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Aumento do Funcionalismo da União Mensagem Será Entregue Amanhã
-------�--.------- ----------------___..:.--, BRASI'LIA,9 (O ESTADO) - O

Amanhã Entontro San Thiago Dôntas Kennedy

pU'J!:::a Arabe Unida colo
cou ente-r â noite as suas
roreas armadas em estado
de 'alerta. P rrue rorcos

HER�1ES LIMA a CELSO RAMOS �,�;��v::n�;�·O,'�,����;ã;
o ex-Primeiro Ministro Hermes Lima acaoa de en- �:n���a'fO? f��t�n��lfl n�'I:

vtar seus mais s.ncercs
nístrc de Informação, a-

agradecimentos ao G:>v�.- crescentencc que o presl-nade!' Celso Ramos em :11"- dento Nasser deseja ex-
tUM do apoio por e?:e preasar ntarurnente qu� a
prestado ao ex-Prenue!'

República Arabe Unida,
quando ainda se encrH�tra- proporct-ua apõ10 iUmita-
va na Chefia do Gabmete

do a Damasco, para que
e pelas palnvras enviadas

não se registrem erros d�
- ...............,m-_ X_drare. 9 (QEl) - Retoma- �j�"e ��:���ad.d� suc:ta(�: cálculos que eonduaam a

���")�<J.°e:agt�r:>�' �! ��f�lt ve:>tldura no Itamaraty, graves resultndos.
Mais da metade do come discente da Rablm Gap _ Nacoochee School, 1Ia Georgia,

na e das cnrr-panhias de
�sla(/us Unidos, 1l.io podendo custear OS seus estudos, execula na propria escola, vá-

gaz da Guanabara. A gré-

Ad
'

'I I' jos taretas entre t.gricultura, manutençâo de prérli')f; e tarefas domésticas em trocave cm que os trabalhadores Al'nda a Reforma miniS ra IVi) dos ensuunneníos oue recebe. Esta li uma nova modalidade no setor educacional::d�n���tr�v���in���U'�nc�'; . .

d f T d
acôruo. que estabelece. o ga���;L��'�i���� Aml�� s��i�l'm:SLuJ���;n�:r���::� ;��:;:71�:��C�'��: ��:e�:;'�I:f�:�es��'���oO�i:;::i:;�s��t�t�,��' /;;:;�����: .: se�"������ N:
Pç,�r,�e��?taf.�s deJ:�à����: ral Peixoto instalou-se on- normas relaclol1udas CO� jato, algu1Is estuda1ttes 112!:tlil-america1los aparecem dil;ntf do predio principal
men',e do pa�amento d.) tem, o grc.90 de trabalho orçU�'il,ent�. e pI'Op:>S!lS

_

" ú�1tete 'famoso te'ntro de e?ulno dos ..E#d dos_ynidos �

Ki;k '"Ôousl::- :����-��iBEU:FõrmaUfõ ueto
.

Goriruo Sírio

. RIO, 9 (O ESTAD,j1 -

Fm meio a. grande expec

"atiV'a, o ministro San Thi

ugv Dantus da. fazenda, em
cercara as 12 nores- e 30
minutes de ho] .. para UM E�

tados Unido». vndv 2.8. ret
rll iniciara as negocíocôes

_

de carab-r financeiro com

as aucvrídadee norte ame"i
canas,

O sr. San '1'hl");o Dan
tas deverá 5'> avisLar .rn

cíajmente, com o preetdvn
te Xcnnodv, a quem entre

gaj-ú uma co-ta ]):'.$0,,1 ro
}li'" .ídente Joã» ooutar-.
Dcpuie sr f'nt.t·lIvi.slar..\

com ... �ccl'·clâ!':{> do tesouro

iniciando ertcturmcntc us

negcclacôc». Segundo" 'o1i

nâc !ie prende a obtencac
de nvvos créditos, e sim"ao
acerto de soluções para' "

esquema que pe-m.ta ao

país saudar seus comprom.s
s.os dentro de suas po:;sibi
hdadee, sem prejuízo para

o [prograrna de desenv-uví
mente nacional.
Durante sua «usencta, o

míníetro da raaenda ICl'.l.
substituldo pulo sr. Ant 'lho

Balblno t.tutar da pasta
de Indústrta c ccmérctc

CARNE NO RIO GRANDE DO
NORTE CRS 1.000,00 O QUILO

R.G, NORTE 9 - (OEI tal' de 4GO ii 1.000 CI'UZ·'::'

o quilo. Falando n :1l11Wm

sa, o cner- (I!) Cl<Ceul.\":O

potiguar dccIHI'(JU que c-m

o Sl'U ato dcf,·ndia.o utü
dlr ..nc d� Homem - 11",\0

morrer do fome.

O governador Aloisio AI··
ves decretou a íntervenç.;c
no mercado de gêneece rIl

menuctos no alStado, A c-u

ne passou em 3 dias á 0!l<-

nstro dll raecnôa, sua vía

gcm aos Estados Un.dce

FÔI'çaiS b:rabes em EsI�do de Alerta
C.'\!RO. 9 IOE) - A �I':-

Relefl!ilram ao

Trabalho

j,�':f/ ;;""·>:::f,r·��z,-i":j?
.;;;:."""'''''''............:;::=_-=.....,�\,...-'''-'�'-'-o

o TEM P o (Meteoroló9icol
(Síntese do Boletim GeometeorOlógico, de
A, SEIXAS NETTO, válida ozé às 23,18 tu. do

dia 10 de março de 1963

��Ei:i�I��t1�s:rnc�rso+i;::��:�u��M����i:
27.7° C; UMIDADE RELA'riVt\ MÊlJIA: 78.6cl
PLUVIOSIDADE: 25 mrns: rcega tivu - 12,5 mm., ,

rnstevet - Grupos cumulares com chuvas esparsas
- Tempo Mêdlo: Estável.

DASP encaminhará, ao presidente da
república na próxima segunda feira, a

mensagem sôbre o aumento de venci

mentos dos servidores civis e militares
da União, com as recomendações feitos
pelo chefe da nação, no que sé refere a

correção de injustiças, Isto foi o que df'
clarou esta manhã à imprensa o Sr,
Fonseca Pimentel, diretor geral do
DASP, Confirmou que somente terão
aumento acima de 40 c (, os funcioná
rios abrangíveis pelos niveis 1, 2 e 3,
isto é, os que recebem salários irrisó-
rios,

Os que recebem acima do nível �,
terão eurncnto de 40( f e aqueles qu �

recebem salários acima de 200 mil cru
zeiros não terão qualquer aumento. Se
gundo o sr. Fonseca Pimentel, o DASP
continua examinando a situação dos qU'3
servem no exterior encaminhando ins
truções aos diretórios e autarquias para
que não enviem nenhum servidor pa-
1'<1 o estrangeiro, a não ser em casos ina
diáveis,

Eles Pagam o 'Estudo
Trabalho �

com

JULIÃO NO ME'XICO FALA
Das Ligas Camponesas

MEXJCO, 9 (O EST.-'-- aeô.o ab-soluto ao regJm,)
DO) - O deputado bra st- de·Fidel Castr-o.
lvh-c s'ranc'eco Julião de-

n

/ .1'

ANCARA (URG,), 9 'o

ESTADO" _ O g"(lVêrlll �llr
E uma nota de Beirut .;.

nuncia que os tres dirig�n
�es do partido comuni.�ta
do Iraque foram enfore'!
dos pelo regime instalado
em Badgád,

Dofandeu e.s ltgas cum .

p.Oi� de Can�ar oS j")'n"ii�ta" ponesus orasue.ras qun
.. cubanos com tanbas �n-tr,,� Iificand"-a� ('amo um mo

vl�ta�, o Parlamentar \)1"- vim.:.nto dqstinado a c"n-

::ua�'té��.tur falação na {rI'

�':��!�c��:�oa�aqUI;u��t�j�:;:
Qlijs� que, rm Cuba tud"

.....de\e� sf.r_"ml�r�end.ida r. n'
C TI1aI'Rvtl"k,oSo>.;( qll� 'l'ils� �ru.�, lT�rJ-rj.lt�nlO.

NEY BRAGA EM S, PAULO
MARILIA - S.P. 9 (OE; alvo de homcn"l!;"n, e p2."I:.
FJStã �end() csp�rado hoje c;pará de uma "p.rll" d,� f"

nel!tu cid?de, o gov-!lrnad,!r lellid�des pr'lmov'das WJü
do Pa�anã Sr. Ney BragR.. - P2rtidu Dem"cratlco Crü�o
Hoje e amanhã .o chefe do de Marllia,
executivo paranaense, :_;era 1MiA

Ato continuo, de�pacho
de Belrut da1va a conhec�r

De 'Joinville:
o .Impossivel

A Unia.o Joinvillen�e ra da Silveira Filha, o .}u-

(PSD _ PTB - PRP) qlJU tro "pulador" dQ PTB d�-

elege .... anteriormente 8;"\1 �empatou votando contr9.

tasar Buschela para a pr,,- a aprovação da maçã) a>

feituroll e agora Helmutt

Fallgattel', a fluem con�i-
nua apoiando, ekgcu 'Ilto

vereadores conh'a cinco da

tendo vigilãncla sobre '!.'

navios francê�es. Adlantc:..l
que a ·armada não se p-n

contra em prontiaâ�, mas

em regime normal de traba
lho com.o �e fala em lingua.
gem militar. Por outro 1a

do, ,infrOrma:-js,e na M:ui

'nha, qUe um navio de guuI'
ra francês do tipo d() dc;;-

cc�;�à�a 10:)d;tr1b�I�F��
mil sacas de café por dLl.
as i)Jmltieadoras da cidade,
pel�[lzendo um total de 301)
mil 110r mês. A medida en
tt'arit em vigor ã partir de
2'" feira, visa combater ()

cambio negro do produto.

o Con�elho Rev.o!unciona 'io

Que galgou o poder na 81-
Co concedeu asilo politicJ 00 ri!il.
ex-presidente d0 Consc!h()
da Siria, Ialek El A,uen
Que pC .encontra refugiado
na embaixada otomana em

Damasco.
Concomitantemente COl"l

firm3va -�'e que og govel"!'I.C"S
da Argélia' e da Jordii,:Ull
recnnhcceram .oficialm,,:"ite

a tormação do novo govê:
no sirio SALAH BITTARf'.;
lideI' do partid() sociali.,ta
PEN ARABE Acumulara r.s

cargos d,' Pl'lmelJ·o mlni:;::'o
e chanceler.

Marinha Não Reduziu J Númer'o
de Navios no Nordeste

BRASILIA 9 - (OE) -

Porta-vôz da Marinha d�c
mentiu que tinha sido re

duzido Para apenas 2, o

numero de navios de �u�!'
Ta que permanecerão l'm

águas do nordeste, m?ll-

troler TARTU, recent;;:
rncnt" I'CCO(i1idO, nav"!!;;t
para a arca do n"rd��te
brasil.elro.

COFAP
Disiribuirá Café'

UON.

acontece
!'ornal "A Noticia" num "\I
entlco imp,,�sivel aC':!Il�
oe.

Ma� c.onlormr já �r õ)I'C"

��:iapT�jsa:::3 I�r�e e::;��
feito �uas campanha� a ba

$.C do apoio do Prefêito,
romperam seus compromis·
",os .apoiando a UDN na

base de interes�es subaltel'
noo passando de!;dc o lIri
meira dia a hostlliz"l" OS"·

Falgattel', tendo o e_pisódln
resultado na. expulsa0 do,;

mesmos do seio petebista.
Na ultima reunião do�

edis joinvillens�". com :\

presença de doze veread',··
res um vereador udeni..ta

apre�entou uma moção dt:!

Na i'lfilllidade dos' seus, satilljaçiio de contar com a congratulaçôl·s com a f'un

ontem. viu passar seu 80° presença no seu lar, dos d\eão TUPY pela passagem

�:���s�c%�'tn�.�:���osr�e�t i!�I�iO���i�s:dO J;���'Wrl�� dO��U��:��� �: P:;�:�dqdai Ramos Neto. ) Contas; Rubens, 1/0SS0 di-
N"tura. de Lages, da tra- relor, ud1'ogado do Banco da União estendru c'II'a m·)

dici:mal família que tanto do Brasil; Rute, crrsalja ção à "NOTICIA" pelo� ·tO
tem marcado sua presença com o sr. Danubio Melo; anos comemorados dias :)0

,��t�:f:a,p�;��cata:;gé!a��� :::���:' ccoo�r�i��.�a; E:���l� tc�. A UDN !'oli('itO\l (J\l� '"

ve atuação marcada, Foi Moritz; Estelillh·,. casada vota>';0":< fQ�,em f,'itas .• ,.-

sociais a se fazerem pre�el'i deputado estadual e um com o dr, Euric() Couto: paradamente, t"ndo untrJ.

��, l!�e;:�:� s�� ;��é��:� ::;�: :1��: v�!���.lId� Te���= do primeiro a da TUPY

Jter.:ilio Luz. Na adminis- nha, casada com o sr. que foi aprovadn unanimc":'l.
A Assembléia Geral t,era tração Aderba� R,. dll Silva Ubaldo SmttoS. E também. te. V.eLo a outl'a que apr,· ..

3, seguinte agenda: OCUVOU a Pasta aa Viação festejalldo o vovô, 27 netos sentou empate (o� cinco da
I Di�cussão c apr'JV:l- �a�J)�'�:e,P:b!;��S'ep;::s��: h�:���.n leva1'-lhe seus �Jara- União contra os 4 da UDN

ção ti)) antp projeto do:; e�
mo alto Juncionário desslI Ao ilustre clltarinen,s:".

- li vereador Btnder. :1'.'5-
tatuto; pa�ta. h01/l,cl>J de bp.m, por tod"s �e l'urtido, retil'ou-:>e JU>I'
II - Eleição dll d;tTetol'l" Casaáo com a exma 8ra os títulos, digno do geral �el' di�etor dJ, firma, Lendu

prov 6r!B' ,Maria Arruda !temos de reSpeIto da wa terra; 1:� !;� ret.iradu também ur,l

.�� II� . 'p,o�"e, da diretorin., ;/;�,�i��o.n�(lti!r'��J:,ili� ;â���- :,�!l�:��: ;;���S (:!{��wgi;c!e��;�. dos "pu!adores" d" PT81.
.l1:row>ona, � octogeuaria, o1�t�!n tel/i." .:.:� ()1�tem, ;.,

"I
, ", O,.:l}l"�::.l ...elü� !--"a�t"wú ,t,v.'-

,

-'-�-'��--'''_-, ... "':�, ��,�._:.\i,,� ... ;-:;""-,';.;.._.-;;-:-�--�.-,:, -""'<. ..

,i.�,.;"." �"

Assistentes Sotiais se Reunem para
Fundar sua Entidade de Classe
R�alizur-se á dia 11 do à Rua Victor konder, 53, a clais de Santa CatarIna .-

�:r����lda:: 2��OO S���!�.�� �:���b��a A��!��t ��; ::�:;�:!8s::do0:.g;�i���I:
Social de Santa catarhl'-l, fL$Slonal de AS8 S n es "

socia'� e alunos conclulf'te..

soeia}!; c aluno c.oncluint�,
a comparecerem a esta MI

lenidade de Fundação.
A comissão es�a convldanProrrogado Prazo Para Passe

Do Secretário da Justiça
vares da Cunha Melo teve
prorrogado . por mais 30
dias o tempo para sua pos
se na Secretaria do Int�
rior e Justiça,

do as 9utoridade� clvh e

ecle�lasticas, bem como to

dos us presidentes de enti

dad":> de classe e de O:Jl:\�

A exemplo da prorroga.
ção de prazo c('ncedlda .ao
Dr, Rober�o Mattar, recem
nomeado para It pas�a do
Trabalho, o Dr. Mário Ta- teso

Chefe do Gabinete, em Exercício
o escrituraria Glau('')

José Corte foi designado
p �'a exercer, em substitub
ça". o cargo de Chefe do
Gabinete do· Secretário da

.; Educação 1IiÔ.t: (:ultura,;,; �.eri-

""

Grala Efeméride:
VIDAL RAMOS NETO

Na lil/(Jul/yC1I1 currida da imprenSll surgem chavões
1nevitál!els (' fittais, Nào há deixo/" de TLsá-los, porque eles,
sendo exlm/.() da sabedoria popular, jixaram-se como a,ç
melhores e mais perjeitas sínteses. Um deles comumente
citl;dc e1ll ill(llês, pe/'I ol'igem, vis;l ao acerto na escolhft
de homel/Ii para os cargos: O HOMEM CERTO PARA O
CARGO CE'RTO,

Aplicou-o o ilustre governador Celso Ramos com a
nomeação do Prol, Elpídio Barbosa para a pasta da Edu
cação e CuliU1"a.

A Vida do titular, tóda ela Vi1Icu!"da aos 1Jroblemrts
educacionais, sentindo-os com a .ma so;1>sibilidade (le tcc
nico era, de jato não uma indic"r,ão mas IUlJ,l solicitação
para a escolha.

Percorrendo de projl!ssor a inspeluJ', de diretor a Se�
cretário, todos os pontos do Ensino, o Prof. Elpidjo Bar
bosa leva para G.S funções um "s"ger mais do que de ex

periência �;ó jeito,'.' É que, tendo sido um colaborador de
prol, TIOS áureos tempos em que Santa Catarina era pio
neira e ponguG.rda nLI'" Instrução, sentiu no apelo aos seus

serviços e à sua capacidade, a decisão de retornarmos li
situação perdida.

Essa, a luminosa meta a que se vw entrego,., cam a

�egurança de conhecer o caminho.
Que Deus o ilumine e lhe dê jórças para a patriótica

jOJ"1l11da.
xx xx xx

Em nossa última edição, referindo-nos a visitas de
goventadores, escrevemos:

"MAS AS ACOLHIDAS NOSSAS, A ELES POR PIIR
TE DE CORREUGIONA"RIOS E -4.DMIRADORES. TIVE
RAM UM JUSTO LIMITE DIGNO DE APLAUSOS pon
QUE AFASTADO DE DEMAGOGIAS BARATAS. POli'

GENifJE.STU�TAS'E PROVOCAÇõES SEM, PROPÓSfTOS_"
Ij..sse penado, 1JO�' evidente cochilo de revisão, wiu e."il�qf:}J.du � sem Ii�ntzdo, ,PU{ iS�'uJ reÜflC(!yci'!J:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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h'l'1flr��� Ediiôta "O (11/\;;0 U�,;,
Itü .. '·.,i!Í(II:i!J�Hu i",afr,,-, )!\i,

'��J:Hl": :::;it;;o\<I _ (;;111.1::. .. l�\)liU,l l:ili
t;iulH e':" 'rele�L'í.nco ESTADO

tnretor
t(III.IõH.' ne Arruaa Ramol

(Jutnte
V"IIILtIj{U' "I!ruand • .B d. aoutno

Redatore,
IIUl}lIf\(l !"�rn!lnnf) nf1 AmlHlll .. RUva _ (/1-vll!d'l
tAt')lo - o-rtro Punia Machado.

Colaboradorel
PI'M. aarrerrcs Filho � Dr, Osvaldo f1'I�rjgue",
a!f.brs! Cid Gonzaga - Dr. Aldup_<; .A,b'·"lI
_ Pr',)' ·()1\Wl1 d'll:ça - Major IldeiOl.so Ju
""lH�1 I")r. M,p"'" r.,pib. rir' Cll.'tll __ J)" Pu .

beM Cf.l8to _ Walter Lange -- Zury Macha
do _ LálI:Ftro Bartolomeu - rtmar Ccrvatuc

, .. ..,'1/ J·'.<lll"u,uu úl: .wuurn LJ.�() -

:-lI 'lhlldt-- A. f;eixa, !:\l·,IO � I"lávio
fI"l"rim - C. J;lIl1un,rla
l\"rir'ol'" fi.""

