santos e '..'t,_

tt>fogo. 1 p.p.
2,° FlamengO, 2

3." lugar - Fluminen�e,
Palmeiras, Sãõ Paulo, 3
4.° lugar - Vasco, C�

rintians, 4

5,0 lugar _ PDrtugueJa

Ca�rina.

de Despelrtos. 5
6.0 lugar - Olaria, 6 pp.
Artilheiros - Pel.é 6 -i�ls

Dida 4 gols, Ney (Cor':
:�:��n S.(Fla), Tupãzin�o

"'adores Atlas, )lar dive�!;cs

mot!vos, SUSpendendo
part1da, que vinha smd�
vepcid9. pelo Atllia por 2xl,
em dlsput.a do titulo máC(i-

x x x
O têcnico Arruda Sulomé

manda-me telegr9ma�::1
formandel, de São PrllJ,t)
que, de r�gre"M de Pcrn'} '1-

buco, estagjundn no P.I:_
meiras, "�pcr:l firmal' COl"'
trato COIU o Clube Cari:'o
den�r.o de set€nta t! d:.H�
o.ras. F.ellcidadC4 .ão os no�

505VOtoS.

mo. Apenas um atléta cio
AtláB permaneceq em cam

PO, exempJo d� diljcipli'lu
e respeito às leis deSP.l�ti�

Vaij, 0.1lue t!tl1a- por aCllli <l6i._""'__ü-..P
em llluiWij a�lêt:il;;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o "Super EXp're �n d� Sonho" ;er�j
,

T�'em mais �eloz
do mundo, correrá a velocidade de 250 quilometros por hora

o trem "Supsr Exp!"esso de Sr-nho" dos Ferrovias
Ncctcnoís Jcponês cs recentemente estabeb-ceu um

reccrd mundial de ve'l:cidade de 200 quilon'r .tros por
hra r.os provas resoecrfvcs. Estó sendo ptanajacc. pa
1'0 a prím .vero de 1963, urna .entctive para tlevar
êsse record pa:a 250 quítometrcs horórtos.

O luzi.:io € aerodinâmico super-expresso, há rnut

t�, que 'f m constituindo um senha para as Ferrovias
Nocir-nais e sua voloctdoda ult cposs a ades tren:; :"1.1

rcoeus quê até cqora ercrn os mais rápidos do mundo
Em rcaõ., de S�IQ grande- velocída. I, oõo pedem

ser utiliz c ; os Os sinais fer;cvlóri:5. converctoocis
Por ê<ose mcttvo c nova linha não possue sino li

mcôo. A trecçem é controlado ps-lo "cérebro .rlatrcr-i

co" que é um dispcsitivo de cont-ere outomót'ico dó

,rem que trubotho automàticomente.
'Consequ r-temente. os seus mcquirustts sómen

te precisem acelerar o crmbclo- até 200 quuometrcs
P'lf h-rc (' ao co.oxtmar-se de otquma e-rocô., rede

_ ztr o marcha p..rc 30 quibmetros hcrórios, cpós o qu.s'
r t "f'1 flt't,,;rrrti�"'m('nte.!Oe detém numa posição fixo

oe longo do plataforma do estocôo.
. .

,\" v'brocões d rem fcr'm redllzi:la'õ 00 rruru-

�.- .... -,.., r ,,<:,.., in!'it?iu:;-õ- de mct-s ,..,ér.,as I�n 'oe a tinha
fé: reo e ,... corpo r'e cada veçõo. Tombém é erno-eqa

d . a tim� de reduzir a vtbracõo o "trilho tortço" que
é :.nC'is c-irnr-ndo :'"'\11" o trilho comum. As [untes des

.!( " trilh�s !ã"! soldados cte modo a crio:' uma super-f-

�.� �;����CjU:.-1·lll c,...rt��n,rã- do e"'trjr'o r'z fe'ro ne '-l'i

t 1,.., t-roo cr- , T"k',,, e O�o!':.Q, '",f'1 1Q64, o <;"<"}er Ex

pre:.... ,') de Sem'hO pIO' ccrreró :::l dtstôncto de 500 quilo
metros d��sá novo ferrrvia em cerca de três horas C:Jn

tro os »tuots seis hcrcs e r "l. ia gasto oetos exoressos ;:0

munisto

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

TERRORISMO EM BEPPM
BERLIM. 16 LV A. -Urno exoto-ô- de-t-utu e�·'] noite

o e'rl'itcri ....
'" C'�r 't;"-'·, <;"viét'c::! de Vluvens "tntou i

st" sf tuod m Berlim Ocidental.
O e-crttõrr- f;co lc-cltzcdc no Praça Ltvaer. o uma qu
cdr:-> """'(")'-'S d,.., KII f rv-standamn, o aver-id.r mais el�1
nte :12 8 .. tl-rn Octder-tol.
A exof-sõ- r-ue �C(". �'J por vclta dos 23 75 horas

destruiu tõdcs Os janelos e c'antftcov t('do o' ro-de-no

rn-':diá'ic «xs nte n- lnreo- d-, e�,:r"'tàrio
Alnumf"<; d('r0r!,1<'ce< de.cobr- do- vit-inos forem lonco
cl.-,,, P "O r"'ptr('<: ri .. d'i"tôncia, n":l pl'a-:o

.