N�lllflS e Maury Borges.

/leprf'senta1/tes
1{t'I"f'l,�Jllaçõel' A, 8, Laru LWa,

1110 4t11l1 Rua Senador Dantns '10 õv andar
Tf'I: '-2:.1:1-21
I" P'\1,I" __ RU3 vnonn 6�7 _ corij. ::2 _

li'L 341\949
l'oI'ln 1\"'1.',11' _ PHOPAL Rua do, Andl';lrl:-t.�
ll� U!II sobrej-ja.
t' ·;t.:llt·", l' n." I �"jJ"ndente� em 1.,,\1,)s (,� .. iu

�'.3',.�,�""I Ipl"� (h' S,1I1to Cat<l:'ina ;.... t1\!]IIlH'io� Ilwdbmte COHtrato d .. 'H'(>rdo e< 111 ,I

7 I ,lwll1 Im \'i.r,rlr

�
t" IC;IN!\'J U�A A:-;UAL --'- Cr,t 1,000,00
, 1,;"'[11\ AVUL.<>A ... Cr$ 1O.0U

!A /.'I,,·(:ii() rui,; SP re�I)",I,,(lll1/)�1I ,,'-/1" ,'rorl, 1'1

,,,,, "m-lHrfh<t 1),1< nr/lnfl' IIHI'/lJrin,o
��,. .- ... ...,....,,_.... t1

Ail1Vl,Pf';iiH!O d"lll'!:!'J t:.' prÓ" d" P':>D.
110 Sllbdi�tn" do E,,,tr,'H."
p P'''�'J� muito 'r�!ac:1)n:�d:1
em no·�''-I) mi i·,�,

s�� ,,\, II/(,JM COST.\
') ,.1 I' rCI'I"'11 na claia ��r

oni.em·o aniversario 1l:l.I8;lt
I ) <1::1 >,':l. lli;d" COsta rS

1,·'::l d� 1l"'�0 j")al'rc�II3,·
(iml�io Of'lié�ill Pt'clro CI),:,'1, d" felicitaçó,·,�.

(Rtcl S�;l�.�---_---_-\
I, é pmvar e aplaudir !... :
,�--�-------------_/

R rD SFAL - o whi�ky exigido peJos "expcrts"
e pcJo, ,,1:>'t;'1,JO< co""""jclorcs de whisk)'
bCO('(" ...ngarm(.t<!o na "rj�c",. RFO SEAL
(:><'1 .. Vermelho), um produto obtido com

fl f'."I)\Ií"o MAlTI'.'\'(IH1SKY ;mporrado dire
I'hJl�"I� de I-lil(crc<r "le"ding Co.' Glasgow
.'."-,,1.,,,01, peJ,. J:!tVEN LUC,\S nOLS
·i sê.·"j,,, n:, der",,, d:, ",dtour ,íu:,lidade!

RED SEAL
WHIS,KY

I!l
r:�T",;.,pr,l.q"l� em FLOP.IANO·-'OLIS - ERNESTO

Idcr:;INBhCH, & CIA, LTDA C. P .. 112

m�í)[(ATO fiO} mABALHADORES N4S
mnmTRIM GRA'HCAS DE

FLORIANO'POm
EOITAL DE CONVOCAÇÃO

(\'-'nvr.-() Qu"it:,s E''''l gôzo de
.�flIJ" d;'·(·il1-� (! gráficos par;)
uma (l<;!;f'mbléin gerei �xtr .:.crdiná: ia a realizar-se no

(tq 1 '1 ril' ('"r r('nt. à- 19 30 p 20 hO�'as res� t divamen
te a Tiu ln, oIr� ri O i 7 "',a�·a .ratar �do seguinte

Clf·nrM DO DIA
.

�, i�,&,,,�·�!�:�b�,p(iÚ6i��:"';"�_"-'í�:.::�o;...."__-i'...
' ...,....:.'

'

',c_,,_,";_'..f'!'''''',T'·· ":"'�W'���!'_p4,1f!:_
-

*

•
I

Campanha
II
I

Sanlil Catarina Terá Representante no Baile do
Palácio das Laranjeiras

1 __ O 9 Llp'J resoonscvol pelo roo z e de Ag0sto Mari;., S � 110, represen-

üaoçõo do "Peohcsco Couotrv Ctube' torá a scctcdode de Tubcrôc
vcltcu <JS suas reuniões, para novo_;..j
ideias sôbre c, crcode eroprcendimen
to Social em nesse Ctdcde

2 - Accbo de receber convire P:J�'
:0 port"icipOl do grnndioso baile de
gala nc Polóc:]o das LOfon, ,ras, ""0

próximo mês do :br:l. t\ [Jlomr:çào �!�
cledtnci:::.do r-q:':rl,-. ,.; r'::;,! J,)<,e R,J�
trf'Cln:a da E:'-:n1o sra. M�lría T,:-'·e7.<l
d li ho Cómnl'o, �e á '!ob o cIto po
F. Goul"rt

13 - No "Amerícon Bar" do Que

1'��<'I:r;;�o�:'rce ��:c���Od�I€�::d���k'�';JH PR. MAf)ON��7�REmA F,'

Luz o J( ,,\;m sr Gtrbe-to Ravocbe, do SUPERINTENDENTE
sociedade dE' )olrwille qll�'I�����I���n.:J�e O�íl.f���a�,;=i

14 _ CirculOndo pel:l. Itnlia o �;r��ll�:,����scie I��;:'� �:l�;�
r,c <;'1 jllcz,.-.d' GmJgo, AI·tliur Perei;"J ('eiliudo �nnilarista D01LO,'
e Olive_irll Filho. Man0 d,,: Civcira Fenci:a

ass.'�lido. no pai;. II SUIJ;;:-

15. -- O" velta de, �U:J t.empo'·ado �!�H'lt���.r�fe �a E����[l)�����
nu r�J' o sr. ( 'ira LUlz Battlstotti, E'ifl

�

da :i\1a!ál',,l IC��M)

companhia de Sf'US filhc». C I))ut::l' Mário Ferrei!'.l

: � _ I-�cm(>n:lg(ando Div,:; Mari.'l ���e r;���f:\���O���itO:e1��';�
«1rvalho que deixo FbianábolYs �l �rl�(::�l� ������'fO�l�� â���,�=
;',<\,���i(!:i�c�::t:' t���:�íuu�� g;��I�� ..

�� �������·��'i�:::���::�lil:�r���
('nlel\"1, n_:. ,�d,"" dó Clu?!': POlnelro,'. de do S''!) do ServiGo N�*

p:lr:1 um chá de dcspedld:J. Duror:.e c:on"l (l.e Malária e dCP:J1S,

�, e�,�,��;��(' l,��"i�O, ��t��������es�.�c �n�il:rti� a���'ad:��'�����l������
COI mom R-50 C:ldas, C,mném Lúci.a ��!'�;� ���:rl�:�l �� ����;���
Cruz LIIl1f:, Mlrilda RIto de Coss']'] <1<; ;111;1.1'>.

e Ver'inh:l Goul�,ri', Os mode- .O ..Serv.ico N:l,c'i'mal d(' �·1"

];:<; ge; Flrn:nte cedido,; pei l ��\,�'\ti��[;�l�lesl��6 ?l,\��I��;I�
b,·.utique "Ch€z Me'i" do Pe)lut:1:nento Nadcm;!]

de Rndf",1\',S Rura:s.
Vt.rjfÍf!:-da a imnortillC;:(

e u gl':widade d� problema
de :Mllaria no pais f' tendo

�;�,,,�i�t����;G��;�1d'1��ter���=
18 _ O sr. e sra. Osmor Nasci� �;�I-�� i������;�:��� a ���;

ment.: (Jurema), recebeu em sua resi- autôno,llln p,,-,a o f'omba/e
dência cs senadores; jrinl�u BO:'nhou- il. mala ria. SUl"!7,ill aí a de-

sen e António Carlos K-únder Reis, no I'�n<td� Call1ranlú'_ c1�

pore; um jon.br informal' mais, r".'- �;�'1�����f'�;�!,d�'1;�n�����i�=
g::::d:> a whisky

,
.

tendênci<t de âmbito nach�
nal. Trata-se- de um órgií.'.J
da E'ott'utur'l f'omplex:"\..
com cêrra de 10.000 se:'vi
dol'<��. erytre snnitarist IS.
rtw!".l'J01r '>'istas, pe�qlli?a
dores. tprpit:os e pe.�soal g<!_
l'fll; ?t,U:1lldO rm tado o te('
l'lt"l'I'J n;1.('inllnl
PjC'n:}m!'nte justificad'l ('

r'111"!�,e ao Doutor Mâr:o

����;��::;�n:)�'!'�ll;�����!�d���
rn, E' que S. Excia. ao lnr10
d", '1rga rultma solidificn-

l;�;�;:����1i�0:��;
po "..as rnd{'mias ru!ais, 8

pal't]Cu!�rmente da malâ-

��\��,:����o�l�;�n��l��t�m:��f��
s!vamente pelo seu tmb1-

�����:���l�:J�������'tea :u� ��
lev \:10 cspiJ'ito de autOl'ida

�:v;�;I�tê:� ��a;fi�erci�:lto�'.l,�
os ;:;,)rviçu� que lhe foram a
fetos.
C'mhe�E'mos bem dc pcr-

t�1�;)���110���a:'ioVi��:����'�
do traba;ho e1:trn::lrdináriu

i�t�nl�e����� �;�e �i���� t��=
�:�� ��� q���d{C�;a;áv��\�t���-.
a� .")ol?nla"ões do noss� li":
torai, :tmeaçando irrecOl'n-

'�;il��e�t�o\�b��an��s ������
Iecnados.
Q Dont�!· Ferreira aceitoH

o (!fl�.'lfio, orguniz:JU e- tore,
I nou equipes c, presente t'\TI

tod:ls as úreas. viveu inten�
�alllente o problema c ,,_
bi'IU uma Inh incp.ssant('
C'Olhrfl a tCl'rivc:1 endellliQ
De��l1g_t-8.lT,entos extcns�s.
drenagens de terrenos pall-
bll1�'os. ded�tizacõcs as 10/3/63
���i;�c��I�����cn��t:��l�i�;;: .------------------
t'<l;n ii rI"eda qUlsi verti
c:tl fI�.s elevados índic,es til'
malana,
As reç;iões assoladas ti�

vel'''n1 a ale''1'ia de VCI' a�
l$U:lS industrias pel'mnnece-
1'''1'(''11 e o :::.eu p:1.I'Ol1e in1,1l"
trÍ91 fltnpli:1r-.�e. o:::. (,'Jlêgio:-i
I".,.,tpl"erll �1"1� n""rb,� ",
I,,'''·��, a aO"":""11!"�:l in"!''''
l1' ...."f" ..

_�e e :18 {'idndes pros
p",'n'·l"11.
p--,,, c1"'''���''",.";,,,,

p"r';'.".:" " ........ ..,,; ....,;1'1\ dessas
tP<r;;;"� h"��,, f";"'\"1T1nS ('.o-

17 __::___ Em 11 ss.) cido('�', a Deputo:
d" Sr, D]om'icio Frf;litas que tem sido
vistn em j'"dos politiça:'..

.

19 _ Bastante an'imoda aconteceI;
a n::ite de sexta �ei!'a no i'Sambul',j
B�.r" qucndo noturnos a pl�:Sença d"s

discut,d s em rodados de whisky.
,

(I:;rn €J@5': �ür�ili.c _M�dfYros Filhu,
R;::uio RóbNtq p. OlIvetro, o meço.

que c'i cuia muito bem occmpa.nhode.
Luiz '!enrique, To.ncredo,

Delfin

Pt.' rxatu Ftlho, Luiz Alt,'.rto Ct:!rquein
l3ened,tc Cunha Udo Voo

e EuciJdes Cerqueira Ctn

t:·a.
!

20 - Em" nessa cidadf' es:o send.)

e�perado hoje u· -exmo' sr. Carlos L::l

c/';rdo, Gevernador do Guanabo(Q

grandes h('menagens se!'ão prest.adü3
a geverna.dor L�cerda, por amigos
e ccrreligionáric s.

PENSAMENTO DO DIA: O segre�
do c:.:n!;iste em saber Introduzir o €n

g�n�!!-= sobretudo em defen�er o

12 � Ma: ia Stella, fllha do co�:iI
sr. e s�a. Lauro (He1"iso) Albuquer
que r� 110 um dos primelrcs brctos J

St.l' ('sc it':; na li�to das Debutantes

pGro o baYle Oficial, que ocont·:!ce em

trdC5 o,; anos n�s Salões d,) Club_e__D_o �

1/2
n ""lndo do

r'�"'�" ..... " .. ,.�,,'<1.
.... -, ,...,,.,,,,,,,,t,, cp, n11'1 I'l1n_

0i,.,r,,� ",rlt'�"�"�. llfll-t,;f"lllQ:"_
l"'°l'tt, no nr".t" e "'''''rie��'1
rl � T\!>í� �l1rnnm "l,;I>t.o op
11""'0�""!'I('i'j11 0" !l"ov';'..nn n

de erradib3cão da malária
bar .. � recebesse das ma.,
do Govêmo Federal a gr \
ve .ncumcéncta e a grande
rcsp-snsabütdade (!C' C0111:I11-

dar com energia e encíe».
f'i'l. a Carnpanha contra a
Malàrja.
° hc!l!em tncttcado. c!1-

·tre cs mern-res, para rear..
za. ��.l grande operacãc
era mcuscutrvormente o D -.

N .. �·\) de Oliveira s'erreírn
1"('11:1 c Governo na esc i

lho oue f-i recebido CO,l1

aplausos de nutondaôes ..

"ex,prl<;" e cem o melh >r

ott.u'srno pelos respcnsávet ,

e iuccrcssact- s nu luta COd

tra l'. malár!a.
o.ieraturamo-nc, com c

oper.-an Minls tc n da Saúde.
Doou-ado Furteral Paulo P ...

nho.:--. Chagas e com o di·
nâmlco Diretor Geral .Io
ncp-staraento Nacional de
Endemias Rurais, Dr. oar
los Modesto de Souza, pela
d.?,j'''!1f1f'l"Ío d- Doutor M,
rio Perre.ra para a SUP'!
rtn.cnoéncrn d:l C.E.:'I.
T";l!'l<; esperamos do C'l �1

pl>tente s�nib:istn um�

g'cstl\o dc ni"o nh'�l que tr_,
ga tt'nn(]llil'idaçle às âi-e�s
m::t'� :1�llf'"ç.1d�<; p�lH gl'av"
enc!,'miill e que e:mtribu;"
atn.'p;; da,> n1:>didns que v;
('1' '\ I m:ólr p:l�a o sane l

menr'l :10 \)11� no Que �e !',,)

fe>'re :l )11�lâ1'!a o�ssjbHit"n
do ii 1"!'el1per:::c5.0 de Vrt�t'lS
ár?ilS (ia costa brasileLr:i,
des�1e a 1men'Ol\ Arnazôni I

<l.L0 as tI';;.i,; lHude.:.w.., C01:<1..
nidn.le Sul-brasileiras.
O Dout-cr Mártc Ferreior

que ,iâ chefiou o Serviço d'�
Mnl!uia 110 Estado de Goá s

cont-e no seu cun-icutun.
com irup-o-tum.es trabaíhos
pubücadus, alguns em co

ínbcracâo com colegas seu")

part.ícfpou de ruversas ccn
gres--s. nacionais e Inter
nactonass. foi elogiado di
vc.sae vexes em Portarias
dos csc.uões superiores, o�

rtentou cursos para estag á
n-s oorststes, nacionais �,

Bstr�mgeiros e há pouco
tempo foi indicado pela c

gréc.a oongrcgacão da s'a
culdade de xreoictna da IJ
ruverslctaoe de Santa cate
rtna nara prore-sor cato
dráttc- da Cadeira de Hi
gicne 'e Medicina Prevent.,
V"

Filho de uberaba. em Mi
nas oera:s, .rarucou-se em

nOS.3a Capltnl onde prestou
ao Pstad-r os nsehiatados
scn_iccs já reetermrt-s ..

Pnrabens pois a Snma
Catarin"l que se orglllh::t de
tê-In. pela SIlU utuacào. co

mum (1:)<; se\IS melhores fi
lhos, cmb"Jru a gTnnde tc"
r<1 ll�lnril'3. f('sse ú seu bêr
ço r.at,,,!.
Enviamos ao Doutor i\1'I

rio Fe.J'�'ira. nosso gnlnrle
ami::o o mais efusiv� e ,1<1

cer') abraG:J de cr.-ngraLulp.
ções, de5eJando�lhe o m�:

is 'wlpb êxito.
3 - ;:-estejeu ún:v:.=r'-ó··i'o o sr E!0y

St(uve di ct::r geren II das Drr,g:tri-os
e F:Jrmóe1os Cal·arincl1:_es.

4 - E5 :Jm:JS infom',ad-s de' q'JC
a diretoria di C1uof' d'l C, !"in:1. (LTC)
I-';:n�," q'riomenf(': n� c ns.truçõc dE
urnu p'i'!cina, junto �'! suo �ed(' socbl.

5 - De volt" de sua t(!mpc: ado d�
r.l'Oia chcg)u ontem a nC5sa ciebde

"r. e Amilcar (Heloi'sa H,.-
Cruz que prepara !T'> Ias,

p:Jra LlnlO vi,'gem ao Ri'o.

6 - Ana Ma: io f:!ho de- ce;�ai
Or,ny (lrenc) Romcs, conv'idetdo pell/
reporter s_cial Jcsé Rodol�'" Côn'wra
representará no b:Ji',; d:l� LJE[)ulúl�tes
nos Salões d:l Palácio dos La onje11'i-ls
ô Estado de Sar,ta Catjrina_

7 - O sr. Antôn:o Carlos Danov:,'
jon lava nQ rest'8uronte do Querêneia
Palace em rompanhia d0. jovem c:

sal sr e sro O', Merio Kamowískl

8 - Também est�mcs' informad:.ls

s�m�!��o s�:ó I;e�e rnL��e��:'Xi:� d ��-
0dt" bd Gu\rany da Rosa.

9 - De viagem man':êldo para N.I�
va Ycrk (' acadêmca de Direito Jo'c�
Eduardo Varela.

10 -- N� "S..:.mburá Bar' a beJez'J
de Mo Ôêl Araujo 12m companhia de
SCtl pai sr. Antõnio Araujo, num gru'
po de amig0s, em fodada>:: de wh'isk.y.