Â D I'cl-r e br;'J::dos do <c-p-, de bombei- o isolarcro �J

órea

P R EC I S A-H
AUXILIAR DE ESCRITóRIO (AMBC'3 OS SZXÜS)

'0PERADOR _ FRoONT FEED)

SOLTEIRO - QUlTES ct SERVIÇO M1LITAIt,r- DA
TILóGRAFO E CONHECIMENTO DE ESCRITÓRIO.

INSCRICOES ABERTAS NA AC.<\RESC (AGRONÓMI

CA). DAS 7 AS 13 HS .. ATÉ O DIA ii DE M.I\RÇC· COR

RENTE

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

IBEU Premiará Alunos Mais Assiduos
·

o alu;1a mais (,ssíduo em coco turma, no lns_i�
tuto Brasil _ Estados Unidos nêste semestre .rec�L"';rQ

cerno prêmio, wn livro em inglês. csstm nos informou
o D·,·. Orlando Schroeder Presidente em ex arclcio d8S

te l�stitut0
•

-

)llOTOS QUE PERECEREM EM
CUBA ERAM VOlUNlA'RIOS

WASHINGTON 6 "O !:'8 durante a invasão d� Bd':J,

TADO" O' Pl'e��d .,.) c d .. V,s Cochln<ls, em 1911,
John K�nne:ly d'"�e se:'viram ao .�eu país, CJ:-;"O

que Os 4 avlad,""es {I0�';" voluntários.
americanos Q.ue pereccrB.:n

ONU. Nímiõü -meios Pacíficos
Para Fazer (essar a
Intervenção no IEMEM

CAIRO 6 (O BSf./\DQ) chegou ao Cairo, procede'1

_ A ONU. utilizou ,,�'nzI te do. Republica Iame,,;,ta.

o� p:lcíflcos p:lra fazer te:; B",>"h, deverá entrevi.,tar

.s�l' a jl1t,·.rv�nr,f!" ',';tra!1- s" hoje com I) pl'e�id"n�e
Nf'"��r [:\·m (> chanc .. ltõr

e'!ipc](l MAHAM8::J G.\tr

S� ..
"(lI ""gUid", cojnrar-l"

ii em comunicação tpl:::õ

niC9 roIU IJ !\ecretário g'.
ral U Thant, para ma"C'clr

a '<1"la de seu rl'gres.'o

gelr:! n".� a�'ulllc� inte:')")�

do Temem. A dl'cla"aç<l0 e

do s<-erctárj(l geral ndju,d"
da. Organização d:::r� N'l.

çê," Unldn", Alf Bosch, ,p,.

• Desenhos

• Painéis
• Pin+u....g d.

prcpoqancla
• fQixa�
• flâm ... I ...

Dr. A!o:sio
Monql!i!holl
CLÍ!'fIC.'\ DENTARIA
Tratamento das afecções

da b-'lca em adultos e

crllnças pelos metodos cH
ni,;') e cirurgico, Oonfecção
ele proteses parciaIs e to
tai3.
Atende de 2n a 6a feira

das 8 às 12 horas e das 15
as 19 horas aos sab;:yjos
peja manhã.
Exclusivamente com ho

ra marcada.
Consultório: Edifício Ju

__.l;_::__�::..!.:"":"---:..:c' 1Ieta - sala 104 - rua....J.e

ronlmo Coelho.

rue> ferne>ndo mocho<"',?, 6

l� ....ndor _ fone 24.-13

----------------------------------_

o' 4x2 dá 13x9 -�f�i{'",�!� ,

� .l\Jii.iW",- ..<.1:! �.',J -: j \

Claro. O Pick-up'''Jeep'' (4x2) tração em !2 rodas custa muito menos que
o seu mais próximo concorrente, como resultado do grande volume de pro"

,

dução dos veículos "Jeep", 13 Pick-ups "Jeep" custam o mesmo que 9 de

outra marca. A diferença (4 veículos).é o que você ganha, logo na compra.
E segue lucrando, pois gasta menos na manutenção e faz mais viagens, por
mais tempo. O Pick-up uJeep·' é forte, é "Jeep", Agüenta firme, anos a fio,

porque não é um veículo adaptado, mas feito para o transporte de carga.
Procure um nosso' Concessionário,

PICJeUPep.Marque a hora. E ele ira buscar sua

carga, para um transporte experimental
grátis. V. tem a prova pratica de tudo

o que lhe oferece o Pick-up "JEEP". -veicu!os de ol1��:;I�j��� WILLYS

-�

Gõvernador Catarinerise
- -_----

trienalconfia no plano
Rio Grande do Sul, eog.