11 � Viaja am:,nhõ p�ra o Rio ,;

i�:�� d7:cl�fi�;�d��d�0:-:�r'i:,zc'i�:d��':'

,''''' JOSf
às 10 hs. - MATINADA
Tri<) II!lkÍtan - em �

VIROU BAGUNÇA
Censuro: até 5 anos

às I 1/2 - 33/4 - 7 - 9 los
hUl'k Sin<11w - 000n M:J.rfin

Petpl' Lowtord Sommy D::.vis Jr.
Rlrl::! Lpe - em -

Os TR[S SARGfNTOS
P,II1t-lVi�i()n
�Cerl""llrC1

Tr-r':n'i((llor
a1é la �nns -

Yolanda Varela
-em

ESCOLA DE GATUNOS
__ Eos�monColor -

)ch;:' Agar
Morl�I English
MATAR E' O MEU DESEJO

Tecnicolor
Cen.�ura: olé 18 anos

-- B A 111 B O S,

às 2 heras
Chuck' Connors

Kom:Jla Devi
-em -

SANGUE DE APACHE
_. Pan;"Vision - Tecnicolor
_Censuro: até I O ancs -

às 4 _ 7 - 9 1/4 horas
Jchn Govin - Susan HHyv.'(.rd

Vera Miles
-em'-

ESQUINA' DO PECADO
_ Tecnkolor -

_ Cen<;'lro: até 14 anos-

1"1'14. fMflf'''!f.
àd1/2�3�5�7 1/2�9

Chuck Conncrs
Kamnl.1 Devi

--,-.em -

SANGUE DE APACHE

Helio Tétnica Indústria e

Comércio S.!.
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionrstas a se reunircm
em A�se:l:b!cia Geral Ordinária, às 14.30 haras do dia 13

d� ab�'i: 11 ó}:imo, [la sede social, à rua Teneme Silvei;'a
nO 28. a fim de deUberarem sõlJl'e a ,eg'uinte;

CRDEM 00 DI.'\

10) Lei�llra. ex'\me. discussãr e deliberação sôbJ'e o r('la

tório da Dirctnria, balanGo geral c conta de lucros e

pet'das� referentes no cxercíclo de 1962 e pur::>cer do

CCI1�elho Fiscal.

20) Ele;rfi elos novos membros do Conse�ho FL;cal e SC'l;;

suplentes.
gO) ASHW.lc� de interesse da Sociedade.

AVISO

)Encontra-se à dispOSiÇão dos senhores cioni�:,as. em

n'Jssa sede social. rS documentos & que se refere 0 artigo
99. d:l Saciedade por Açôes.

Florianópolis, 7 de março de 1063.
A DIRETORIA

í2/3/f)3

Instituto Brasil-Estados Un1dos
Assembléia Geral- CONVOCArÃO

De ordem do sr. pI'5idente:--I€70 ao c�nhe('im;llto ·-1€

todr:s os a�soeiad'.Js que será. realizada no dia 10 elc ab�-,l

próximo e!elçã� !;ara no,";! Diretoria e Conse!h� Fi.;;c;t1;
em prime:ra convoc:lGão às JO:30 !lotas Crlll a lJ1aio�ia
dos sócios com clil'eito b. voto e em segunda cQnvd:p..çõ.o i13'
20:00 horas com qualquer ne.mero de sócios vrt2ntes.

Flórianópolis. 8 de man�o de 1963

CeSIIT Campos
Seeretá.rio

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficflm convIdados os acionistas da EMPReSA DE

LUZ E FÔRÇA DE FLORIANóPOLIS S. A_ - ELFFA
poro. I r'eunlrem e,"n ""sembléia ger::ll ordlnári·::t, na

sede sot.:ial, à Rua Je 'ônimo Ccelho, 32. ne.'>ta cidade
dE' Flori:mápalis, às· 1·6 horas do d'ia 25 de marco de

1963, e derib�'arerY' sôbre a ':r:Çluinte
.

ORD�M DO DIA
1'0 - Relatório balanco e contos de lucros e

perdas referente� 00 exe:'çício de 1962,
par-ecr,r do Conselho F'isco1.

2.0 - Eleiçõo dos membros do Conselho Fiscal
e·respectivcs suplentes

3.0 - Eleicõo dos membros efetivos e ,;upli:ntes
do Ccnselho Consultivo.

Florianápclls 28 de Fevereiro de 1963
LciClO FREITAS DA SILVA'
Dil'etoí,- PreSidente
HEINZ llPPEl
Diretor-Técnico

Instiluto de Aposentadoria e

Pensões dos Bancários
Delegacia Regional de Sta ICalarin�

ComunÍ("amos ao senhqres Empregadores q�tC , as

ce:tidõe� negativas. destina.das à prova d� que trata o

mUgo 36 do Regulamcnto do II1lI,osto de Consun,c IE:-;

pediçiio e Registre), deverão �e;' reCJuerid;l�. {le acôrdo
com o artigo 253. parágrafo 40, do Regulamento G4l1al da
Previdência Social. diretamente no Orgão Al'l'':!c:,dud"l'
dêste Instituto, onde estjver situada a Sede d" E:11ve�l\,
contando-se o prazo de oit" (8) dias, consignado paquele
disp')�itivo, a p:1.l'tir da �ntrada dos respectivos rflquel'i
mentos n" citado orgão.
.

Outrossim, para o efeito previsto no pariü!;l'sf'.l 50 do
me�mo dispasitlv .... só ten\ validade o recibo ele nl"otocolo

que, alem da data da entrada BD requcrimento.· :l;enclo
nar ,expressamente, que �e trata de pedido de certidão

para efeito de obtenção de pai entes de registro.
:este Instituto lembra os Senhores Empregadr:res 'de

flue os orgãos federais competentes estão instruÍ(!os no

sentido de exigirem a rigorosa observância das formali
dades legais, acillla referidas, para a expedição de pf!tea·
tes de registro.

Cio. Inl1

6s 2 e 4 hn:'Qs
('A noite 11(/ .... haverà sessão)

EJllillnd Pu((:tà�
1":,1,.11,, Corey

_. em-

O U'Ll'IMO DOS VIKINGS

(ineJ'(;oSt·""PP FL1"lr(J(\nColor
-·Cr·t\<;llro nlr? 10 3.nos---'-

n1i fl \".I'/""]<;
us 2 11,<os

Pcdl",") [n(""nll'
YcLnda Varela

-cm-

ESCOLA DE GÁTUNOS
- EastmanColor _
Censura: ot� 5 snos

Herbert HadUcll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON. � A ad- primeiro estágio do fogue
ministração Nacional de te' Saturno", que será en-
Aeronáutica c Esparn vi? lo à Lua.
(NASA) asstn-u um contr.i 1i:ste é o maior 'contrato
to de 418.a20.967 dotares concedído a uma companhia
com a "Bcelng Company", privada dentro do progra
de seatne, para o aperret- ma norte-americano de ex
coamento e producâo de um p10raçãn esoacret.
grupo m-to-proputsor ace- O acelerador do "Saturno
lerador que se utilizará M�l:��al"

�" �.lJXJ V.,.,
POR ONDE ANDARA' A PLACA? - No antigo

Largo Fagundes,
.

hoje Praça Pio XX existe um busto
perrj tucr-do o memória do nosso inesquecível conter
rôn�o Des. José Boiteux. Uma placa assinalando o pe-

queno rncnumento ali fora colocado toz muito tem
po. A crócc dcsaporeceu Sumiu-se 'sem que até hoje
n1ng1, m saiba onde foi ter e menos quem cometeu
-esse ato de vcndaltsmo.

Nôo se pode conceber qu_e ainda não fosse feito
um rnovlrnenr., pc-c a cclocaçõo de outro píéco.

.Boiteux falo fur.dador do Faculdade de Dneírc.
F)i um catarinense cem par cento Um homem

Que levou a vida tôda dedicado 00 proqreaso de Elo
rIanópclis.

'

Não se concebe esse descaso pelo sua memória.
Daqui, o apelo aos ocodemicos de direito earo

que promovam um movrmente no sentido de se fãZer
justiça 00 grande cotonnens-.

MENORES ABANDONADOS COMoETEM DE_!
SORDENS - Tôdas as noit,."s, um magate de quris
abandonados maltrapilhos, fumando, vIve cometendo
tôdc a sor.e de tropelias pelos ruas, praças e jardins
da- Cidade ora batendo fortemente nas portos de re-

sidênclos' familiares, gritando, dizendo palavrões c

fazendo o que bem entendem sem ter quem as con-

tenho.
'

Trata"'�e de crianças de 10 anos de idade mnis

eu··IT',�ncS.
O lugar marcado para Q. ajuntamento é no

dim Oliveira Bela.
Sõe. sempre os mesmos.

Sc"á possivf-I que não haja uma providências por
parte 'da Juizado de Menores?

E" o que eSp'8ra a pcpulação, já farta de af;slstlr
essas cénas deprimen:'€'s-.

Departamento Central de Compras
Edit;jl de Concorrência Pública

N.o 63 02 005
o Dep::rrtnm'C'nto Cen�l'D.l

de Compra.':!,. t<'rnn público
que faln realiz:'l', no di;).

25/3/63, às 10 h:mls, na s0.:1.

séde, à Praça Lauro Mullel',
n. 2, CONCORRÊNCIA Pt>

.

BLICA, nas ('ondlções "e

guintes:

I - OE' JETO DA CONCOR
Rll:NCIA

AQUISIÇAO

1. � Escrivaninha,
7 gavetas, sendo a do cen

tro com fechadura tipo Y:1.-.
le, !'! 2 pranchetas, em ma

deira de imbuia, c ...mpleta
ment9 desmontável, enver

nizada na côr natur�.L can

tos retas cu curvos, tam\l.

nho 1,65 x o,ao m. ou mais
Unidade -um Quantidade
-17;

2. -- Cadeira simples, re
forçada, em madeira de im
buia, envernizada na côr
natural, com arcos de ma

deira. Unidade � um,
Quantidade - 36:

3 _ Poltr�na, fixa refor

cada, com braços, em ma ..

CIeiro. dI' imbuia, enverniza
da na côr natural, enconslo
curvo e assento anatômiro:
Unidade - um, Q\1antidacie
-12:

4 � Poltrona, com braç ...

à direita (mesa) oe locnl
pan a I!"uarda de livros ou

pnoéis. reforcada, em llm

deirA de lei, envernizada na

côr natural. à boneca. Uni
dade - um, Quantidade -

40:
5 � Esr-rivnnlnha, com 4

p;avetas_ sendo a do .::pot1',;
com fprhRrlu1"a t100 Yale,
uma oranrheta lateral. em

rnadPira de imbuia enver

ni7adn na côr nat,ural. com

pletamente desmonláv('l,
cantos rftos ali CUl"VOS, 1:1-

manho 1.20 x o.ao m.

mais. 1I1'idade - um,

QlHllltir'lnde � 3:
1\ _ Prnnrhptn. p�ra rlr

lt".,hn. em mnrlpirn dI' ni

nhn enVp,.ni.,."da nn ('PI' n"

Ill .. Unid:Hlp _ 1

formnlirlnApfl:

a � nnrc,f'"tnr dl'orlnr,-
cÕP,�

submiJ:,são às normas do E·

dita.I n" OOl-2a-l-lp63, pu
bilcado no Diário Oficial
n. 7.226 de 6 de fevereiro de

1963;
b _ Os envelopes, con

tendo proPrstas e docu·
mentos, deverâo ser entre

gues no Departamento Cen

tral de Compras, até as a

horas do dia 25 de março

de 1963, mediante recibo
en, que mencknará data _

hora do r.ecebimento, aSSI

nado p'Jl: funcionário do

Departamento Central de

Compras,
. c, - AS prop ...stas serão
abertas, às 10 horas do dia

25/3/6�, e na presença d')s

proponentes ou seus rep,'e
senLantes legais,

. III � JULGAMENEO

No júlgamento da concor

rência serâo observadas as

disposições do art. 23, do

Regulamento aprrvado P ,

lo DecretQ n, SF-25-0a-e!/
3a2.
A concorrência podeJ'â

ser anulada, uma vez que
tenha sido pr.eterlda for
malidade expressamente e

xigida pelas Leis e a onüs
são importe em prejuizo aos

concorrentes, ao Estado ou

à moralidade da coccrrên
cla,
O Depart:unento Central

de Compras, por sua' C,)

missão Julgadora, reserva

se o direito de· anular

Concrrrêncla, caso as pro
postas apresentadi1s n',')

correspondam aos Interêsses
do Estado,

Florianôpolis. em 22 de

fevereiro de. 1963.

(F.nbens Vi{'t ... r dn StJ

,,<})
PRESIDENTE.

O�MAE�I�·E�"_ Frt!��!�u�um !!O��i�fd�r.��r}_ "e�n�EPJ�"o ,��I����letricida�L_
EI:tT�Cmp��r�;�:��gh:�;: �n�:iSn�o:!����. para anh- cl�au�en:oel� V!::I�o��P'I�!<,1 ��;�'teVge�11�;s�'�;aand�r:��I�� Aumentou Sensívelmente a

��:���i�:"C�������:�ar:� ba�ei:�::d�: �e�:�í��d�: ;n�:�n;��a�;l:bl����: t���;�_ ����:;tafó�i: :�:t"�cave��l:�� ProdJlção da Petrobrás
traneferrna r a energta solar que, se O calor ti apli.:::tjo damrnte ebaíxo fie zero c- t) volt v ii. luz do sol c o pro- A PRO.p�ÇAO da PETROBRA_S dos prlnclpJ.is der!
diretamente em "lrU"CI- à i unção de dois moter.ers hidreto de lítio começa a cesse inteiro recomeça. vanoe de oeco.cc: caeonnu, óleo c-mcusuvei e óleo d

dade,.... drre-ente-, o fluxo de ,�i('- J'cfreSCal'-�I' e a scttdtrtc-r- se.. cm 'u,Uj aumentou de·3a,8c;- Em relação a 1961. Ei
A companhia submetera trens Produzirá fôrça etc- apesar ctn R�rit1::u·r!l. tqnouiro Alves ter ficado patad

!l pr()';a�, dentro em br-vc, tnca. Num satélite .; ','i::1 rntcic d-.' ano, cà.oa de um mês, em virtude de erros

, um gerador tei-mocletrrc- empregado um r(!f1�t()j' pu- Brl'ta'n,'cos Inventam "Trave'o '.el'ros"
iteres. Mas.de t,a!modo' se procurou corrigir tais err

eotcnade pelo sot e caoax ra focaiiz"r a energia setor ,j1 a producúc .nuncncou sen-ívelmente n{' segundo s

!:tr;a:�7:�r:au.IOs:1����:Sü�� ����el��:a���ra::":�elti;;��,O Para Transporle de Combustíveis ���;3�2,��G�rel:� J9��i: q�l:f;:r��6��ndLúfo Alv2S

clonar com êxito na tcrr a Parte desse calor é cerrvcv-
'

�. Fúbr.le,l de -s'eruuzantes que. em 106t, p-oríuz

Em Caminhões amúnl{l ncreo iliUco e nitrocálcio, reepeettvamentc

'd��Oq�\\�otn�t�l'nds'"Qd�:ted!e,ni��U�;;d�.� c- rnurn. ?�,:Z!'0;,0,d81�t;oPn��:0��d���0,;neLI:,d��'.0��·5;;n�������a;4,1������n"�co '-'''''' � t� ee�c�i���t�'�S���l���� .... tt .. ".,

nUl'l novo envólur-ru Iabrt- o ns-i de (;rt('j'l>'rntp� � são Em mnrçc de 1062 entrou em operação a F:'Ibr!r
cacto no lnghterr:> den-i- de extrcn-a ffl{'llidad. Borracha S.n�c'tiea. - p\"odut� até então Lnp'Jl'!:ldo

:i����of:��h�����:"t�a��� .�� f!�'" e������os t��n�'����; bllslceendo o País e, com capacidade para ex]>ort .. r

!;��?'1i�j��� ���1��h:'Pl':i0t:�1 �g��),,�Só\:��s, :jl�e:;�����le�,� fr1LU��171�1���C;1���,('d�e3�30�2��·��:�O�m Cl�:l�:��'O a 'Planr
!'O.� utilizem I'ei('ulos com�'l' Vel!,��1!;;, flrícl"� alrnlino, çi� Q:l'wlinn Nntural. aproveitando os ga�i'S Iate- rnlã:l
cia;� comuns p'I!'n o trnn�.. a{'etc"oo_ linll'd'l,<; nr'll1'D.'!_ tIH�Lradol!1 dos-poços de petróleo da Bahia. para pr"d����t��dfiq�;�?�.es ouanlid&- c �_� t:!;,,':)�;;,ã;��;�ill�.��l�� :ú dlàrialncme 503 barris de gazolina e 200 tJnel.ldas df'

15""0 representa uma crm- ra �ximpl".t ... s. feitos de m',�- DLP

sidl'rnvel econ"':ni:l em e:>- teri�i<: niín tóxiC'os " ;�cnto,; As equiprs de geologia e geofí.;;ica em operad,-......

;�;���:il���r�l�� J�;��';�o�J�� dr> "h('i":1�, ide!n" para "l �:\':��le�� 1;ci�',6 Et����:�Ul�,�S, 'OS t�:3.1�1�1 :;a��o3r82
.

(,J

�})\�t:,�d(il�i�':;�'I,,�i.}'\',�ld,;',onS;'o'J\ �1;���'I'.zt>�1����� c��v�i��1a d�;.� fi i"n r I elc�ado qualiwtivamf:nte, inll"')d:,lz;t:
, ,.--

. durr:.nte Sf'llS 11lf'�(''> sem
l�r ("111a !icnl·ia.". IlllObil:� qlnlf.'lll?r �dll1tcl'nrilo, VI)S lllé�'.)do1j na g,nvimetria, que permitiram,
h?''l(1os ll'('t'vlo rir) t('l'1j)' )'J�S !'x1jprlfnri",_ 11m rn_ I'a dr novos eampo� no Recóneav). St'm dúvidar
f)e�:' CI1J"'lO��\��;�_�; �'I�Y�l: ��:;�;i;�fl:� n�·O��l'tl�l��" t!;'� i'l'm n�rftl!"ad;j b'1ixuu de 342.8JO m�t"os em 1V('j":)s I01'I1lflt fi ,�(mdo " ele ,m) caminhã'). el'n (:111'"

2;>,7.gfJ7'rlll lU(j�. E' que nã� se deve perful'ltr, -

����;;:; 1�:i\��a2��;��r���'����= �l��:.';.l,��n gr���:nl��ll:�n��I�l,; 1;;:�":l�!:��,I,)i���n�:s�c �e (��ncl����s dt�c!������t�A!
l)r"I"'rll.!' II �?'" ,:��';'_�n�7������;::��eJ�:;� ���l�;�r�I€('����F:t���q'��: :�I\��Jr �:Og��;��il�e�o�!i�!��a�ç:�'St��:::::' 11����:
hn r"da, " "nn.'c,:o.,· n�ca,,) l�;'i�r;;:I�'�:��Coo l��;�):;��ãg��'.-, ns, ':tl"�''''d;''ár'''� o'l:tljr1n_ P':r:cs p:onciros. ,come:'dalmente produtores, li'

"".,,,... ,,,,<> II I' ....u .... .m .... 1;0h··.líjl t.l'ansporte C81'g:1i d<>" (.1,-. r",,(�tcn{,':l, 01·f'-.. qn:ua Poett'U' de 11 "nOToS' éamp::Js.-As

rese1'\'�'''���:;.;",�'''''' ·'7�icad'2"""�il"rit>. ------------------ pcrnvcis de petróleo, sobretudo cam os sucessos (�?,
h�,r ,rr",d .. ,,, ""i .. ";,, "'". 11'-" �m artu '0 n"id�de'

Empresa de L'uz e Fo'rça de �lo,Ú��1\��la���:st:�e;;,a�:e�:In:ç��1·ajá19��. ��:,: ��l.��t'
�,� �::.::'�_"_"'_h_h_'o_____ que o aumento de tais reservas, de acôrdo com o, ;rIA-

d::ls e !lerfurnçôes em andamento� sej::llll de 30 a 60, N� ,I

Florianópolis S..4. ElFFA. �l�'Il!:n t�lle�����soou��oÓ���b�l�tah�!Ó��tl!�o�ETROBRASi
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Em começo de janeiro de 1962, eclodiu a gre'\_C

11CONVOCAÇÃO
canlj}O'i de oroduçã'l, determinnndo só ch uma rcdu I

Ficl1m cClnv'idados 0S acioni5:tos da EMPRESA DE r:!I prod\lção de cerca de um nÜ�!lão de bar:is, du�:m

LUZ E FÔRÇA DE FLORIANÓPOLIS S. A. _ ELFFA
ano, A yl"odw;-5.o, no primeiro semestre. de 1062, p"r

para "e "e"rirE'm em a�<;embléia ger::J! ('xtrO:"'l"dinár!o
c 1'1'10 atraw na chega�a de equipamentos imp'lrt. I

que !�� realizará na dia 25 de marco de 1963 à" :e��d��le����í�e:O�: ��V����af;�âd::ê:�CgaU��Oa;�!l��:t�re'" ...

14 00 horas, no sede social, à Rua� Jerônimo Co'e1h'l. p:'cc!ução ultr:lpas�ava a de igual período de 1961. sendo

�� an::tg�li�i�eade de Florianópolis, e c'e1iberar,:m sô- (]IIC nos meE.es·dc nc-vembro e dezembro dêste ano, a pro- I

clução rcspectivamente de 102,654 e 103.062 barrlS-din �

qllsntjdae Jamais antes alcançad3.. A maior média men

sal �ntel"iol', em barris-dia foi de 07.306 em agôsto de
1D61. E c:nt:'amos em 1963 com a produçiio no mCSllln rit
mo, mas com as melhores pel'specti"as de crcscimento.

Em 1062, iniciaram-se as obras das Refinarias Albc:'-
l'J PaliCjuallni. Gabriel Passes, Oleoduto Rio-Belo Hori
zonte, Conjunto PctrOQuímico da Bahia. Fábricas de A'>
falto de Fortaleza e Bahia, Continunrl1!11 as obraN de

; montagem da unidad9 de raqueamento catalítico na Rc
finaria DLlque de caxias; iniciaram-se os trabalhos enl

�iio Mateus do Sul, Paraná, para a construção <la uslna

protótipo de industrialização do Xisto,
A carga transportada pela Frota Nacionai de petro

lclros, em 1062, foi de 36,ar;� superior a de 1961.

A PETROBRAS, em 1962, pela sua atividade, reall
Z u lima poupança dircta de divisas diZ ordem de :;:08 mi
Ihõcs e a04 mil dolares contra 193 milhões e 464 mil en'l

1961. E lssc:, sem fatal' na poupança indireta de ci.lvls'ls
pelo incentivo por ela dado à indústria nacional. O fatu
lamento da PETROBRAS, em 1962, foi de Cr$

226.493,fl12.0CO,OO crntra Cr$ 142,272.744,000.00 1"111 1961.
A PETROBRAS, em 1962, penetrO\l no l:ampo da dls

tl'ibuJç5,o, inIciando a venda de de;.rivados de petróieo aos

6rgão estatais e parestntals sem os �')'andes inLcrmedb_
rIos tradlclcnals, �Olll imensa vanlag'em para fi erD!10m\
nacional.

A PETROBRAS cm colaboração com a Marinha
Guerra produziu o óleo especial TIara os nnvios de guerr,
� N�vl' Speclal - atê então i!;lporta{lo. Quando navio
de gll�rra fm'am para o Nordeste. a fim de protLger '1

no��os pescadores, a PETROBR <\.8 colocou ã. dispoSição
dos mrsmos. a pedido da Marinha, um petroleiro, com
todos r S elem,:,ntos nccessár!os ao- sel< aba.�tcclmcnto. A

PETROBRAS já iniciou o fOl'l1ccimcnto de derjvndos ao
Exe-rcito e r�tfi. eSlUdando tal forn{."cimel�to � Aeromiuti
ca, E.:;tá. as�lm, contribuindo diret:;llnente pnr� a sego
rnnça narlonal, para o fortalecimento do Poder Naclo
nnl.

A PETnüBnAS tcm lutado com dificuldadcs cam

bIais, com a esca��ez de dit'isas, não tendo em 1262, de
vido fi I�o, recebido todos os equipamentos .e mo.tetlal
Importados, convenientes n seu (;esem'eJ"imcnto,

1\ PETROBRAS e dirigida por um Conselho de Ad
minlmraç6.o, c na parte executiva, jlCIa. Diretoria, como
um cOlrgiadn. Cada Diretor tem sua área de contato, de
);Ilj)"rvisão. As dccl�ões finais são sempre tomadas coleti-

Oro está
poderoso ora em gperrercon
menta nute pais, Será usa
do no pnmetro estágio no

foguete de três etapas Que
impulsionará a astronave
"apouo'', que será envíada

ii. Lua, até o ano de 1970,
com três tripulantes,
A acelerador desenvolve

rú uma fôrça propulse!''l
de i 500.000 libras. Seus gru

po moto-propulsor constara

fogue.te lunar
de cinco motores, Terá 10 2.500 toneladas. teracorcs para vôos e I a-
metros dc dlãmentro e 45,5 Segunda as espectncacõcs celerador para. provas ter
de altura. Quando compre- do contrato. a "êoeíng' ra- r estres. '.

tam!'n� cal"rega����modelrs 'de :c�os estágios do "Sa-

Geradores Suecos Para Filipinas
e Colômbia

ESTOCOLMO - A fir
ma sueca ASEA romecera
sete geradores às Filipinas
e ccíomcia, no valor de 12
milhões de corôas (2,4 mi
lhões de dólares),
O pzímetr» pedtdo é de

22 MVA. a serem Instalados
na central hidrelétrica d·)
rio .'\ngat, a 40 Km. de M,t-

.

nu-r, e foi feito pela Orga
nísacão Nacional de Ener

gia Elétrica das Filipina.".
O segundo, para a Eml}'"'�

sa de Energia Elétrica do

Bo(!;-,tá, Colômbia, compre
ende três geradores hori
zontais de 14,800 v com um ..

potência total de 187 5

MV�"I. Estes geradores serão
tnsratados na central hl

drele'a-lca de EI ColegiC', a

km, ele Bogotá.
IMnlOR1HDUSIRIADERElOlilOSCOMEICIIIS
E IMOUS1RIAlS Ud AMEUCa UTlU

ORDEM DO DIA

1.0 - ConJ�eclmento da subscricãn f> apravaçãl
da aumento do capital secial

2.0 - Reforma d�s ó"statutos saciai"
3.0 - Ou"ros assuntos de interêsse s·ocial.

F'n�ianôpchs, 28 de Fevereiro de \963.

LOCIO FREITAS DA SILVA o

Diretor-Presidente

HEINZ LlPPEL
Di retor-Técnico

10/3/63

Sind'cato dos Jornalistas Profissionais
de Silnla Catarina

EDITAL H,o 1
Faca saber aos Que o nresente virem cu c'/·le 1ive

rpm ('c,nhecimento aLJ� n ... dia 20 de abril de I 963 �l'
'·ão rl'oti7cdas ne�te Sindicato as eleicões para sua Di
l'ptor'ia. M'mbr('" dI" Conselh0. Fiscal e Representanteol>
n., f'ntidade no Con�p.lho do Federaçõo a Que esta fil:r:l
d .... p re<;oectivc..; wolentes, ficando - ab:>rto c. orazo

dr I.') dia� Due correrá a oartir da. primeira Dublic'1-
CÕf" nes:'c oara r reaistr') das chooas na Secr'�"taria. Ce
I1r';rd .... r"m o di<:nosIO:"11' Art. 2° dn Portal'i:l Min"ist�
ria I nO \ 4,1;,. di' I R de outubro de 1957

As chol')l1� deverão ser reoi,<;trada's em �i'Dara(h,
cnnn" "mn r;;j"n f"<: candidatos à Diretoria da entid-:rde
r:rn"elho Fiscol rp�n<>ctivns sunl(�ntes I� outro paro os

ReDr"scntan:'.�s no Cl'n<;elh� da Fedcracão n'J formo
dr') d;Q'lr')st" no Art. 5° do citada Pnrtorí�.

Os "e('lll('r'irrf�nt�s Dar.., c reoi<;tra das- chaoas d('
v"'�':; �er ('f)rec<>ntodns n.., .secretaria em três vias, a�
�: prlos �I'" ..oheco df> chapa e ocomoanhadas da re

!l1rõo a.c:�inad;) "' ....·r todos os êandidatos D"�ssoolment�
nãl' ';.�nd� oermItido paro tal fim a outorÇla de pro("u
!'nrn'), deve1'ldn n� mesma rnnstar todo�_as d(1do� inr1i
(""rl�,: nn � \0 dn Art, 50 do p('f1aria nO 146 de
18-10-'1957,

Flerianópol'is, 8 df'! MOTCtl de 1 Qó3
GUSTAVO NEVE-8

\'amronte.
A PETROBRAS dcu pasl'os decisivo;;, para a frente,

('lU 1962. E assim continuará em 1963,
fTr8]'1c:rrlto (1('1 "Dh'iTlo de Notieizs" dlf'3 d

l00�),
'

nf:Dlll nnW!l"fI!:m \E\1 tlrf:R\��lO
i\1I\l1I fll H \ IIBIIl nz US�HII ii

1I1111l\�\O I: \Í.III\ 0\ 1I01l!

��D�: �o��n��s����,::r:\1I��,��. I �����;:r"d:�=c�er:t:�0S,'
I ,,,,,,d.,,, W'''�

J rudo ,,;y,. <e", o uso de D2rCo.

I ucos, �"en'''<'os ou .dsuin::;eme:

lo
é, ,,"'mo<' ""'0<0 O '"'�""

cru Iluma """., '\1i1<l1I11e'2 ", ....

Fm o","> ",.,.,.. ��.o, ln, corlSIn·d" Ir;71n!'- III,IlIr.,I-Fz;.1

,
I

rubsjnci2 C1C21r'72n1e com l �x

lr.>.uroinirio I)J'OPnt.j.d� d� pec_
mitir a (eduç�'" da, h�m"rro,d,,�

('1 prnncn "l,v;o .I. d,,,. -.cl11

o�o

/�nt· .1<',

l':ln� do cnn'"

·\�or. ,st, ""v. subsdnc", c'c.
triZJllte é �Dr,·.I�nt.ld" em pom.
dJ e S"P{),j�élrl05 sob O nom� d�a.rn! em

,hc.< �c

Será Reduzida ,a Safra Açucareira
Cubana

MIAMI (9) - O próprio regime comunista di:)'
Cubo acaba 'de c�nfessar que a atual safra açuC'JrelrO
cubana será uma dc.s mais desastrO-"as na história do

país, calculando-se que seu reduzido volume será o

moi" baixo dos últimos 20 anos,

Dadas Iccentemerte publicados em Havana p�1:J
Comissãc Açucareira de Cuba indIco,u claramente que
o volume da safra de 1963 não irá além dos 3 milhões
e 400 m!l "cnel.:.das, istc é, 1 milhão r! 400 tanelad;j);
menos do que no ano passado

Prccurandc, j.Jstificar çs ,;rros -e a anarquia adrT"i
nistrativa do regime Ernesto "Che" Guevara Minis.tu
dos IndúsLios, cama de costume, otribuíu o desastre
a causas naturais decla.rando que tIvemos duas safras
pobres;em 1962;' 1963, em ccnsequencia da violen
t:l �êca experimentc.da anter"iormente.

CASAS
Mc..gmtico prédio de 2 Aptos grandes ert, tu.

rena de esquina,
ESTREITO - R, Tobia:-; barreto n. 22 - jl.ln

to a praia _ Casu de Alvenar' Cl
ESTREITO - V'ila Florido Hla nu. 1 fundo de..

F, Neves, com 3 quarias - �ola - cozinha - ba
nheiro - águo e luz

Rua 14 de Julho 953 - Estreito saída da pon
te quem segue pora Coqueiros. Casa e ter·ena com

782 m2.
AGRONóMICA - Rua DelmiDdo SilveIra n.o

200 - Boa casa de Alvenoria Com terreno de 23
pOr 40.

R. Fl"olina C. P'ires-n. 28 e 32 � Cosas de,
n,a�eir<l, noaomento porte a visr.a, resto a combbar

T�RRENOS
AGRONóMICA - DaIs loteg na Rua Joaquim

Cn<;to Terren ..... plann
SÃO LUIZ - Início dú Frei Caneco. Maç!1iHclJs

Intp." conl vl,<;tn Baia Norte. Para residE!ncias de fino
gosto,

BARREIROS - V6rios lotes. po"�mento c �=-'�

binar
.

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca do Loideo
ESTRflTO _ Alto da Visão Vários lotes
JÃRDIM AEROPORTO - Vários Lo'iles

'

t
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PELOS MUNICIPIOS

F-polia, lO/3/(i:�

o Clube do Penhasco no Abandono
O Governador Carlos Lacerda na "Hcríecap"

cuceçêo não é o saber,
a ação. - Spencer.

Do Corespondente
CYZAMA

ticias de Rio do Sul
(Pam "0 ESTADO"'�

h HERMELINO LARGU
"I-- DIRETOR COMER

DA "CELESC" .

f! os bons valores que

�O,
S,·. G""nadar

Ramos levou de Rio
para eomuorar cm

llíc,,'U,a.
admtntsuecêo.

mos o nosso puru-
nnug'o sr. rreroieuno
a. umo oc trudicíc
nua do Vale do It,l

. toacao que pelos seus

A)dOS conseguiu grar.-
1 admiração geral.
rrta reira dia a, o cu

rio assinalou mais um

.íe útil e proveitosa e-

b....I�li�lo?�in�l�l��o a��.��
tal Comercial da "CELESC"
a quem envtames as nOSS:1S

calorosas rencuecões, au

gorando-lhe perenes felici
dades extensivas a sua di;;
'eetrna família.

nats um untver
em Pnuln Cesar
lista (la IIO»ti.1.

ho do xiHlclm;:J
l�a LIIll:I, qu.e Cl1L

� :�iV:II�) ��:()�ckl�;:
,II de l'{)l,cla de
e etc su« exru-r.

zroudes. AO PU\I
ue restcjaié a 1'

nunm agradável
i.' pr��áU.".rut �tl
r-to de E.nccnL�o", .

do
soe do DI.sl..'O·'. apreseu-

f
os cumprtmentos

c,orlls de muna :;aild-c e ate
para gáudio de seu, cu

quertdes e bons amigos.

TELEGRAFISTA APOSEN
..mo J<..:.:iE GOüLART
ui_.LIN - Dia 17 do fluen
será comemorado em Jrj
vre. o tranSCU1"5<) de ruars
I aDO de exlstênctu do nos

velho e bom amigo .rc,e

.4-, rt.-·Rollin, telegraOsLl
a sentado desde longa da
ta. Ao prestarmos a nossa

homenagem ao sr. J("sé Oou
ínr-t Rollin que rmue passou
dos 70 anos, destacamos Q<;

nom-s dc seus estimados fi
lhes: Hélio. alto .uncrona-

1"10 da renomada g'und.çaa
TUpy e Rene e Alberto, en
.t:u�es mncronartos do
Banco do a.asn. roces :i'i'!

stdemes na Mullchesicr C_.
tannense.

DR. .'\.RWIND WALTEi.l
OA1>RT}lh.R - D renomado
iédico duetor do Hospital
.ruzetro. 'n-aso p.u tiuu.ar

migo. ve.or dos ma.s p.)s.
tvos do PSD cresta regtâo
eserusia dos mais rerv ... ·

J,,'-'S - pois em 50 sofreu
o MaTat�nà com a cerroc.,
u-asn c hoje c asststen«

a.npcàu Por Du,I;; vexe.r.
L·�.:m;:'8 (":lCVC com S'II

'58 na SU{'cia e em ti�
bem compJ.l'ereu a)

e _ di" �\J do corren c

enst'jo d2 (:, nstal&L'
S UIllIi VlZ o .qu,}nt.o C
qUiotü l'llLre lltl�. NJ. qU.L
'de de sócio fund:ldor d.l

uclnçào Desportiva "D�\
de Caxias". o dr Oaon
:,abé angal'illl' �hnpatlfl
dmir,lça COIll imens(r

juollo. cm nome dt SCI1;;

bons e sinceros amigos, :,

ral'és da imp:cn_;a. r..preSp.�l
amos as nos_;as efu�;vas fI!·

ações ao dr. G:1ertn��'
urando-lhe muita s<ltld,�
legl'ia. juntamel'l.c com

4!stremr sa es!)Õsa don'l
sa e seus diletos !ilha,;.
"ii e Guida.

...
lLLY HAFIi:MANN - No

sm'J dia 20 estnrá ('111

dadelro reboliço o vl'n

ros(' 1;11" do sr. W:lly Hn
....rrIo.nn. acatado industdlf.:,1
em cuia l'csidencin apr:l
\vel sE'rá iestcjad:t a p3.S
Agem de seu. anlve:súriu.
\0 conhecido indu!'.tri,d e

menta d'ls mais p,)sith")�
. Lloll'< Clube de RIO d)
I. aqUI deixamos expr�;;
as nossa", curll:!:l aLui ... ·

,

Laguna. Segundo convite
cem Que fômos dístmeuícos
e mreuamente não podere
mos atender, em 1963 o dta
ao na casa de dona Jacy
ra contará com a presença
de seus filhos Antonio, ué
rente do lNCO, em Lauto
MUller; Dtto, alto funciomi.
rio da Casa Hoepecke, em

Laguna; Abelardo, funcio
naria do Banco do Brasil,
em 'Crísciúma e Ricardo e

varias, tunclonárjos do
lN(JU, em Laguna. Embora
distantes, não esquecemos
cc enviar .as nossas felicita
çoes acompanhadas de vo

tos para que tenha muít-r
suudo e vida longa .

Mi5S Simoctto de Scna C.:.torino
Denise Rosa, qt.e c! cuJ:u peja Cid�0"
reç-esscnd., paro Canoinhcs onde

resíce
.

EDITAL
CONSELHO DE REPRESENTANTES

Notícias de Rio Fortuna
No forma do disposi:ivo no a'rtl90 32, para9raf�

VII I ele Estatuto. tenho o prazer de convocar os �e
nhc!res membros do Con', lho de Repre�entantes da
Fede:-açõ-o d�s IndÚst· ias do Estado de Santo Cota:;
na. poro O reuniÕo. ordinário a real"izar-se em suo se

de social, sito á ruo Lace,'do Coutinho n.o 8, nesta

Capital. no dia vinle pum (21) do mês de março. de
1963, ás dez (1 OJ horas, a fim de deliberarem sõbre
a seguin:e ORDEM DO DIA:

I!:m Sessão realizada eru

data de 5 de Fevereiro de
1963, Ioi eleita e empcssada
a metia Que legelá OS tra
ba.hos desta Câmara Muni
cipal durante o penodo le

gislativo do ano em curso,
n qual ficou assim constitui
da:

Presidente - Lindol!o
Heidemann
Vlce-i-'re.. idente - Manu

el Herdt.
ln Secretario _ Ludgelo

Gados Loch
20 Secretário - FredoH

no Schuercff
1.0) - Leitura, apreciaçõo discussõo e op··ova-í
çõo do RelatórIo Balanço'e Contas do !�x€rcício
de 1962, CL m o parecer do Conselho Fi�col;
2. o) - Outros assuntos de interêsse geral.

OUTRAS
Na et-íçao da nova m-e

tona do gndlca to doa .ro-

nl1:istas Adà Miranda e

r'mar Carvalh-O, disputarão
a prosídêncla. - Celso Pa-n

plena vi-ajará amanha,
para � Belacap. - Nn Mu

s.cat Bar, "cacau", do vm

ôeo-c, deu -enow''. - D

p-eretto de Laguna, cr.

Paulo Carneiro no Lux 1-1:,,

tc\. marcou ur'n batl'-p'l�'),
com c dr. Aderbal h,;..n·S

da Silva,

FIXOU

j-cs.ídéncla em no,.,;a Cu

p:tal. o casal dr. J. A. M,:)'I
-

jrn (Li! an: Nácut, ê[.�,
rrret-r do Banco de De-

senvot 'mente do E�ti:lt:b,
recentementa nomeado.