Ild:J Meneghetti, do ban

quete oferecido peja As

soclaçãn Coinert.'if\! de Pôr

to Alegre, segue h?jc, às

122C. pelo Caravelle, da

Var:g para o Rio de Janei

co.

(Transcrito do '"Correio

d:- Povo" de Porto Alegre).

('ntem à noite. 110 CIty
Hotel. o '", 'c�n'ld' r de
Santa Cat'lrina 1 crebcu

imprensa

1ie�J.iu superar esta sltua- adotará medidas para e1i�
ção. gedieou o principal do minar a inflação, que é o

seu esfôrço, até �qul, à nosso maior mal".
ecl'H::1ção, tendo jâ c('ns� Sõbre sua viagem para o
tl'uido eérea de mil escolas Rip, hde, disse que espera
e preparado o corpo do- conseguir do Govêrno Fede
ceote necessário. De m:J- ralos recursQS que foram

mentr, tem por princIpais prOmetidos a Santa Catari

objetivos ii energia elétrIca, na. Assim, na reuniá!" dos

1l0ndo .em prática um es- governadores, realizadas sob

quema de obras de emer- a presidência do sr, João

gência, destinadas a supe- GOl!lart, fôra assentada a

1'ar o deficit que o Estado distribuição") proporci,..nal de
enfrenta .em tal setor, e a recursos, através de letras

agricultura, desenvolvendo de tesouro, por todos oS
um prr:grama de constru- estados, o que, até agora

ção de pequenos silos nas não foi feito, Também es

fontes de produção. forma- pera Crnsegulr um auxilio
dos com caPitais locais. substanrial para a realiza

cão do seu esquema de

�Ietrlficação.

Oeste Catarinense, amb:\s

hidrelétricas, ma�, antes
de mais nada, no aprovei
tamento adequado do car

vão catarinense, por meio
da SOTELCA, (S"ciedade
Têrmo-Elétrica do Capiva
ri). Com isto, e mais algu�
mas obras de menor relêvo,
o problema catarinense de

energia estará resolvido
momentrmeamente. Enca

ra também o seu govêrno,
com o maior interêsse, o

ap�oveitamento. do Estrei
to do Uruguai, empreendi
mento de tanto interêssc

para Santa Catarina como

para o Rio Grande do Sul.

Nesta altura, (" texto da

declaração conjunta dos

governadores dos estados
meridionais já era conhe
cida pelos repórteres, que
qUiseram duvi-Io a respeI
to: "ei espirita da decla

raeDo - disse o sr. Cels:>
Ramos - é a defesa ela

ritmo da Silveira, Ant;)r:,:'o

Rcr"'r!') Evamte1i�ta Ar:t::.!
do d� Araújo Filho CI,"'s

Furtodo, Emanuel 'Erneôto
R"nlQII Albuoueroutl, õ!::>ri
ro Roberto W!llemann !i';�li

pc Antonio P�relra. B�end
ren. FlávlQ Hamilton 'ia

.:iôbre (I caso q:l e�cülhJ.
do d:l'ctol' ga\Lho do
BRDE (que, Pel' con�en�o

dos tr�s r,avernos interes
snd0�.. se,·ti. o presidente)
con f ;n�" U QllC O governa
d"!' Ney B,·tl3a vetou a in
dic'16,0 d, �r, Adail Mo�
l'J:�. Em face disto, o go
"e:':'lldo� catarinense abo

leve-se dc votar, preferin
do que o SI". Ildo Mene

ghetti propusesse um outro
nome, que desde jâ teria
sua aquiescencia - desde

que se trate de um técnico.
Atualmente, desde a re

núncia do sr. Pery Pinto

Diniz, são diretores do
BRDE os srs. José Rego
Cavalcanti, pelo Paraná, e

Aderbal Ramos da Silva,
paI" Santa Catarina.