OS SENADORES:

tôruc Certes x.onder R"l�,
partm'pandc da convence»
d,! UDN, que hOje, apre
sentará -O� seu neve Pr"jil

dente Regional.

O VICE

governador Dout»l de
Andrade e O deputado Fe

derul Paulo Macartní na

Ccnvencão o PTB QU� 100;.)

mai� ....íegerá a �ova Djt'�'
tarja Regfonal.

O PRESIDENTf,
.roão Goulart sex�a-f.�,l'1.

recebeu em audtênctu c>;p"
c;"l, já marcada há VáL'9�

dtas, o governador oerso
Ramos.

o PALAClO
das Induatj-Ias em [IiS"

de corvtrucãc fl�ai. EJLa
embeleZando -O panorama
da Cidade.

Dr. SANDRO
MASCARENHAS
CIRURGIAO DENTISTA

Ex-Estagiário do Hospi
tal Naval em Ch'urj{ia e C!I
nica de boca. Moderníssim',
con�"ltório futurama -

Caclfi,a eufórica - Alta w

tac<\.').
RU:1 Brig":1deir" Si1vf,l. Paes,
n. 13 T"!.�fon<>: 3fif)2
CHACARA DO F.SPANHA

F.m sessão realizada no

dia la do correntr. toi eleita.
e empossada a Mesa Que di

rlgli'á os trabalhos desta
CO>;;1Qra Municipal durante

,

do I!-:gislativo em

!;lUli.iCOU �<;!lim

�'""",",,'i:.��,���������.J:5�_��'i:.:.:..:"':�1i::�

Flol"ian6polis, 8 de morço de 1963.

GUILHERME RENAUX
'

•

SALA JANTAR
VENDE-SE. -"NOVA.
TAR RUA DUARTE SCHU-
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Fuolie, 10/3/62

o "Mariner 11.11 descobre que-IJ�--'-
venus é e xtremernente quente �,'

A sonda foi lançada C'\ eéncta de campos 'lllagnêti-
Terra no dia 27 de Sg�no cos e rotação do pluncta
de 1962 e 109 dia� de;:!,,'s qus_,e jmp�rceptÍlel eõcrc

passou a 34.550 km de ve- O �eu eixo.
.

nus após uma viagem::l" De acôrdo com ali «cse-.
275'milhões de quilómetros. vaçoee do "Ma"iner II" _ ..

05' cientistas passaram dlsee o sr. Lewis Kaplan
mais de dois meses estudnJl do r.aooratórtc de Propuldl.�
do os dados dos doia tnstru- "Jato da CallfóL'nia Que
mentoe etetrõnícos que 11l\ construiu ta senda e'�pac:"l
urram u temperatura e tcn- para a AdmlniMtração Nu.
tanam encontrar Indic ·,s clonaI de êceonáutíee �

da exi&tência de água n» ESpaço (NASA), a tempo-
planeta. ratuea na parte Hup�rl(lr
As descobertas feitos pe- das nuvens de VenUB e de

OI; crcnttstas anunc1aram lo "Mariner II" e os estu- 15 g'raus centigrados..abalxél
dos levados a cabo da 'I'e r- de zero. Acredita O ar. Ka'
r-a, com a utilização do m- plan Que ali nuvens COI�C·

diofelesCÓPio e radar dac o cem a uns 70 'km sobre V.'

seguinte quadre de' Venu�: nus e se estendem por cêrce
Calor intolerável, ,:terren-.>s de 100 km. AR nuvens bão
arenosos perpétuamente obs densas � perpétuas.
curecldos por nuvens,

--_.-._---

,

.WASHINGTON, A sonda

.Ii aciat norte-americana

r.:J.r!ner U" dsecobrtu qUII
o planeta venus carece de

gua e tem cempecaturna
extremamente altas. o Que
afasta toda pcesíbtliduría

'
.

�

'�-. :.' .-, ! : .
"

- �.

.-
.'.......

de vida aü.
A a�CLUn)Ve regtsbrou tem

peraturae de ruets de 400

graús centígrados na �U\J�)'

rtcte do planeta e seus de
teotoree não puderam encon

tr a r indíciue da extstêncrs
de água. I,,"J

RÁ:t>lOS" '.' ,;,'

RANSIS':ÇORIZADOS,

'," '. f,an�'D.'
:

�.,'
·'UM

,

,COMPANHEIRO "

PARA TOUOS,
OS 'MOMENTÓS' '",,1

ês tes reeultadcs ao apresen
tarem um res::':Uo das in

vesttg açôee feitas pelo Ma
rmer II" em seu histórico)
vôo pelas proximldade� de

Venus, a 14 de dezembj-e ui
tono.

Dr. Alo:sio
Monquilholl
CLtNICA DENTARIA

1 ;atamento das afecções
da cõcc em adultos e

crLlllças pelos metodos cu
nico e círurgtco. Confecção
de próteses parciais e to
tal s.
Atende de 28, a 64 rerm

das 8 às 12 ti-ras e das 15
as 19 horas aos sábados
pela manhã.
"zxcrusívemente com ho

ra marcada.
Consultório: Edifício Ju

neta - sala 104 _ rua Je

rontmo Coelho.

GtNA'SIO EM UM ANO
Agu o com matares probobflidades _ Foço o

sue inscrlçóo o Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
l:ONTINENTE.

VENDE·SE �
Cosa com 3 quartos- 2 solas, cozinho etc. T6�

do de -oater!o! o Rua Marechal Hermes n'' 9 no Ea
treito Cr$600.000,OO. Trotar o Rua Souza Dutrc
171

Na prata O:u· na mWltailha, flS' �jdaa�
, ,�.�','

ou no campo, 'seja' onde você ',
estiver, os grançf!s momentos sãC1. -, .

aeesialados eela presença do eadlo
.

transistorizado FRANK'LJN:Com.
•

uma; d\J8$,1. !fés QlI quatro 'fllíxó\6" de� • _.

ondas, é de grandEt atcence,
• ótimo Tendjm�nto sonoro

..
e .funciona, •

":

alimentado por pH�5�muns détenterne..

,
, .", ..

ti!.�I!!�_S��f�S .,'

Um grafldtl' "pme
. na$Am8rk:as
agora também no Brasil

FAI'lIIICAo,osPru
•

S. A. PMI,LIPS DO '�,itA!!IL
'

APARTAMENTO - V'ENDE-SE
Negócio. de -casrão vendem-se 5 (cinco) apartamen

tos em conjunto ou separados. Ver e tratar diariamente
das li às 12 horas. à rua Felipe Schmidt, nc 164.

Preços - 2 (dois) à Cr$ 800.000,00
- 2 (dois) à crs 900.000,00
- 1 (um) à Cr$ 1.000.000,00

"'
"

Dr. Walmor Zomer
Garcia

12-3-63

Departamento (enlral de Compras
mlTAL DE (ON(ORR�N(IA
PUBLICA H.O 63-02-006

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex Interno par concurso dR

Maternidade ascore íSer- f.o

:�i:ue!OL�:�·. O;�_Vi�te�:� PL

��S�j�:�I�.A�;.�ci.u��a :!�
de Jar.elro. Médico do PIor
pltal de Caridade e do
Maternidade Dr. Cario,

rii f *1

, ..

'.
' •••• 1-O Departamento Central

de Compras, torna público
que fará realizar, no dia

26/3/63" às 10 horas, na

sua sede, à Praça Lauro
Muller, n. 2, CONCO�I!:
era PUBLICA, nas condi

ções seguintes:

verão atende. as seguintes
formalidades:
a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub

missão às nermas do Edi
tal n. 001-28-1-1963, pubtí
cuco no Diário Oficial n. ..

7.226. de 6 de- f.evereiro de

1963;
b - Os envelopes, contea

do propostas e documentes,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, atê às 8 hora.� do
1. - Ester.eõtopo. compie dia 26 de março de 196:\,

to, n. 6102, Unidade - Um, mediante recibo, em que
Quantidade - 1; mencIonará data e hora do

2. - Sectadcr, Radial, recebimento. llssinado p')r
RSII, n. 6110, Unidade - funclonârio do Departamen -- _

Um, Quantidade - 1;
.

to Central de Compras.
3. - Estereoscópio, de c) As prepostas serão 'a-

espelho c/barra de para- bertas, às 10 horas do dia

laxes, Unidade - um, Quan 26/3/63, e na presenção do,;

tidade - 1; proponentes ou seus repr,e·
4. - Estereoscópio de bol- sentantes legais.

so, Unidade - Um, Quan
tidade - 2;
5. - Lupa, mkrométrlo:::a

LG-M, Umdlld� .. - Uu •.

Quantidade - 1,
e. - Calc'·�J.r'·)f de p ...re-

..

* * *
* * * *
* * * *
* * * *
* � * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * * '

.: ! .: .: ��
IIkL:300T Ali Transistor 2fa'I3sdeon : R--6 100 T 7 lr3nolstorn e 1 dlod� .: R 1 301 U RevolllCion<irio receplor de .: R--6.400 T . Portãli�. tran$i$tori�ado (7': R·t.302 T . R�eptor de ms,... banais.

:�:O�����::of;�;����asI�o:u�� . .: ��:.e;o��o;��h;:n:�Om:����LI:�:::.,: �eesoan:aos� t���t:la�m:�:�u���lx;:.: ::;:�'��asnd: !IC��:S; :���U:ua1i�! !��:sacl:. i ;����.d; :�t���/i�:�S:
,y *

.

*
7. Duas antenas internas.

*
dado de som. 6 pilhas C(tmuns.

*
Alimentado por 4 pitha� comun$.

: -OI 'P=ti .� -

tonselho da. o. E. A. aprov8"rebnião
"

sôbre a
I

-C---'Ola-bor-açã-O�'mp-.ri-anf-eC-om-as-
'

"Aliança" em Bogotá �:�'Çã. d' nov•••k�·

WASHINGTON - Mora Secretário-Geral da 4. O sistema de salâtlos
O Conselho da Orgal(liza- OEA: mininroa;

5. N; relações entre p;l.

tTôes e operârlos;
6. A participação dos �in

dlcatos no desenvolvimenio

nacional;
7. O exame dns recur�rJS

nacionais e internacionais
existentes que poderiám a

j udar 08 Misistro.s do 'I"!'a
balho no planejame�to e na

l ,,,_�

COrrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHOn.'\S
- PARTOS SEM DOR pe'o
método Pslco-profllatje...,.
COn.sultórlo, Rua João PlD t ,r
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende Mm
horas marcadas. TelefOn9

�O::er� :�:���: lO�.ua

.
I - OBJETO DA CONCOR
RJ.!:NCIA

AQUIsrçAO:

iS

SABOROSO?
SÓ VArE ZITU

III - JULGAMENTO

No julgamento da cOr'!cor

rência serão observadas as

disposições art. 23, do Re

gulamento aprovado peb
7. - Estojo, Rosenhain, Decreto n. SF-25-08-61.r382.

de desenho, Unidade - um, A concorrência poderi ser
.

Quantld:lde - 1; anldada, uma vez qUe te-

8. - Tripê, Klno, com 9 . nha sido preterida f('rmali
partes, tipo luxo, Unidade dade expressamente exigld:l.
- Um, Quantidade - 1; pelas Leis e a omissão imt:)cr

9. - Arquivo, de aço. c:Jm te em prejuizo aos concor-

4 gavetas, tamenho Oficm, rentes. ao Estado ou à mo

Unidade - Um, Quantjda- ralidade da Concorrência.

de - 2; O Departamento Central

10. _ Arquivo, de úço de Compras, por sua Comis

com 8 gavetas duplas, pa- são Julgadora, reservt-se

ra fichas de 6" x 4", tínl- o direito de anular a Con

dade - Um, Quantidade - corrência, caso as propol'õ-

2; tas apresentadas não :":(\1'-

11. _ Bandeja, para pa- respondam aos interêsses

pêis de expediente, em ma- do Estado.

deira de imbuia, enverniza- Florianóp,lIs, em 22 de

da no cõr natural, Unida- fevereiro de 1963

de - um� Quantidade ._ 6.

DORas de Casa florianopolilanas
A manutenção de um lar tanto recomendam A Mcd9

representa uma responsabi- lar à simpatia públiCa .

!idade enorme, ainda mal·')r Para tanto.,A Modela� vai
no.., tempos do hOje, em que realizar, durante 15 1'11",
tudo estâ pélr preços a3tr<1- uma venda �spe�ial, em c:Jn

Ilômicamente altos. dlçõe5 cspeciali&slma.'l, de

todos aqueles artigos qU2
. tanto representam para "

refõrço dos enxovais dómes
ticos. Uma venda com 03

pagamentos divididos elli. !2

longas mensalidades e sem

qualquer entrada inicial.

ção dos Estacloa Americanos
.aprovou hoje a convocação
da Conferência Inlerameri

cana de Minlstro,s de fra
balho ..,Õbre a Aliança Par:!
I) Progresso. R ser reallzllda
em J'J9gotá, em futuro pro

�Imo, dependendo de c'Jn

sulta previa entre O govê,'nél
colombia�o e .� Sr. Jo�ê A.

Segundo o ante-projet'J, a
Conferência tratará dos se·

guintes "aSsuntos:
1. O Papel sócio-�conõnJI

co dos Ministros do Tra'-a
lho no desenvolvimento na

cional;
2. A migração interna;
3. A fõrça ou o poten.::ieI

de trabalho;

Dentro de cada lar exi�'.e
<J prélblema de BubsutuicJ.o
dos a,rUg'os de UM dlá�i:I.
São Os lençóis, as colcht>.R,
as toalhaS de mesa, de co

pa, os odredons, aM toallws
de rosto e banho que, CO!\',-,

tantement.e, precisam de re

novaçã.o. Uma reno"B.çii.o
que requor quantias enor

m.e�, quantias Que nem t�
dos os chefes de familla po
dem dispor.

. Lopez' Mateos visitará a �CADEIRAS
I F'

-

DE R9r:-AS Repúb ica ederal Alemã�
� I SON,N,

- o p.reSide,nte d09 Estu-
\

..m Bonn, a ex coPilO I Berlim, oncW
� [..:.. deG Unidos do México, sr. Lopez Ma passará o fim de semana.

I
_ tl�oS, viró à República Federal Alemã

� numa visita oficial de 5 a 7 de abril O d-('�fe de Estado mexicano s�ró
�

:

I a convite do Presi"dente olemõo Lue acompanhado aInda pelo seu minig.-""-l;::-::::::. bke.
.

tro do Exterior Tello o ministro da

,1 I em companhia de suo esposa e do Economia Salinos Loieono e o' chefe

..�,_ O presidente mexicano, qL12 viaja dHoueG'tOpb,inete Militar. general" Gomes
..... •• �....... suo filha, visitoró, após a. suo estada

"

Cl .... BR"'SllEIJ'I'" OE EOUtP ...MEtIlTOS

"'"s,.: '" .... 2ni'.1.1.3l·t4OS.S.. P.. io
A,. 11' 1. 11»'010, 1iO· 7,' �"n;� 703 • 7(",;

IoI.t... , '2·72S< .R;o.J.....

�ençóis Santista,' frotlll3"S
colchas, guarniçõW! de .-:h;1.
e jantar, cobel'tores, íoa:
lhns de rosto e banho, gunr
niç CI! bordadas para cam ..

pano� de copa,. artigo d ..

rouPa branca. da Valisei'e,
É para esse Importante NaHotex etc.etc. vão sel" c"

setor da economia délme$-
.

locadéls a disposição du

tlca que AModeJnr dedicclU donas de casa, em condi-

uO! programa especial. Um ções suavíssimas que, (e-

programa de .�uavcs faC'i1I- pre�entam uma céllabna-
dade.s e cooperação 4mlgt>.. çâo eficie�te e amiga Je A
Urna dessa" Iniciativas que Modelar.

(Rubens Victor da Silva)
PRESIDENTE

12-3-63
II - FORMALIDADD3

1 - Os Interessados dr:>-
-

Universklad!t- de Santa Cata�
Divisão de Material

EDITAL N.o 5/63 FOLCLORE:
mil

Prêmio de
cruzeiros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SET(]!, )(JS ESPORTES
COLABORADORES

JORGE CHEREM - QLBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

�. ��uI� [aI'aI ���:a :ar�� no �(ono Hon��r
��l�m i�ta1� Dm����u� ��je � (�R I����f� ��ta�u�1

d,�;��a �: �:�;:�:� c� :;':t�,�' cia';:'i�:::�a:ão ,::�

� � ôll � t I' �m�
���OO�a�;':,:','" ,:::,:,:;� �:�,T��"�:�;d�;,,�4, �.:�:

cartncnse de Atletismo, pro a pa-tclpcçâc de vários se
r

to 4x400 metros, erremes-c cal da disputa, tendo-se
.

.

de peao, salto triplo e .la l- notado grande ertuênota
.- ---- - - - -------

to com vara. de público à praçn do ('9"-

F.!
-

'I' 'iii (t· O eHtãdio "Cei NiJ� ah:l tes do Estreito.

IMlfi'lÇ�O L le�!t� :: !mU�!l$e
imprensa, embora seja dp' lecronadoe regionais. ont.on tele e arremêssc do dardo -- ---------------

competência axchis.va da à tarde foram di;;Put>!1'1.1S cujos resultados daremos {I-

Im"orf"nles De,,!'so-eS Tom-·"da'rn-etone, queremos "pI'O.'· "p'.OY;' de 1M, 400 , po-tun-mente. p.,., ''''1" i''' .. .. •
Q motivo por que deixamo 1.500 metros rasos 2i)0 nu com rníctc às 8,30 h,>n\�,

N R
,-

d D .t tde ceder o Estádio paar a troe sôbrc barr.ell'a�, s'i�tO serão disnutadas as re�t_\ .... - a eunlao o epiluamen o
p-ntlca, de. Futebol de Su- em detâncm, salto em 1.1 te prova� saber:

-

Ião. tura, rcvczementc 4xt�0 200 metros rasos, 800 T!�. de A'rbilros
Devido ao tato de que a metros a-remêsao do m�.r; rasos, 3.000 metros l'R1,Q,

m(lioria dos Clubes r'Itacos

que praticam Vol.sibol �

B�!õquetebol não possuam

quadras PTopriag - o 'l;t<:�
nementc é todo realízaac

no gstàd'c Santa Cat9rina·

A vista disso vimos "'.'11-

padce todas as noites e f'�'�

de semana com treinos ·i'"

clubes e jogos oficiais.

Não rerta passivei ímpe

di)' Q treinamento de nossos

filiados para atender a e.s

porto alhe'05 c subo1"din.,_jo
a. outra FedeTação.

conhecimento do r.:l",e�t'gi(l Infelizmente a teimo,.;h, portagem l·econhec�u -1"'1' cas que recebúu r.econh�re
incontestável da F.A.C. 11<> cegue'ra ou :;,.�a O oue fnr errado noquela oportunidfl- s .. rem .;ustas já que p.erd'll
�etor amadorista do E<;te- de determin'l-do� dirigent��1I de pois sua obrigaçao S::-

do. de futebol de salão fez C"7;)' 1"i� condena!" a indisciplina
!) Durante o �n(l de 196). que estas razões não fOs.l",n comb earoitão de eQuipe. •

compreend'das, result"l'.1Jo rcsponsávl·1 pe�s at1etns

al.?ques injustos a esta pr!;- em campo. Di::;�e não C,.:·'f

sidência.

p Campeonato Regro
...... categorias de pro
....T:l prosseguimento

�
10 os conjuntos de

noo

� e no "initium" tra
"2 ao final do tem

u 'L 1J I):;!:O, sendo, as

c'o sistema de pena-
vencido pelas sampau

, " proporcinarem ao pú
e. movimentacâo e en

Io ambos renderem, o

nte. Apesar da derrota
n", o alvinegro adentra-
10 franco favorito.
Fizueírensa com Jocely;
:t dio e Bezerra; Valério
...