(onvoraGos na C[!)�e d� 1944:
(ham�dos �o U, BC

no Filha João Romulo Bit

tencourt 'Jorg-e Cesar Xa

vier Julio pereira da 8(1\'3-

Ma�oel M-essia.s dos 8ant�s

Mário Guedert Filho, M:l.U

ro Batista de souza, N;lto�l

Jos.viack Paulo Cesar Di.UX

Valci B�asil, Luiz AItvol't"

Lopes da costa. Dlnarf,e

Américo Borba, Vilmar Nu

nes da Silva,' Ademar Ma

chado Almir Sergio da

Cone�içã.o Antl()ni� ! JQoiI�

Fernandes Branaillio lr:

neu ReInaldo, Cla.udVlnor

Emidio da Silva, Darcy fe

reira, Elclo Souza Ga1lo�t1,
EM José Roca Filho José
Dorvalino da. Silva.. IM
Manoel Inácio, OtáviQ Fer
nando de Brit" Neto Pedt"O

Oeverão se apresenhr,
imPtet.er!velmente, entre 7

e 15 de março, no 14.0 BC

para fins de Inspeção de

Saud9. os �eguintes convo

caoos:'
Adalbrto JOrge Pereira.

Adelino Gregôrto Júlio. A

d!!mar. do Santos, Afonso
Luiz "Teixeira, Agulnaldo
Joaé Loure'ro. Andrino F'o

PLA.."lO TRIENAL
"Santa Catarina _ dis

se - vem sendo esquecida
desde o govêrno do sr. Jus

celino Kubitschek". Mas

tem confi!'nca no Plan>'J
Trienal. "Encaro o plan')
com Simpatia, pois é devc,r

F1.:nnd:J s(lbl'e assuntos dos gl"vernantes colabotola
dp. i:.CU E!'to.do, disse o go· rem para a solucão dos
verna,d,..r Cebo Rnm(ls que problemas que �fligem u

recabeu _ eu
' tRdo.. pata.li· BramI. e tenho confla�a

�frdo, c que élin<.la n�u con- em que o Govêrno Federal

O.:; prIncipais elementos
com que pensa o govêrno
ca�tlrlnense enfrentar a

eri.>e de energia, tão gra
ve que, por ,exemplo., Blu-
1"''''1'1:1 .já esta há dez anos

sob o regime de racIona

mento, liáo RS usinas em

construção de Palmeir'
que- lltenderÃ,t) f'I vale do
ltajo.i c d:l l!:sperillha, no

Democracia".

O governador Celso R:l
m�. -que p!t1'tletpou ontem
à noite com seu colcaa do

Luz Bu!'ch, Francisco :!6
,� . Oo'l'deh"n'; P'ranc�,:o

Manoel M,.íra.. Joã.... C';l.<,;:,a, Manschein. .��
---_._._.

"�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Govêrno do Estado, por interméo---==----::c·-:::--:::-::-:-:''=::.:__::_----- - --
dio do PLAMEG, em convênio com a s� DE GAULLE AS VOLTAS COM OS MINEIROS

��r::::�::::���:�o:��::!:�::�;:�:ii Um milhão de trabalhadores·apóia· mineiros
louváveis e que visa prevenir a ineidên-
cia daquela molestia. 9........ _, :" <

.,

Planejado e executado em tempo re O ESTADOcord, já hoje teremos a inauguracâo do \
'IC

, I·
novel Serviço de Diagnóstico Precoce do ;oria�1:�ls�NJ��I!!!�;e�:a:��71�eCA�:.�: d� 1963Câncer.

Como parte da pogramaçâo oficial
de inauguração, foi convidado o proles
sor Mário Pardal, um dos mais eminen
tes cancerologistus brasileiros e latino a

mericanos, para proferir uma série de

conferências, nesta capital, alusivas ao

momentoso tema.

A primeira conferência, a ter lugar
no Departamento de Saúde Pública, pa
trocinada pela Associação Catarinense
de Medicina, terá lugar hoje, dia" à.�
20 horas.

1\:; duas conferências seguintes S'.'

rão realizadas no dia seguinte, 8, a pri
meira delas às 16 horas, patrocinada pe
la Rêde FemÍnina de Combate ao Cân
cer e a segunda, às 20 horas, no SESC
SENAC.

�leve dos Mineiros e Guerra
da Lagosta:

.

Objeto de 'Reunião do ...

Gabinete Francês
PROVAS Nu UARES:

. EUA. Não "aitarão Trai:.: ,J

Que Hã mclua SegurÓlr\a
ES saÍos subtei

:.h.lte dos por qu.
WAsmNOTON,

TADO, - O

Ec.�nedy declaro

Imprensa qUI" úS

nâo aceitarão um

prolbuid ..

nucteercs, que mio tnctus

S" a scguranca, e que rx-de

rã" ser dctccL'ld.os

I,ie 1:1. /'fã" este-

. 2r pais,
feito ::!'.!t

ada das, ritme
.. onas sov. de Cuba,
declercu a.nua o sr. 10'111
Kennedy em sua entrev c

ta a. Imprensa.

90NN, 6 (OE) _ A Ale
manha Ocidental julga ho-

EX NAZISTA JULGADO·
�lim'!'Iall 100 mil retardados menlil1S

o já cennectdo maestro
Mário Garau, que foi o pri
meiro regente do Coral
Universitário e que agora
dá toda a sua ilsslstêncLl

ao referido coral, visando
suas' faturas apresentaçõr.s.
O maestro Garau descerá
no Aeroporto Hereitio L".lz

no domingo, devendo per-

COMERCIARIOS DA
GUANABARA QUEREM AUMENTO
RIO, 6 (C'E; - Os co

merciários cariocas não
aceitaram contra propo�ta
patronal à.> S:.Ias relv,nd;

cações de aumento de sa

lário. Pretendem 70% de

aumento, com mínimo de
15 mil. Os empregadores

Promoção no

Ministério
Público

Com:í.!;$OS
Inscrição
P:;orro�ada
As "inscdçi5e:;' pa:ra. os

con�ursos de Sup�rvisor de

Postos Fiscais, Auxiliar de

Fiscalização "e Fi"cal ela

Fazenda foram pl'OrrOri'o
das por mais 10 dias, en

cerrando-_;e definitivamen

te no dia 14 do corrente.

O Prccurador Geral do

Estado, dr. Milton Leite da

Costa, vem de declarar

abertas as inscrições pa"a
os concursos de pl'On1ocão
às Promotorias das comar

cas de Mafra e São Joa

quim, na pr�me!ra ptlo cri

tério de antiguidade, na

seg;mda, por merecimento.

AUTRA DAS MIL

chegaram' \aos 65, com o

mlllimo de 7.560 cruzeiros.
Os comerclárl"'s aguarda�
rão sem deflagraI' greve,
que suas reivindicações se

jam atendidas atê o dia 12.

íe o ex-nazista a quem se
acusa de haver matado
mais de 100 mil retarda
dcs mentais, dentro do
plano de Hitler de criar
uma raça superior. O acu

sado Von Berger, chegou a

Frankfort, procedente de

Barcelona, onde um tribu
nal espanhol, ordenou sua

extradição.

CONVITE

Serviço de Locação de Campo:
Estado Conlrata trecho de 35 Km.
o Govêrno catarlnen!>c,

atr.lves de seu Plano de

Metas, firmou' contrato
com a firma Sociedade

���ll��aatu���:�v,l���a�c'���
) CfH,;ii- d? Campo, Escritó
riJ e Cadastro, da Estracla

GC:ll (,S(\o Francisco do

Sul - Pórto União), tre

cho Campo Alegre-Pirabel
raba, sub-trecho compreen

çl(il entre a Estaca 3,750 e

Nrabeiraba, nos trechos

ainda não loca:los, numa

extensão aproximada de

35 Km,�

HOSPITAUlAU(\ O DR. ABEL OPELA
saúde.
Ao destacado

ncontra-se h03pita'
do - Dr. Abel Capela, Di"e
tor do D'�parLament( Ile
Ca'�a e Pc..ca, insp;
cut.lados o seu est

do blico formular

te pronto restab�-

PlAMEG '

�, Adquirir Im �is
Novas Reillizacões à V:�ta

o GabInete de Phnej;l- tr�ção das seguinte;; obras:
Delegacia de Policia de

Canoinhas;
Grupo ESC,lar de Barra

de Trombudo, no munlci

pio de Rio do Sul.

mento dt) Plame�, clevid.l
ment.e aulorizado pelo Go

vernador Celso Ramos, de

verá adquirir, por doação,
terrenos destinados à cons-

LOCALIDADE: RIO BONITO - MUNICíPIO: RIO DOS

CEDROS _ OUTR_� DAS MIL

Muita gente repete, por -aqui, muitas vezes, a mesma

pergunta:
.

_ Por que a vida em Curitiba ê muito mais b'rrata do

Que e1U FlorianópOlis?
Entre outras explicações, esta ê bem esclarecedorn: há

poucos dias, o,!; açolLgueiros da vizinha Capital entende

ram de altear substancialmente o preço da carne.

A pçpulaçr:io não topou. Uniu-se vigorosamente e re

.sol'oeu comprar c(úne Io'Ó em ultimo caso. Sofreu alguns
dias, no repime lJegetariano.