.

rez, Mário e Aníbal.
la alinhará mm: Baga;

-"�8rIQs, .":1 ro: Nc'nem e Osni; Ati e Ká;
(',erto, ('.. "11-. .)S, Oládio e Osmar,

Prelírr ' entre os juvenis, com iní-
às lJ <)n. ,

(J • s,

L 1 A,,;' 1 """ S'lvio Alves (Juvenis) e

? Sil -3 ( .,.,..r:: sionais).
Pr'':�s: A ·�'lib"ncadas .- CrS

0,00 e G I - Cr$ 50,00

vara'

�o
rc,,'

im,"
idade"

�inos, c

iblico Unl

h\t.usiasmo,
S.máximo

t'soo\'rida n
'

_�rá o gra 11

For
Marreco, '

__1__-

técnica e presidéncia. Ag�_
ra Gflr,."z fi,.."r!'Í. Oll',,,I __ 'r!')
ún:r;:1mente com. os proble
m�� da Prf'�idallcla, fi 1-
O"flntlJ nue Zéz'nho e Lé10
('x-lJuf!l"inos, estarão res�
p:!ll].�nd- D"l\\ direção téc-
lllca do cluh<>

xxx
Alminmte' 'TOSO fi Mar

ci'io Dias. além do Met�o
rJt, enrerraram na tarde
dp- �<>vta-fpira os seu� pre_
]l'lriltivos pal'a as partida6
Que sustentllrão nesta r·
d"ld'l. do campeonato cata
rlnellse.

xxx
P;>lo ladn do MPt.r"poI. o

ah·'1nt(O- Nil7.0 ainda pre�
c'ma ma.� hã pn.�s;hl1idar'!e
de �Íl1ar diante do 'R<>rros").
Por �ua vez o MarcPi., D'as
("Ine enfrent.'l.rá ao Atlético

1 O'W,.1rio c�nta com_Dic'J.
·1.]. A"lJõ!!,S e AJ"ltoninho como
1-

.

pr"'blpma� mas o
D"'n���nJT1('nt.o M<idico te!ll
e 'W'"nncas de cnl-(,'Ir to
(1,,<; n� tre� iooT<1nr�s em

c,...,"i�""'., dI' iôg-o. O AI
h'-ntf' Rq_n-om (l"e \''1i

t1 r r"mhate ao M:ptr�pnl,
). ]1"} "fI.<;�i('f) t1'l rod"d'l., es-

:-. nrorn·w"'r a volta rio
p" ,,rlq_ (l")d<>ho ... tn há vá
ri,·s jOl'OS afa�t.ado pOL'
mo j"o de contusão.

xxx

Q'.l.ntro .ia·
ram o G\J�,rnf!-'. 1

o p' ntelro ,�,;".,., o
tr'1 -avante ROldãJ :n õ'l
Oml e o extrem (

Aloi�do. Wilm:1r, R <

Osni estão sAm c'llb" ('

quant- aue Aloi ·ia '3 .'.1 ti

conpl�oml"so cc n P •.lI
Tel�gráfico.

o atacante F�rnanrlo,
ex-mte!;rant' d equipe
prjn.::ipal d) u 1 n·"

Futebol-Cluc
rep-rtagem
car"r.em de
noticia de r,

no São Pau�
be.

n'O O Presidente
.

r -rl'ralij
que O "oito" martin'-<!IO
�e cla!1sWcou para I'epresen
t"r o :Ara�i1 no aludido �.,'

t�me. Ante;; de seguir p;�
r3 :l Guana-nara, LaurO in

formou-nos ser seu pen'lq_
cisco Ma� lnd!i j, rn mento fazer com Que o "'11
Lauro Sonc:nr.' C P o to" catarinense fique \:Qn�

Ui centrado na Vila Ollmpit·'l.
em São Paulo. a partír do

Já dia 15 do corrente.

Para o RIO (I

rá em C"llt
dente João f., y

gUiU, hã 41a. ({

te do Club(' N

maior::tl do u I

dlim dn, di t o

Jog(lS Pan 'ln

110je na Regala
I da PÔrlo Alegre

RELATO'RTO DA

PRESID€NCIA
(contlnuaç§.0)

dl Mala um liepH'tamt!l

to esportivo aCaba de �er

oflc'alizado peln F.A.C. t,ra

ta-se de PUNHOBOL e9clr

te bastante dlfund:d<:o l10

mtaríor do E�tado e que »m

1963 já existirá em carater

oficial.
e) Teve a F.A.C. deseaca

da atuacão nos II e III je

g05 Abertos de Santa ca

tar1na realizados em Floria

nôpolj� e ntumen-u, parti
c'p�ndo unvam-nte cem

grande número de dh-igeutcs
nos tr-abelhoe dos II J',gn.,.
Oontínuamos a merecer a

honraria de ter a Presidên

ela do Congre�so e do Tri.

bunal de Justiça num r�-

viu a F.A,C. pr<.:miad"" S'·ll�

esforços querido a reCO!l;;:

t·ução do e�tádi(l Santa Ca

tarina.
Tendo sldo trgzidos pa�Q

Florianópolis .os li J�g�s
Abertos de Santa Cataritl"

numa iniciatiVa feliz do

Prefeito Osvaldo M9ChadQ
(e que se r�vestiram d,.
absoluto êx'to) e rom a co

IRbo"acão ef'c!entí"s!mfl d,o

gt"9nde 9m'0"., d� no.,�n eq

porte d�putado Waldem,\l'

Salbc1. con�eO"ulmú8 qu,e (I

Sr. Celso Ramos D.D. v,n
vo"nadol· do E�tado. oreie
nasse a refOrma total ã')
nosE-(} E�tádio.
A êsse gl'andc desport!l-ta

que é O no�s() govern<>rl'lr
S1'. Ceho Ramo!!, somos
imensamente grfltos falar.do
especialmente em nom" de
tona a mnrtdode esport'v:l.
de FlorianóPolis.
A recupenção do Estádio

da F,A.C. h"vla sido in;e'<l.
da em 1960 p�la Diret('· i'\
com en'll'lmes s8Crif'cio:s t:

se não fora este I!"esto do
sr. Gov.ernndor. rll"tnm"nte
não teda sido cnmnl�tad'l
Aoós a ,"cruoeraci'to ;::!tl

E�t!ldio. orP."1l1ha1nnS em di
zer que .o me�mo vem �,'n

do zelado ccm o máxim()
cuidado c 1";"0<, podnn'io
nfil'mQr r.",tellol·iC9mantB:me
não bOU"e nualquer est�ago
ate e!lta d!lta.
E' o no�so oarr",lllant? a.o

sr. iI".(lvernllrln,·: m"'nt�o' "loui
lo q"e no� foi enh""'ll" e

ni'il) pe"mit1ndo a rl<>V<l.ota_
cão fe'tll em Qllh'(l$ p.UO�a3
Que t"ulm;nou com o in'·'·r;
dio deSastroso c inrxpllr;:
vel.

g) OU�l"o fator Clue vem

trazendo eno,·m�!' bunefí!'IO�
Il() no.'lS.Q esporte é a \'('o,·(::'a
nlz<lci'i,o oelo !'Ih,,,T I!"ovê"no
da r,nTll<,('lho Reg'onal do
Dc.,"n .. tn.�.

A F.A.r, t<>m r"!'ehl<io va
lio�o <>uvi1ia g9r<>l'1t1rlo O!�_

pop;"lmpnte a p",..t!"'nt>"i'io
em tnriOS.(l8 campeon,t,ns
Bra.'<lJeiros reR'tstramos aquI
o n08BO meU�or agr"ded
)lle�to ao dr, Ad Pereira
Oliveira d. Hpl�or Fer:-ari
sr. Jv1''!�nTl Lehnkuhl c dr.
8nl1 �livell"3"

11)
,

tt'

Cremos oue o nos�o g�"to

foi' comnrpendido pelos �ue

fa7effi nart,e d., FA C. �o',_

mente a êles t.emos que dar
('

exnlira"ões e ,,"mente a s'la

op'n'ão nos inte"!�ssa,

O Olle n"ns<>.rn .ou fli7.�m

plpm�ntoF edranhos à FAr.,
n;;" T'n� ptincre.

q ]I/I,,;to� f"l'I�"'''� flaQ'''1.I,s

nf'rI", .. i-m�� ab"�da" por'�'!1

to"n., ... i<1. ê��e rp'atAl'i,o ;hm�
s'�rlarnp.,tp l�nq", n pxame

d"hio r1e nO�S9 9t�·'irl9dl! 3-

d'''1110"<>,dio rDnotpnt,e do

cr"ni""l e.�nn .. t'V9 de"pm f.cr

d.,rJo aof' SI·S. um'! idéia

do oue fizemos e deixamos

Ode f�zer.
Ante� de enrer"ar_ -':lesc

i!lmo� fazer dois agraderi
mento� espe"i'Ús.

1.0) A 8.s�nci�c<io dof' Cr�

n;otq_s Espo'iivo!" de Sant:1
C",tarina nelo anô'a rer.ebi

do d� �eu." membros e t"!I1-

bpm de outr(ls cronista"
OP" ni'in f"7em narte de �ua

€pt1rl<>rJe fie rl""�e. Fni jnLs
timAvol O valor de seu aJ}ôio!
2,°) A tod(l!, o� cohb'1"",!

do-es desta g,e�tão. cu.i.:.s
nome� iá �e nrnir t"''''<11>1 110

s.etor !Jnl!1rlO"',<ta de �nt;1
C".hrina: Sílvio 8er"f;1'1 da
Luz Nazareno de .Tesus Lis
bôl'l C91'1(1s :Rl'OI':1101li. Ha,
milton Conc.eicáo, Aim�rY
Laus. Osnj 'Rflrba:t� 7,Qnzi-
b"r F!'rnandeg Al'n1l1<1o
V"'''r:hi Rosa N�to snv'o
S"nr'ni e outros João .'?.. _
<I�., T"�Jlnes e clero "i., iui'(;<!�
do T"õhlll1al de Justiçg_ De,,;
portiva,
Em linhas gerais é o Que

tinhamo� a rel",tar.
Com os .erames dos re;:l.-

tQl·. .

Com o exames dos reJ!".M
rIos dos (fema;s den'll"ta
ment.os e poderes da F.A.
C. podoT'ão Vv. Ss. ex<tn'!
nar o julgar se cumo:'!
mos ou nno a missão -Q110
nos foi conf;gda.
Com a consciência �ral1-

quila do dever cimr>rido. :l
gua!'d!lmo� "Veredictum" da
AS"embh�i9- geral.

li'1'lrhJlópolis, -M-a-I'ÇO de
1963.

Sob fi. presidência do lo'. deverão cumprir a risca

Salvador Lemos dos Santos lei despo rtr-a não »ermu'»
do a entrada' em Campo c"

o ARCUE'RO no TAMANDARE'
RECONHECE o ERRO

esteve reunldc o Depaj-ta
mento de Arbitras da Ca

pital, com a totalidade toa

ap'fadores. Na ocasião, CI

R.esldente ds?!! Mello co-

qualquer p�sl<oa estran'l,\,
bem como não eeve-êc ser

abertos os pm-tôes do ala n

brado s-em autorização r x

pressa do mediador da ru-r
tida.

O arqueiro Jnlme, que no

último tor-s-!o rnicíc sufp·'e
endcu algum d�$portIS�f's
com certas atitudcs de :1'-

mar agír assim, e ee-ava muníccu 1'.0 Denartamento
inclusive surpreso com .,1:'1.

que a taxa de arbitragem
da partida llrlncipal se-ta

paga na base de ers

1.500,00 e auxiliares a C,'S

500.cr�.1 /Sclld(l desta rcrma
aumentada ma� que r}���
lIumento seria pago pe,a
própria Federação caso Os
clube� não aprove� tal m"

di da. O próprio Presidm
te Osní Mello !'econheenu
.os trabalhos dos árbit-:-os

em ata que os érbítres
� mais antigos da. FCF ou
berto Nahas Virgílio Jo,·r,·�
Gdso Dema;·ia, Silvio �J\j
VCi; \\ NilQ Jmzcu dn Sil ,a
não atuarão em jogo� rio
Tamandaré FC. em vist'l
das declaraçõ.e� antí-de�-

atitude, ainda mais levou
do-se em conta que »emue

Também ficou Ievradc

teve a melhor amíz ada ';0:·1

o árbitro Gilberto Na:hrs,
a quem já apresentou S'.l.,n

cnsc'uuna, motivadas P') fi.

vnlJdação de um I,ent(l o"

Avai contra SUa eqU!l)�, desculpas. Snbia que C�+I'l"'rL
convcrsanrfo com nOR�a. r". pm súmula e que as cI·"i-

a scren'dad\\, m,gs, dcch
r.ou "ainda é tempo de i'r

C1nSiderar ''leu ges$" �oi�
tais fatos não se rcpet,,'io
para o futuro.

-".1'1"
,

portivns de ,vários at1eta�,
e face a nenhuma PJ'Qvõ

oe os gastos dos mesm')�. dência. atê hoje tomada
Na ocnsião, S.S, sOrteou os contra .os indisciplinad.>s
ál'bltros para os j(lgOs das

. da�uela equipe que, 3.n1

partidas de ôntem e hoi�, apos ano, )'cpetpIT'. as 'H "'l
Ficou decld'-úo que todo"

os árbitros .entrariam no Assim sendo, nos j.)g.'s
sorteio. e que os auxH;09I'�s d.o Tgmandaré tais árni
trabalhariam por rOdiZl? tros não otuarão nem c"-

AVTSOS 24. um quadro d" av·_'·)S Todas as gãrãntias se'ao m.o bandeirinhas, CiCa'l..lo
CARTEIRAS: aos sócios. dadas aos ap!tadorcs fJ.:1e a responsabilidade para c:;

- A n.,rtil· r1e nll1n7.� j,- n(lWtos.

rorr,eÚ os Fóri(ls só u)d,'- ,._ft.---
----- --------- -� ... -"""'_.,.

"'O n,:, " 'mt.",õ,;, '" , A Preservarão d" Liberdade é o Moliyo .da Auto- •b'lrrarocs o l"t:'t�-"q.l r,\)' •;;�::;,õ:� :o';::;;'a�:'·:'tY7�: J Dele'm�n�rão dos Clllbes, mas .. , com al!e dirinenlACI •
das do �pmo me<"l;'tn�eJ (�,.,LnHt 'M.\FRA - da Assod.,-' d-omótico da sua I<'xistência. E' 0'��r��:::.�::�f' o�� &.lp"ot�:.�:� 1. ç:o dos Cronista� Espo,rtivos de 50" ��;t���c:�!s. pequenos. E' a fraqueza.
ser c.onseO"1I1da c,om o '<; .. J A querro da FAC. que felizmente Admiram-se e<;'ses d;l';r""'�le<; (?) d'l'Ae-enol" Alr:·es ll'9 ��c,'eta.r'aJ ev,-,lue aaora pa�o uma solucã .. oad- nessa reacão ante (), uso do. arqumen.dOO�����? n� :�;��s. • :!:od�r��l��p_a�O���;:�:�� !n� I��"';.: �7p�� �:�ç�(l�:;ao�::lv���d�r�:-n:�'
-.Por.ll"on.t'Iez� d,e 8.eu pJ,

..j :'remamente oositivn. ServIu nnro mos 50 clube. Pois bem; saibam que isto é'P�leh'i"'.o (J('a m�tltl"rlO ;:a J tro- a todos Que ainda alimentam dú indenenclFnrtn e "utrn nõo spr;;j a-.llC""grrar'a F-"res sito uJ vidas a re<:neit" da sobernnio dos ehJ nosso o'.itude s� as forças audaciosos J
PraÇa 15 de Novembro n. 1-;-5 em relaçõo aos seus d1r.eito9 na do FAC Que se armaram cont-o nós,'• Federacão. Se arvorassem com bondeir�s diferen IIII Temos assistido no curso. dos últi- tps. Partindo de onde po"t1r iomaislII, �nc�p�:��u�. c�;su�;d��.o !fi��nt�o:, �i�.m���e:"osn�e a���oti��S���'���:='" uma admini<;t�arã<t, der�l''lCrótjco lni- ci"dc em IA72- e mpsmo aindo Que o.
Oe 'nnftt: dA fio �ê�. ���rl�������ri��ea:t<)���::�s: �; . �;s��:i��::ô:�a n��a�xcedesse Q do

II
PI'; clusivame:1tp particu1o"es. o Clube Nodo temos contro a FAC. Ao COi''''du���eC;·;t::�l.a�araE�:l�:J [)"7e otrnvé", dos seus atos e or.onun trnri,-. como a unonimidnde dos clube<;'

estão marrados os flegui,,-it ��o�r����tod�:��.��:o�es�ei��;�;���� fillodos, participamos co� mais aOê,te� e�C�l1trOf!: fi di rei tos de auto-deterfT1in�cão, de' ��n���:e���9 �a��� �:��r�a::ss eli���'B:'�'��s�' x Mutl'opol "mrn<;"mndo que não admitiró inter- .l·om. A auerra prest.'s o se encerrar'
At�;��;��Marcíllo Di�s � �:-!n�;�:0 nf:rir e�f�;l� �ict;iid���atl�: ;u:�u�o d�a�a���á�l� o;��c����v:��el���.
Joinvi\le '" granrle clube> impo .. tau. Entretanto, Semore tive-'
P?oXÕ"$ li!" Cados Ren"ux" f;r�_��s ';;:i<; ú��n:c:p�n��:n:ess su;��= mos oel_o mesmo o entusióstico oprê- •

FI����::n;sHercilio LUê:
, tibilirlndes doe: int"'ress",d.,s pnrta-vo ��a :�v���I�;��7ãO,��s�sue l:!C��i�s 1��.

Lages , zel< das autorIdades, estão semo�e o tos na luta pelo preservação e recu-'
Guaraní x América .. ����Cl''imm:::J�rO��:o c��:�i;�{' 6�� a� pe"acão da En'Jidode no camêço do.
Z', I" • nossa dúvida de no opm vale mais: Se �:�a���dato exigiaf!1 o nossa conSi••

" fon lO,""fOU • o hnmem cu o dinheiro. Mos não podlamos silenciar em fa'
JP'II "�d�do II mp�;�n�: ���ãoa�!r���e�:�ced�: ��,:� :;�:ari�o;:����sa a�ns tra����:.• p<;férQs esnflMivns nns últimos dil1S, nhcs do sua autoridade. Jamais adm'i'
Li"er�f6rio , �:�o��t::;: :��í��r!e rl°a�a�o�r:������ tirem09 como porte do federncãí'dO�t'
O quarto zaQ;ue'ro Zilton' a ,�ln filiAdo semo"e tão sôfr€'QOs na ��I:I:/:��o��ri���s��a��:t!��,a i...,a",s:'

;�:������::�:::P;ig!:��;:: C:7�:,"e '���,sd�;�i�,�vn�m��,���,e:: �n�,�U�.e;���!�e:om isso fOdlldOd;':
�e F.C. Zmon dcposit: li' �;;�:�d����l��� nã�a'Sã;m�:I��i���,� de,AA����i� �e�i!:er �:a;I���teDo�:.
11.(lS cofres do clubo portu�1II esnectativa o desfêcho do lutla, F-spe- sua independêncIa de atitudes. E iSSO,)"JO II Soma do! 300 mil cl"!III randn QUe O< "arande chefe" venca, é crisa Que dificilmente P0dem com�z�lroa l'ara lloder roini�{'.'_., plll!!- vgJ;Çlizá-lo «;... outornóticomente preender aqueles que orientam as"
�a1" n

..O�ft,t__

..0.1
da Ca!11�� _ dor�lhe� c�m m,oiS'" vitalidade um>J suas convicções- pelos caprichos dosJCatal"lll

".
....

lde �c

cOO"J:l, aliança tua.';Possa ajudá-Ias na luta ventQ.s -do supremo dirigentl!. III
grou�� .. :

-'
I., _"�__� "' "'� ""_�

.
,

.",,-, "-�,,- ,,:__
"

�> ,

CII!be de Caca, Pesca e Tiro
"(0,'10 de Mapa'hães"

PA'II Fd,llllual
"I! FI'Ip.�nl
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:�rpt,,��..'tlr,II1i�
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Por Walter Lnnqr
N.o 287

.