Os altisto8, com o prejuizo a dobrar cada dia, entre

f/(lra1'! o� Wmf()� .. Wlfhfa'l"1Hln-se com cs lucreS. mais (file

L.ull.pe.,�,," ...<..i,,;). �,J 1)1",o .a .... i,'o.
F: ff '1"<",",1 �"I'f-m--",: ,., -fI'lIrH'tt!1 dr Ah1'rmft',

!J.'<J, ,I,' f/l""fl-: ,-,!JUI"lIJ1lid,f\IC_ fiO

'.� ::_')\�91:-':: _.,
.. ! .... ��'.

FACULD:AD.E DE FARMA'CIA: ..

EXAMES DE 2,a CHAMADA
A Direção da Filculdade

de Farmãcia da Universi

dade de Santa Catarina
está comunicando aos in

teressados que fnrá reali

zar o Concurso de Habili

tação, em 2R chamada, pa
ra o preenchimento das

vagas reslant.es a matri
cula Inicial na primeira

serie do Curso de Farmá
cia.
A$ inscrições deverão ser

efetuadas no períOdo de
5 a 12 do corrente, na Se

cretaria da Univ.ersldade, à
rua Esteves Junior, nO 1,
diàriamente, no horário
das 9 às 13 horas.

. CARNAVAL EM ORLEÃES:
.. SUCESSO

De passagem por aquela \
cidade a nossa reportagem ção e suas beias fantasias
teve a feliz oportunidade obtt've o primeiro lugar
de pl'esenciul' o carnaval muito embora o Clube Re

Orleanen�(', o que muito creatlvo 14 de Julho, seu

nw sUl'!)l'ccndt'u maior rival de tôdns os

O 011' lJnli\n 01'If'ant'1'I""" t.�mpo<: e<:ti,,�<:!(e-· "*!'le apre-

, .. �, "_ "',\
:,,�,,:.i.'L:' :;:.;�:ct,,_:���:,;�: :.' ,-

��

PARIS, ti- (O ESTADO)
- A greve dos uperártca
em minas de carvão, en

trou hoje em seu 6,0 d:a.,
sem que se vislumbre, ura

debllítamento na posiçao
do$ lrabalhadore,5 eu a a

dação de medidas mais ,.

nérgtcas por parte do g' o

verna, para par fim agre
V< •

Tal compasso de eS,).'�a

de espera deverá perst.rtir
até a r:naJ da reunião do

gabtnte quando o mcvtmcn

to dos 200 mil opcrúr' .s,
para apa�ar euas cxlgências
de melho rcs �e.l<Írjf)s e 'c

duçáo da semana do ·rafJ.

lhe, se lr'lnsf{)rmará 1"10

principal assunto a ser d.c
cutídc .

A chamada gu-rra da til

gata, entre Brasil J! J'rvn
ça também merecera a+m

çãe dos mtntstros e do' 1"'1")
stdente De Gaulle.

em greve

JANGO CORRIGE Â
MENSAGEM PRESIDENCIAL

convocou o seu gabinete
para uma reunião, objeti
vando econtrar meios para
fazer v-ttar ao trabalho, os

r'ARIS, 6 (OE) � O pre- vêm- francês já enfrentou
sidente Charles De Gaulle, em toda a sua história.

200 mil mineiros em greve
na França. Observadores
dizem ser este o malar

conflito operário que o go-

Uma nade de simpatia pelo
movr.ren;o dos mineiros
estende-se por todo O pais,
tendo ol'ganizJ.das greves
de 15 minutos, em sinal de

npôio, do muts de um mi

lhão de operarias.

/

Governadorr.s e RI item
Nota Conjunta

1"l..·RTO AL1';UH.E, 6 (VAI !� .al tendentes
- Após (J encontro que
-nt ln mvnuverum no P<x-

lucia r'traunt. 05 srs Ilda

'MeneghetLi, Nei Braga e

ce'so Rarnus, guverneu.rres,

respectivamente, do Rio

Grande do Sul, do Paraná
e de Santa Catarina, e"ll
tiram a seguinte nota con

junta:
"Os governadores do Pa

raná, santa Catarina e Rio

Grande do Sul, reunidos
em Pôrto ruegre. examina

ram a situação nacional e

Os probLemas poütícos e

eeouômícos que o pais ora

enfrenta.

Entendem os g ... vernactc

res dos Estados do extre

mo sul, cientes de sua alta

responsabilidade, que a na

ção atravessa um de seus

momentos mais ctücets, o

que estejam efetivamente

preensão de todos aqueles
que estejam efetivamente
Imbuídos dr desejo de re

solver nossos problemas.
Neste sentido, os gover

nadores -ra reunidos ma

nifestam o firme propósito
de envidar todos os esfor

ços para defender' a dem.�

cracia e as liberdades cans

titucionais, na ce!·teza ab

soluta de que o regime
consagrado em nossa Car

ta Magna e o que melhor
consulta aos interêsses na

cionais e aquele que ofere

ce as pOSSibilidades para

que se possa encontrar so

luçãc aQs múltiplos proble
mas en" que nos debate
mos. r

A Democracia. tal como

a herdamus de nossos

m,lÍores e im;pírflda n ....s

prinCÍpios cristãos de nos:;o

povo, ê o regim'Õ! que ofe

rece, nas ciréunstãnclas
atuais, as meios funda

mentais para que possamos
unir esforços, !'esolver as

crises e superar as dificul
dades econômicas.
Entendem os governado

res, por isso mesmo, que a

politica do govêrno federal,
no seu combate à Inflação,
merece o apoio de todos os

brasileiros, desde que se

cundada por medidas prâ
ticas e efet.ivas na esfera

Greve Geral na Nicarag!!iJ
D�,A�A'g��;n:ic��asES�:�� Çã�a�e��t��a�Qada: �:l'�t��\�
operár-ícs de Nlc"r,agua cs dadee obretras do pais d-n
tão hoje em pé de guec.a tro de 24 horas, em �;n11
com a ameaça de uma 1i.';1.' de proteste contra a ln",\,
ve geral de consequências venção gQ,��nam.ental no

lmpr.evisiveis. J ����;��. dos .motcrtstas de

CIC .... .r u:, j..l ,j)J,ilos .mun

c.acos pele senhor presl
(h-.• 2 da R'cpiblica e que
visam urna pout.ca de aus

tur.dade no trato da coisa
pública.
A contenção dc despesas,

o controle da espiral rnna
cr-nana, as medidas, en

fim, téndcntes a normali-
zar a vida econômica do
pais, não devem significar, A�
entretanto, o esquecimento

.

das retvmctcacões dos Es
tados periféricos e nem o

aviltamento das nossas eco

no.ntas até hoje esquecidas
dos poderes centrais.
Julgam os governadores

que uma politica econô
mce tendente :1 normali
zar a vida nacional dev-a
ter como esteio principal o

estimulo ac deeenvotvt
mento das fôrças econônu
cas, consubstancitfdo em

.tnvestjmento, rentáveis e
de reprodução mais ou me
nos rúpidn.
Para isto os Estados do

Para na, Santa Ontartna e

Rio Gt ande do Sul darão
tóda a contribui(;ão, seja
peja realização de uma po
litica de austeridade, seja
peia planificado econômi
ca de cllda Estado, visando
um melhor entrosamento
econômico que possibilite
um trabalho ativo de in
vestimento em todos os se

tores, estimulando a indus
tria, o comércio e a lavou
ra, enfim, tôdas as atlvíd'l
des reprodutivas da socie
dade c propiciando melhu
res condições de bem-estai'
SOcial.
Por fim, os governadures

dos Estados do Extremo
Sul manifestnm sua dis
posição de resolverem em

conjunto os problemas qu�
dizem respeito aos três Es
tados que representam,
numa politica ativa de in

tegração econômica do paí_�,
para a qual pedem o apoio
de todor:; OS brasileiros n,'),

certeza de que, assim, es
tarão cuntribuindo para a

solução do:.; grandes e gra
ves problemas que nos afli
gem. Pôrto Alegre, 5 de

milrço de 1963".

Circunscrições Escolares
Novos Titulares

e 310, sediada em Biguaçú,
.enquanto du!'U!' o Impedi
mento dos respectívos tI
tulares, 51's. Febrônio Tan

credo de Oliveira _e Lauro
Loocks.

Ontem foi dia de feira. A grita contra a extinção
das patentes do Mercado - episódio digno de figurar
no IMPOSSIVEL ACONTECE - foi ensurdecedora.

Diante dela e das carradas de razão que' lhe as

sistem, cabe um apêlo ai CODEC: reconstruir os sa

nitários extintos, em nome da higiene e das neces

sidades da necessidade.

de 15 págin:JIs datiiogr-rfa
das e dividhia em 10 cact
tulcs cada um, oueorgan
da um assunto diferente.
Espera-se que "inda I"j lI'

o chefe da Naçâo con�i.la
a leitura do importante '0

cumentc fazenda

ções necessárias.

COMERCIANTE COBRA 10%
SOBRE COMPRAS EM CADERNO

De fonte segura fomos
informatlos que na Rua

Tup!nambás 447 na Colo
ninha, (Estreito), existe
uma venda, pertencente a

um cidadão vulgo "Baêco",
que por vender fiado em

caderno, cobra ao final do

mês mais dez por cento

ATOS
GOVERNA
MENTAIS

,om pú-
1S de

nto.