Fm L0kelsville. EUA, n romerf'tonte J()me�
Wp·rt.<>tnl" l-l.O-esentcu o seu ('t"dido de- divórcio. Com"
r"'ntiv ('I"n('u (lU'" /ler ... "m homem "p�in m�� c:ua FC;

["ôsn (" "t,·...,"v" ,.hn...,";-l ... "P .......... ,.f' ri", r"h:,.,ho de r'l-
.

mord"'n'=lf"', apelido C'1m n qual nã" IJo"P'o concõrd':lr.

"O .... ··nll1" f,,; n('mit;n" � .... '.-1) ,'.It:",,.. p .......nl·.,n��"

r-r,... , .... -" " ... I-,.,.� .. ri,., n�c;""'nl a I'''' .,...v .... or.. t�nden·'"
"o"r d"""ncn" r,.," ...."I"OP" Ê'<:,t�. "O nue é n"1 <;f'n :"'-:>"

"F\1 J1'''dn ("Ib"'nl,·t" .....o ... t .. r""r)('n ....E'·." ("·",rlirlat') "'1

r"''''1I f',t"in'1 nnlrÕ� Ó nue ("1('0:1 ter ficod'" d('ente PP(

minh ... r .... ''':�.''
n; ....r-.-'- "I""'" ('(';cn t.l'l:t;> t ... ,...,hé..., rC'h ... " ",,"

1''' "�!I fei .. ;l' ,Lolita: "t--lão, mE"ll bem., ooen::!,; pl1rece,'-'

r""" ,pm .·nc:..-l,; ...... in fixn, rl�r""l' err" nIJ;>I,.,\,.<>� I"n'\ ,...�

inr'-/: ... " ... ,'·�I:,."" ,." n""C ... "I ... .,rl .... ". P"''''PI,01' """1 rl'i I, ;-

r'" ,..,,1_ r- ....,,: ... r"""" cln .-.";. .. rj,, ,.."' ....... ri:"r",,,ifiv,",,,, leo:>�c
rI ....n·,.,1('1 r;rl ....rl" I·" ......... t..:,.,,, cio ,-I: 1--.• y .... <:cf, ...." ." !' r

.... ·,_ ....nc· n I"'''',-�''''� n"'" " ......•", .. :rI'; r:" f;"" P,,,, lvo,' -

t;;� �_ ........ �,,<' ... � ..... ,.,:.. n·l"'n .... ,.·i;j rI D .... ': ... ; .... ,.. •• " n ",,"'-.,

���;:�::;�;�� � "���:;�;�r"rl��' ;�;;l�;� """1'''' 'e no Tu

ç 1'o.1�,,'l V .. (,. t,.' ....,'ct ... rí v",.,..-l .... "n1 livrn "''''Vr')

p '" co �; - -"':.::'�"" .".; .. "" n,'P ""''''<''''''� c,," co .....""t, ....

,,_ " ,..
;' .......",.,;f: ... _ " n,," t;�: " .. :." ,. ......... 'l,,\ ..... '1

f'\AI .... r<> ;.-_:� .... 1"'''''(''''''' n"'" .. " t;·���" \I ........ rI""1

... ' ,-. ; d� o ')7n """I "''1�n"'"I��""". L I"" "I:h!,,,,," ,,,_

r''''' ,.. t .....,,.,,, ,.",.,1" ri I ",,<'r! ...... rI", " ....... .., r-,..�" r'-

,...,"' .. ,.·'· 1 "' ,..·· ... b· " .. , ... ,.." ", ... .,1-,"'.,,.., ..... .;,..,.,i,,_ jl.f:,.""'-JI
n' '" ""rn f'n ,., ('''rn Ê'<;'""" dirh,"iro o ,,'Ia ind"'-

r"'nrl�ncÚ\.

ç .. nr.oct H"',...,i" ,./ \f,; " ,. .... r..,rl""· nup C'lf)1e> tOH�
t-. "''''r:>O,.,r ,., .... ,.t ,i rI� ." tn .. "<:' c ...... " nv"'nturn" rl ..

,. r...,.--l�" ,.,.,t. ,,. 1,....,,, ......... rl nuele> i,,1t,.,1 U ......... senh'J-
r" ..... ,- " p� ...... t .... " " .. I-,�l,,_i,-l · ,.,O""",,,t,,,,· "Mr H.,-

rh .... ,.I".... ,;..�,,'_ ,.. l ......... -. ,J" .. ", •. : ::" ",,,,,,,,,p""li f"'7""

ri"'" ("nh·,--. ... ;.Ç" .......", .Vf>,., .. t'l'·j,.,n .,",

/>" .......... ,.. '1 , h ... tol· 11...., j....'.,....."rI., ,.... .. ; ...... " .... -

v ... " .... <' ·I;,..,t ,,, ·t .... ,._ .... , ,,, r,�rl;<'''- .. "O<: ",.,.',.,1,1:; ri ...

f"'!l--�' n"o """"�,.l ",,...., <:;1';.,,·:;_ ,-I., ..... "�,, ,., ",";f'" ió
..... _ ;'1 .. ""."'11" ...._"' t., ,,('0"1" f,--.; f :t" II...,.. h"-c .... ",.l'" ,.,,,

I,�,-I� ('I"" clo ......"rl; .. -"',., ir,.,,.... I ,., " t .......... ,..1..,.;.... 1_1""""-
h "_<',, , ....>'i_ ,-/ .... ""0""'''''''' rl" "'r"'��_ "r'l !a';",,, ",.. ... -

b " "' .. "".-l:.�.J __ .. " ,..",..., " .-,!,vi,..,.,,, .,-;1.;" ... 1 ,,'>m f"7"'r
... :.-1 T,;' .. h_ � .. ,.J., r:;� .... ,,:.,_:,.,h_ h...,�_., '1, ....nrt .... ;.,_

C'",.r!�,,-' e ,-II · "n """"''''' rio rlp,,,,, h "...., "'.I";·�-

.-1_;. ." _ <,,,,,"h,,� ,,_: :.,,...�.� _ ,t .. " "O')(1t-() no C-:Jnto;l
HQ trn� h"r:>" ", .' "c· ... u f'c,....,.�" d ..""

C"I-.,,_ ..... ""'''r ... n"" ç·; .. I_1 r""lr" rnc"'J. hó " ...",.. "

�""Y1,..,,::., ..... "'''r'I'l uma m""'o ripo <:;" .... ti ... " .... C'h- ...... ".-I ... Ic ... h 1

r_� .... r" .. •.· .... ""ô casado em r:>rimeir;r" nll""';O� Cf'J'"

Mirta r),iHZ 8 ....1rrt

P" ·• to.l h .. " ,J� ... ., ........... " "
" ;" .. ,-1.... l"din

f"i ('Ir' , ,-1 1" " ... ,,_.; .. :t._ rI_ "' I., ,.. t ; .... rI,·J ri" �",r

... .....,·"c-ir!" ... '" ,.t" r-".-._"rL,_ ri.,. /oA: ;,·t__ " ";,, ca.1") do
M',n,-l ..

,
() "..-.,,·;·.I: .. t f). D"...., "'I\"noh,.,,. '-hin ofir!TI'l

,..,.a NphnJ ,..,."t., " fr ... c ,',hliC('s rI_ t='<:t"ldo umn

..... ,;.1,,... d" rl··.,,, ,--:, 1 : ., .-v ,-I'". 1" ....... " ... "' .. " n"o :)

��::':t'� i,:.:l,;:... :.�.:-:-�::�"�����l�: :D:;�"g:�n���r:;
nisterinl Cll"tnu 16 Mil Ubrn«.

Fm M""tovirlA" III''' ,. .. : ......;.,-<'_ f.-..i ccndennrj'l a

ror;,,(';('O np,. ... ,<·', ... "d"'�r"nt�nd·s 376 dias de sua o .. _i

sã" p.pv('nfivo"

FI"" ]:1;",.:,-1 ... ,,," <,,,,,h,,, ln ....."''' [).+I;.--lor f"";'1 r"'rn

,., <;11:' '1":"0 M·,." """,:11,. O ... ".,- ..
_ d') "Caso" é

ê-Ie. "em 75 anos ele idade e elo '/21
.-------------------

FIAMULAS
Cnnf('ccinno-<;,. r110lquer ouantidade, no mplhOJ

aU:'lli;�,.-j;:hi:e':'·71�f?��rlnr ontof701 �'1ne ';,494

TERRENOS A VENDA
Ruo Tirodenlp" "\'1 _ Florionóp,)[j�

VENOE-SE
40 Intes na Viln Pa!miro -- R.'rfp:··lls.
1 __ lote 28x22 _ JorÓ;." J\tl';ntico - Bor_

reiro� (Bem pró'IC'mc (.] Fs.troda ç;",opral).
II .- Terren,., f'om 64 rT'ts x81 O mts frente pa

ra a Est"oda �(.rlF;'ra' Rorr.. irnc;
1 lote 12x30 no 7nn� nolneario de Camburiú

próximQ (1 ..:�'rlP el,., I .... tt' Clllbe
1 _ I")te 1 ()",1n ",." 70no bolneório de Comba

riú próximo a sede marítimo d() Iate Clube.
1 lote �5x15 na zona balneário de Camburiú

próxim;, '0 Z0no Comercial
1 lote 15x30 na Vila 'Pompéio - Cuirtibo.
1 lote corn a A'reo de 700.mts2 junto ao H�

pito! Protestante em Blumenau
.

1, lote 14)(30 junto à Fundiçõo Tupy, Joinvi!lp..
1 iote 22x31 em Pilorz:inho, �ür!tibQ, •

do (' .. (-cllt" q\H' :tr',m1'(ln!)�
.os allmento_� de>" C'l1."t', ('

o �fdi\'o C'l'r"("nwnt" d ...

T'rO(hW;l": dl rlJvri1\11n ..m .. n

to do P"N'') dJ.< m'ltpl': h

primll,. t dn" oródut'1<; .i'

(>mUr�'ns !ndll-"Ír1nj, !;,

�'ov�rn') FC'ct('J':;\!: '" I ap 'f'I

illte!!,'�pte da r.nl1lunldad')

/VIl\L:)!�)".I'�"V: t.J1.�'\I�IV LI[. ;1.,�
"

,. ...

-Ós-e=r-r-:

tortos nnsetnm".

Em bNV':!S polavrns ,

prc-ldcnte João Gaular"., nue
estava acomnanhadc .",.",�
Mlnistroe San Thial1'o 0:\:1

tas e Antônio Balbtrm ' pc

lo sr-, Ncí GaIvão, prcsidvn
tI' do Banco do Brasil, ni�
IiC que recebia como uma

:

contribulqâo valiosa aq.i-la
mnnlfestnqãQ dH Indús+rla
.necíonei. A mnccã», ac ..n

tucu, �o pode inter"""lX
a ninguém e -ó crIa urr-a

n povo � puni o rcgbn s ne

mocrátlro. O pronunc' \ �

menta da Conr�d�llação Na

dona! do. Indústria COll.l!i
tuia um e$t1mulo Para o

ccntestnvelmentl' n m:r:('l'

curl<lz '.'l'ti"t!co no NOl't· ,.

Wald'k eOl'ian,), r,·ap?�'-��
ne.-te novo lançamento (,J.

CHANTE'CLER <)111 78 rp:'C'
em que interpl'�tn dol� 0)0-

]I'I'OS de �ua nutol·ia. ';Qu·"')
é VoJcc"

..
com p�.r(,�l':a ele

Gil!'on S:lntomatlro e "-l'''

tid:r de Br!lncO", de pa,ct'
rin com Srbastião F. da

S·lva. Multo be:n apoia::?
p.ela Orquestra re�ida p,:>1'

Pêlle A·vila. Waldik Snl'ja

no, o C'ant"'· C"I1'I,,'dtol' .�!}
lt'bre r,,'·n, r"l!i�tl'al' f!l':,;

um r()hulo�o �ul.:('<;�O na ,'I.�:l;

jú br�lhante cal'l'ull'a.

m,y CAMAIWO: - :1.]1"

s[\!' dt' tal' �id(l Ill.nçaOa h';

ocvê-no, que lião de�con:''' multo mais sérios qUI! '5 ta pr-es.ídenta da �I�a!ll}:'l

ria como era récn e J>f'llt.- deccrrentee �la próp-ía in Brasrleíra para o progreeee
so o cam.nho a trilhar;J:l flagão. Estava certo de que dectarcu que O Governad·)}'

ra a1cBm,a!- os obJ".tiv"2 com ti al)01o de tôdus as de São Paulo dava ínte.vo

visados c sabia que �om?'l cras-es do" trubalhan«- apoio ac Governo Feder,1
te com !irm� determlnui;'lo 1'f'1I do povo ..m suma na «dccâo õas medidas ce

I' coragem se poderia r .. 1 I> Governo cen-eguírf a .; contençâe a tnüação e que

ecgurr a estabilidade polí- r-�tabilldade políticn" ,,- a Aliança .emprestaria tõ

tícn e sccíar do Bnull .• ;s clal da Nação, da a cnlnbcraoâo ao �"\l

medidas de combate no ;)1'0 O ar. Humberto Reis (' a
.
alcance.

�ssu rnnacíonéno, dhsl.' "
--- ------.

--"'Ir:IIIP."�Sr, João Goulart. esta'f;,'n
a cargo, princtoalmenta,
Q.o� Min!�tros da Fuze'ld3.

o da In.�ú·tJ"a o cemerc»

e não s�d11m !'Idotaljas lq_1

zcndc como c'll1sequêncl:\ a

,,!<t.'\gnação dr. nos'"o 0;,>,;",1

volVimento; pois som '��'p

�eriam criadó� pro·6h.'m!'�

reira.

NERINO SfLVA: - v

notávC!\ ;:.ambl�ta da CQ(t;\

t�lnção artistica CHir.NTE
CLER nQ� aprc_<'';!nta

.

,':,1

�-:mba-ll1axjx� de Jura·'y

C"ellw, num ('<tilo bem n ,s

�o, COl1'O .�6 "O eseurin",O

çI"s Candong3' �abe apn�('n

tar, ;'Malvad� Saude1·'"

c"pilado com ""!3amba Sil�
zas" de Ndson Ca;vaqui...,:w
e Guilh�rD1e Brito. Um d"-

rece um lugar de d,-,stoaaJ;e

e as nossas melh'Jres ref�

J'ências éste disco de J,,'''�

Augusto iprinc'palmente o

samba de Nilo Silva e M:!-

rio AgnaldO, "Até Manhf.',
cop'lado com o l'asqueuc1o
"Engano de C9rteiro". ,)

ca.ntor irá !\urpl'ef'ndcr :t t,·

dos na interpretacão qu"

deu á <ostas mús!cas, CUJO':;

arJ'ani,os do maestro Elt;i.1

Alv9 res, valól'izam êste lnn

çllmento CHANTECLfH

atual suplemento de N�_

GERALDO C1JNH"-: -- vidades.

digno de figura" comJ 'J.':'I

dos melhores deste n()�SO

EIJITH VEIGA: - A )\') .

pujar intérpnt�. exclll"i\'3

d"� Di��"c C'9'ANTECLER.,
re:!êm-E�"'ta' "Rair!ll9. Lins

R�d·aast.as'· e detentora dê'

pre!<rn'� n"-t� �"ry!om'T!''''' vi-f':Os � impOI'tantes tro�
cI,' N0'!'d�d,·". nnd(' no� ;,- . f:jr�s, denro ctt!. fonograri:>

nacional está com um 110-

vo dJsco' na praÇa, que p"r r
certo fará a mesma trv je-

.

tória brilhante dos suceSS03

já lançados pela 1Ver,;::'itil

vocalista. Trata-,sc de u:n

avulsl> contendo dois bo1�

rOB, "Acho Graça" de Al'{!ui
PAULO QUEIROZ: .- medes Messina e Jucata c

"O cantor trite de São Puu- "Unica Esperanç!l";�Ne;_
10", também está pl�esent<l san Luiz, ambos Cl>nl gran
neste .IIUplelllCllto do Novl- <ies pos�ibilidades de êxi
dades dn etiqueta do gaU- to. O acompanhamento ('B

nho. Interpreta a baIann teve á cargo -:lo mae,;t�l)
"Sunset Pr�ycr" balada (i" EI' AI

To.Ot_ -e Thlclem(111S, numa jC�l�Stã:a��;;PI��::n::·r��=
venao de Fred Jorge, "O;'�- táveis.

MALVADA SAUDAllf
����o- maxixe de JUl'OCY C".:lho Gl'Ovoção.CHANTE

após um período d� afa�l','-
111rnfo dr. PlIbliC''J rl_igco::!IJ.
TP9.j}arece par� gllúdio el·'

fã� do I'xcelcnh Cl>ntOr (1�_

T.,ldo Cunha. �n!:lj�mc:r:t�
conhe('\rlo (I') OÚt)}lCO. ",<;',\

presenta o Bolero de ,ua

autoria de parceira ';071

Jorge Lemos, 'Chama de

Amor" -e o FQX "Nuir de
sua a.utoria e Waltel: Ba
tista. Um SUCesso em Dise�
CHANTECLER.

Canta:-Nerino Silva

Bis

A malvada saudade
Que tanta meu peito judio
Ai meu Deus qUe bom seri-:J

Se �u voltasse ó BahlO

Eu tirava. os sapatos
Pisava descalço
No meio do terreiro
Entravo nOl'ooa junto com os baianas
Dançava o.�omba bem brasileiro
Me despedia, meU coração dizil1
"Que é�.morr'i�;'de sauda_c't� "".'