O Chefe do Poder Execu
tivo fh as seguintes no

meações e designações João
Estlvalet Pires,' ocupante
do cu' go de Ministro do

Tribunal de Contas, para
.exercer as funçôes de pre
sidente da Junta do Ccn
trôle do Gabinete de Pla

neJamento do Plameg;
Wilson Abrahan, para

Procurador Geral da Fa
zenda Pública junto ao

Tribuna! de centas do Es

tado; 'I
Raui Schaefer, Asscssor

Têcnico do Palado do Go

vêrno, para exercer, como

substituto, o cargo de Mi

nistro do Tribunal de Con

tas;
Nereu Celeste Ghizoni,

para compôr o Conselho

Administrativo do Institu

to de Reforma Agrária de

Santa Caturina (lRASC).

Coral da Universidade de 55
passará para 120 vozes

A fim de rcaer um novo manecer no nosso convívio mais uutversítértos no C�-
teste vocal, desta vez pa-a ute a préxjma 5R feira, rat da Universidade de San

aumentar o efetivo do Co- senda portanto, para nós ta Catarina, cujas apre-
ral da Universidade de motivo de grande satisfação sentacões foram brilhantes,
Santa Catarina, que de 55· esta sua visita que POSS!Ql- merecendo os majores
passará a ter 120 vozes, es - litará a participação de CÔllUOS.
tar-á novamente entre nós

BRASILIA, 6 "O ES re
DO' - Já fal submetida BC;

preaidenta Jcâo GOl:llart &.

minuta d.. mensagem presi
A Rêde Feminina de I

dencfal a ser enviada ao

Combate ao câncer convi- , Congresso, na próxtme dia

da todas as senhoras e se- ! 15 de março, eoucttand- a

nhoritas para a palestra ' »roveçêe de diversas reter

que o eminente Profes�or mas de base,

Pardal, do Rio de Janeiro, O "f1�cLlnha é com�osto
especialmente convidado

para inaugurar, nesta C:1-

pital, o Ambulatório de
exames periódicos para
senhorus, pronunciara na

tarde de sexta feira. dia 8,
às 16 horas, no Teatro Al
varo de Carvalho, dedicada
ao mundo feminino.

sobre o total das compras.
A medida ê ilegal e de

sonesta e cabe as autori
dades da fiscalização, ob
servar a escrita do referI
do estabelecimento, pois
ao que consta, o mesmo

também não fornece nota
fisi.d das compra3 em C,l

derno efetuadas em sua

venda, nem tampouco con

corda cm que o fregues

rl���l,cop\tP���rno e sim

Vários moradores da Ca

loninha, sujeitam-se a esta
manobra desonesta, inclu

sive alguns moradores da
Vila Naval do Estreito.
Com a ida àquelJ Esta

belecimento de um Fiscal
da Fazenda, as irregula"i
dades pod;ráo ser cOnsta

tadas, nos próprios cader
nos dos fregueses.

Fiscalização
de Obras

o engenheiro Gerd Gus

tav Leyen, residente do

Departamento de Estradas

de Rodagem em Araran

guá, vem de ser designado
'pelo Secretário Executivo
do PLAMEG, Sr. Ann�s

Gualberto, para fiscalizar
a construção de três salas

de aula nl' GrupO Escolar
"José do Patrocínio", em

Siderópolis.

Prorrogado o Prazo Para a

Posse do Novo Secretário.
O Governador Celso Ra

mos prorrogou por 30 dias

Q prazo de posse do Dr.

Ro"'!rto Mattar, nomeado

por d;creto de 4 de ,feve-·

reiro último para exercer o

cargo em comissão de Se

cretário de Estado dos Ne

gócirs do Trabalho.
-�GZ

EDUCADOR CATARINENSE
.. A I)I�POSIÇAO DO INEP

.

Ato governamerltal de 10 cargo da classe MM-31, da

do corrente pôs r dlsposi- carreira de profess�r Se

ção do Instituto I�acional cundirlo, do QU:ldro Espe
d,e "1(:1 Pp.dftqóg!� ... ,," -!r"("jal do Magist(ó.r�o e lotado

11NEPl o Sr. O:lando Fel'- na Escol:t Noril1'al 'Pect,'o
}Clro. tie McloJ, OCll.,U'�{,u i�", c��' ...:ll+nt(!üi!,y" •. '," .�

'.li' .":",,, ,.�}-�

Horivio 'Hipólito da Sil

va c Altamir Jerônimo da

Silva foram designados
pal'a responderem. respec

tivamente, pela 3(> Cit'cum

cri'lão Escelar, com se'le

na cidade de Porto União,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