��'}C�._. e�:,s;i:�' _,�.:.,. :�\:' �./"./� ��.;. .--""'''''!!p'-.'''''-=....===----

A Industr:a bm"il"!r.l. tes objetivos: "1.0) os rea-

por seu órgão de cupüla íustement= de' preços dos

a Confederação Nacl')n�l produtos íridustrtefe davetn

d, rnôust-ta »ürmou �" l'eftringil-,.sc à efetiva ,. e,

prcstdontc 'da Rcpúblka. trlta elevação dos custos,
Um scldod-, americano oertcnconna às tore-is ontem. no Palác'o da.;; La evitando-se, destarte os "f,oi

e-tccícnadas nd Alemanha. andava preocuocdo oeo- fIlnjc;rn�. rtuc dá eeu a.oíc tos danosos ':'Jro�'elüentes
sendo ccro-, ocd=-ic enviar aos Estados Un'idf's !1m fI� medtôos antttn tlacícnn d a d"sart.iculnção da. p<:>!i
or-orelhc toroorôftc- sem oocor os direit:::s atfonde- rh� anunc'udas pelo Guv-- troa antlinf1aci<.>nária r-s

oe-tos AfinnJ vcrc-ll-. a idéia de demonstrar c. 000' I'� C manifestou-lhe «eu tlv g·J3.rdadas nnturalmcnr '

re1hn em oeouenes certes. mondando estas caro o suo sete de ver eoncrctízcdas a" cm9r('!<'l� das conseq\\�n

m'.!lher, irc1uind"'-os nus cortas que a ela escrevia. A- e'nco provlclel1e1g� pr '''I�- eras nocivas da deBCrlpit9;!

ocre rv soldado fêz oncs e receh-u de sua cora-met-i-
• ta" no Plane TI'I"llaL zaçâo: 2.0) as compras pu

de. co-no ..... "c;(>nt<> um oocote cOJ1t(lnd",., aos- .. lhn Essas atrnnacõeM IOI'p"i1. ra "e�tocagl'm". devem frl'

(',-....,,')I� .. 'l. �I .... ('� +n Que ", ocoe-oc-ihovo ela diss>: reitas através de um r:1:1- rcfl'e�d,,� ao nívet das nv-

"Não f"i fn,..'il Plv ntrar I'm -écnicc a,'� orrumo��� 11;restO lldc pelo sr. !-I'''':Jl' eesstdadcs do comorauo-,

de n ...v .... 0<; re> .... �" ri ;1 ............ 1'10 1"11")" esoero "ue te> ,.._ do Cnl'I'",la Cavalcànti, Prt" independentemente dI> �, ,J

Qrade e qUe? chequ(' o temo"'! por� o teu a.niv;rsório." sidcnte dn CN't a'J l'eC,"\;)�I: Nodet aQulsitivo, a fim (l{'

o sr Jo5.o Goui,rt, cm ln; impedir prrssoos d{'snt'cc.;; ',\

rl'ência e�DCcilll. uma 9;1"111' rias nas dem"nda de b·'r."

de CO'lllssâo de inr:!u"h·\"js 3.0� acôrdo volUlltârie> ., lIr

:::::;�;,;::,:::,:; �ªf�:�:t.},�: O�VI'"
• [j!�drficit do Te�OU1'0 e ":tS cr.édito:

4.0) inCremm'H 'a; [bml�=J3TmI�(n1
l'mi,,�õe' de papel mO�!J'1, a produtivid:.de com a ;:1 '., O

d� acord', CO'll as nl"'I- 'd,s-pcn,<;ávcl coleboraçâo elN
"

\ ---
f;õ<'S cO Plano Trienal: bl trabalh"cl0res. visjndo a

polWcn �nl:lri"j 110 O.,·� tiiminulção dos custos,"

���ta����:��' ein:�u�:;or j�',�;
No trecho final, d'z NOV'DADES (HANr�r' Ff1

v"do, i�!'llta rlrl)r{"�Ôt.!< d., l1le ... :f.,�t., rh Inctú�tri>1: ção d� TJ.�dc·; e a tCl.da .-1C� llKA
�:�;:giC;�\.t:;::�Ü:On��':t;',� "E dif�;l u CP'T)'oho .�� Im;�I��"��I��l�?�:�NO�S�'�ll=' ���osc�:��:ess��n:����';� Ü
politica rir dl'cltlllnam'l:t.. riio ção junto na píl)'oFco, i'eco- na foncgl'afia nacl!Il1!l.I,

'bendo o .,rtl�ta, vP'l'da(Hl'a Luiz V!"ei,'a r Evsldo GCll\-

cOI1�agrar,Ã.o "m cad" :"
.. , veia, "Mant;2inho dr 1 '.1" .

scnla�ãó (In" I·caliza. E' in- Ai'rani"�' "rig:nali·�lm':' .,,,

maestro Elcio Alvlll'<'z, 'f(I_

lorizam �obremaneh'l �.".

lancamento I' Paulo Q'.l 'l�
roz estA simplemente n.,::\-

"el nHe disco, ende
d{' tol!Ol'; ,,� r,'eurEn� ar!I'

ticos que ê p:ls"uldor. L"')
c:1!n�!lto CHANTECLER, 11.

dadu SI (!'Izel' bclissima ''1�-

P"11CO tempo, epta nnté .. ' I

lntêrorete da nos"a mÚ�.1r1. c,o verde amarelo que_ :'IH

fol-CIÔ�iC(l:-.iã lauI·.eadn cc::,) •
l';ce u� lugar de destaq'le

uma das rndhoNs 110 �nt)r na discotéca dos amal1�,'s

dif>co�, do ana de 1962, prc- da r_assa genuína. mú�iea

mio êste aliás. muito m€l�- pOI,ula1·.
cido pois :l Ln "C!lllçôes de

Minha 'I\'r�a" tecebcu (s , JOSE' AUGUSTO: - l!'_('

n'� mais elo�i"sos comentário�

-------:-________________ da crítica esp�eiallzad�,
razão da excclenta intel'O;-('

t9çõ,o da vocalista. P ...:"

bem, Eh' C",margo gravo:.•tl

agora em 78 rpm., "T<!J=-t-

DOS Passados", "also. bc!i�
sima de Zíca. Bél'gami c :t

moda dr vi')la, "Li Na

Venda". qlle lev" a a�3\n::>-

tura de LV\lrdc" !v'�i�. L'I'c

lçamonto I CHANTECLFR
que pelo alto valOl té:!'l"'�
e artístico. d2v�'rá f",�rr

brasil�';ra nã" Sp <'x"ne ",'O

SU"" re�pon<;abi1jdade,. f\"

c'·ntrár\o. aceit1.-�e. J.·I·

('opm�nt<1 no �1.·t�r""

o nre'lclrntc rl., r'''T, f �

('entu""_\ a"r f'o1tela. m":1i

r""t(\(''\·, t'm új'im1 f1n""�

.�e. v:,,')<> ,·",,!irr>l'r nrrn\"�

(I" vi�'q j{l "X'1fl't��' 3n' .�

r',p'!"1Pl1re E' ('u;o cont"údo
�" cnC!n�drfl l111lnP lin'vt
(j<, l}t'n��rl"'l!" ('"" l'�,) .�-

(b� jni"'<'ltiv'� p,'C('<>1)i"'�
clll� ,..,,� "'<' f'lnpar9111
(l1J.;t.�ri�"fle do pror:ed �

)11 hn'l"'"t'rI'>de ri" pron':','_

Do laboratório
para as betoneiras

s.�. p(O�"tos Q.UímiCos par� constlU1ãDÂCaixa Posta! 3598· Rio de Janeiro

Representanies em teclo o Brasil
..

TOM T. WILOI & elA.
Rua Dom J. Câmara·A .... R. BrOI'-,o-Tels. 2SS0-3S03-3128

Florianópolis

INSTITUTO DE iD[OMLS YArZIGI
O INSTll UH) DE IDIOMAS YÁZIGI comunico

o todos os ;n:er,essados que ja estão abe':'tos a ma

tri('t ,Ias para o CURSO DE CONVERSAÇÃO<' E/'A
INGL';S paro quaisquer do trê� ES'ó'ii:;s, ofereCendO
I-:oró�ios adequados nc!" rerío::os da manhã tarde e

à noIte.
.

Outr�$sim, C0""unic� aos alune<; vigentes quI:' o

I'pinicio d(!� ou1a.c <;(..,.-j no "emano em curso obecie-
cend,.. n"� h"ró':"c; iei e'Stobelec'd�!-;

,

Mr>lh .....r<:,.lnf(,rr,'oções na Sec�efcda do Instltl;·

to. no hora'i" ..-l .... � 9 às 1 I hNa� e d 'S 15 às 20,45
hor<lS ç\" �O"I'ndn i1 �p-..:t(l feira e aOS sábados dos-
9 às 10,30 hora,,:

. .

Flo�i:::nAnr::ls 4 de fcvN"'ir....... " 19f,3
A DIRECÃO

Procuro Daro olunnr r'1 ... " ......nrar,

Tratar ('''r'1 Osmar né!'l':1 Red::--ção.

("mljRr.;un _ DENTI<;l'A
Ah:,... .-l<> !I�n� ." ('r:"nr'l"

M';tn,.l" 1'1":"'('IlóqiC'n ,.... -{@� ....n � p''''''cializado
onTn ('ri.,I"'(''l<; _ AlT llOTACÃO
AI"'irnrt'i ... tArir..., ri .... �1"Jr r

Ato"ri., ri,., .. Jn;,. 1?" rln� 1<:;;,c lR L,nr'lc

Q, '" ";;,, I"' ..n<> n n 'ln

--'-- --

D�V a,uDrn ç nAT�UTJ:f

t:I",,,hh'" ti .. ".." ..... ,,� nnt".,f,,� ,." r"'" ... ., ... ,." '''''tl'l''!1 (1".

'.u"T('lnlq '{l"J,,� _." <>efrrn"/pt>lmpT/t,, ;7)er/'f"";",�. f ..a.�PSl d.tJ

'P"" '1'on,,"+o <:';1-m3h"� ')0 _ 10 o:!���.,. -

'iAl" Q _ f,1,TJ\1e f"t. "'A(J,. .... AlQ _ �"'''''A""O'•

,...'VA "��'1"AI ".,- _ �n)o,J� 1Q1,

I,,� ..... ���n·"".",,,,, ,.,,,� ""i
tO" lrimvjdllq'� e no r{'�"'('l'�

to à.� trf'ldl('fing democl'�n
C'lS O\l� Cfln .. t'tnem a h,·�

cI� flf!ão do' "ed<,�f'S pú'�!i
('<1'. Na v�""'''rJ� o 11""'" i"

h'lll" con�tit,.n;()nal r'� .-."

v",·,.,,, \<"'1} dJ;Jo.-1" f\ lr �".'

antOI"rl.,rjQ � on".·tl1'l)d;,t:i"
» .. ,.,,� ""1"- ""'i,, .m<t'c �.';1-

"""1"":'"(...". r ...." a rc"I,(l;l'�(>

Pl''''''''''�rnento

vordnd"iro rr,,:'mc d"lll"" ,;�

UCn. que t"rn t<Jmo \1'''',

O b�1l1 comum l' C'omo fDn
d'1m"nto 11m "'ldõo el')'.Ii11�
bl'i" ('C''''''lrn'f'') ""ocial.

.

O" inr1\)·t)'ivis fd�"

l",,,�jl,,"'''. r"'''l �"." "'"I-� .. i
d"o .. e " �in""ro r'.'c"iO �.

('ooneiroc:. 'T' ....�':1' f(lne !'I1I4.1

14/3163

soda ciuJslica

CRISTALIZADA EM ESCAMAc

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA. HETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem tndustrial:
sO'(OS mulrjfolhos (Popa! e Plástico) de 50 Quil0'5

Embalagem Doméstica:
Coi�os de papelãO' com 24 pocotu pl"hlíc05 de 1 1/), Ib

R�pre�efltO"les poro os

E�todo� de Santo Catorine e Poraná

BUSCHLE & LEPPER S..A.

nã" J'''d('r;nn\ l' l'I')l1 11",1 ')'<1 ""1"""9''''' t"rl ,_" � ,'<_ ..,..

11<-''!;:lr "ua lll"lh"Jr c"nt�'"", fnl'COS (1�10 h"rn d n'lt� ti

c�u. no (ju� lll"� C1be Jl� indústria br ...�j)p;ra -nã') n':i,'

�'��I ���:,:;;:�� J�:raG�,,:r�:�' , ��I��d�: ����l;e av.(,�:�.l::!
ol'ientanrl� \1'lla poli':.:a
�mpl·esar!9.1 (tll� visa .L ês

pl'ec:onta l).'1:la I;anntia 1'. .,

ra 0< rl""ultado�. POr

Adepas de Produtos Casa Gra"de S.A •

Assembléia Gefal Ordiniria
CONVOCAÇÃO

São çe>nvid<ldos oS' senhores O��or.istas d�' ADE!
GAS DE PRODUTOS CASA GRANDE S. A'. o se reun:
"PI"I1 em Ac'� mbféi'a Geral Ordil"ória a retr1izar-!'e �3
1.4 hr>r!'l": do rlio 23 de morço próximo, em sua séde sa
ciai, n�s.a cidorl(' de Tongaro. Estado de Snnto Catari�

�';Aaf!m de cleliber?'f'!'m sôbre o seguinte ORDEM DO

.

;:1) - f)i�r:uc"Õf' e oorevação do Relató"jo 6� 'Di�
rete>r'(1 B,..lonço Geral; dpmonstrocão da Canta de Lu

DO'?:lS Parecer do Conselho Fiscal e outras con·
tas relatIvas ao exercício �!ncerrodo em 3 J de dezem
bro ,''1' 1962.

b) - Fl.ai õ_ dr'i membrcs do Corselho Fisc;J'
pl1l'O ... f'xer('Í(�; de 1963.

c) - Outr('c; o!''<untós de Interêss9 da SociedéJd�
Avisamos eutrcssim, oue �� acham a disposiçã()

d,"" �"rhores acionistas o� dccumentos a que se refe""

� ��g�(' 99 d-:: decre70-Jei 2.627 C( 26 de setembro de

TO.1Q1HÓ 31 df> i�neiro de 1963.
A DIRETORIA.

VENDE-SE
UIT'i.; MOTONETA VESPA. Ano 61 em p:-rfeito"'''tacf'l ri" c"'mervação. Trotar com Mdnoel Vieira

Sub-D�regcdo de Pclicia em RibeIrão da llha.
'

DESPEDIDA
.,,'

O Dr. Siegf?�d Hoffmonn e família, sendo trens:
f,_ridos. para CuntJba desejam usar deste meio paro se

�es?�lr�m de s�u� amigos, pondo o Seu dispôr. a suo

�:����nclo no GI.na.<;io Adventista ParonOense, Pinhei-

PREClSA·SE de EMPREGADA
Para, cosinhnr e. l'umal' a�artampnto d� asal P:l

�3-�t' 11('11\, :'L':JTar a !'lW Durvnl .Welqlll<.ries nO l�: _ Apto
:-'1 EdiJ!clO So1i:,.l. '.

".>
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S. C. se Integra no Espírito Desenvolvimentista do Brasil Atual
AO ocsewacor ponuco trabalhe proIicUo e com

não poderá passar desper- pensador, em que predcmt
eebida a realidade do atual na a certeza de que o zs
panorama catarlnense, on- tado corresponde ampla
de populações laborIosas c mente ao esfôrço dos que
ordeiras se entregam, con-

.

lhe promovem, pelo esfôrço
nentemente, às atividades produtivo, a grandeza eco

que lhes são próprias, em nõmtce, e o progresso so
ambiente de perfeita paz e cíal.
ot!.n1i[mo. O Governador Proscrevendo a política
Ce150 Ramos tem sabido - no que esta apresentava
criar em tôdas as áreas de grandemente nociva &.
demográficas de Santa Ca- tnícretrve privada e aos

tartna, essa condição ce anseios das classes traba-

.Jh"d(;ra� - das auvídadea
adminiStrativas, o Gover
nador vem, desde o comêço
de sua gestão, encarando
os problemas do Estado
através das mais dilatadas
perspectivas, J.em prefe
rências regtonete. sem dis-

criminações partidárias,
mas somente visando il.)

prestigio da Democracia
como fórmula de convivên
cia coletiva capaz de as

segurar ao povo a prospe
ridade a livre manifesta
ções de tôdas as idéias e

vontades. Nem se com

preenderia doutra maneira
o rnterêese com que o ar,

cetso Ramos vai ao en

contro das aspirações ge
raís, cuscanco-us nas mnls
remotas regiões d- territó
rio eetarjnense até há. pou-

D� ES,TAD-O
r- O MAIS AlrflJCO DIAIUO DE 5AKTA CATABIltl. c

Florianópolis, (Domingo), 10 de Março de 1003
-----------------------

Reuniã� na Agrunôit1ica: Governadür
e Bancatla

.

Reunião das mais pr01leitosas [ci a realu. da 11a Agronómica, e.o-e o Governador
Celso Ramos e a bancada do PSD ju.nto ti Jl.�sembléia LegislatIVa. Na ocasião joram.
debatidos assunto; da mais alta relevânci,!-, e que se relacionam co mais comp!eto en

trosamento entre os deputados que dão ccbertura ao Govêrno, no Poder Legislati
vo, e o Execut:vo. Da reunião é- o fZ"1ran::'J Que de:;tacamos aclma', vendo-se, em pr!
meíro plano, o Governador Celso Ramos, deputados Dib onerem, Nelson Pedrini,
Epilacio Bittencourt, hão Bertoli, Henril""'p de Arruda Ramos, Walter Gomes,

e Ivo Montenegro

Ainda a �uerra �â !â�Jsta:
.

.

Estudªnt�s de Dirp,ita Protestam
�:ql1�I�Jt�t:i�e n�0��1I.��:
"guerra da lagosta"
tl.)r outro lado, o Centro

Acadêmico formulou .. con
vite aO Professor Alcebía
des Valéria de Souza par:!.
pronunciar na próxima- se

mana sõbre o aspecto,j\pi
Ao Embaixador da Fran- dica da matéria. OpO�tu

ca no B�a>:il. o CAXIF te- namente daremos a hora e

legrafo'.l protestando o local dessa conferencia.

o Centl'O Acadêmico XI
de Fev.erejro da Faculdade
de Direito, acaQa de enviar
telegramas ao Presidente
da Hepública, Ministro das
Relações Exteriores e Mi
nist-ro da Marinha, ap:>ian
do a atitude firme de nos
so G-ovêrno, ante a ameaça
econômica francêsa no ca

so cl:l. lagosta.
Enviou ainda êsse Cen-

tro AcadêmiCo, telegrama
à União Nacional_de Estu
dantes - UNE -, dIzendo
da posição adotaõa pelos
acadcmlcos de direito d�
Santa Catarina e pedindo
seu prcnunciamento enér

gico �õbre a questão.

na uutcraoe brasuctru rcn .

ürrnarfâ -.. na pleiíltune
de .jua capacidade de auto
n-uma dignificada no tra
balho de sua gente e sob fi.
6""0:'0 ativa dum ocver
nadnr que não se deixou
tragar nu rotina e no con

vencioneüsmg.
Ainda hã poucos dlas,

por ocasião de assumir o
exercício do cargo de Se-
cretário da Educação e
Cuitura, o professor Elpídio
Barbosa acentuava o fato
de estar-se projetando no

País êsse patrIótico esfôrço
estado de saúde, o nosso geral dos C:atal'inenses p�
perdão! ra o soerguimerrto do Esta-
As autoridades civis, mí- do e integraçã.o no espírito

Iltares e eclesiásticas, Di- -prcgressísta que está. con- Por ato do Dtretnr-Gernl
retores de Repartições e citando ao mais justificado do Departamento de Es-

��i�r�: ����b�:açã� ���; ������ É area��n\a�id�l�l� �::���iO �ch���iegr�n1às ;>;�
durante nossa gestão. o dos aspectos m-entes do gennelros Newton 'res
nesse reconhecimento! momento nôvo que vivemos serem e Acjr Camn-is f-_

. . Aos médicos, dentistas, em nossa terra. de onde se rarn designados para fre
advogadOS, contadores, coe- ------------,---------,-----------------
res de secções, enfermei
ros, delegados dos Núcleos
e demais euxnteres da
ASPSC, que trabalham ab

nega.damente pelo cresci
mento e prestígio da n-ssa

Associação, o nosso sincero

agradectmento!
Ao r n�e1h., e Diretoria

da ASPSC, pela apôlc e

cooperação, (I nosso eterno
rec.onhecimento!
A todos os sõctos da

ASPI3C, que apoiem a �t�al
rnretortn. o nosso umco

pedid".'
Florlr.nópolis, 8 de mar

ço de HiS3.
Ivo Gandolfi - ex-pre

sidente da ASPSC"

co abandonadas a si me,- dQ l:xecuti_yo de Santa co
mas, como se não IntegruG- tarina preside, com admi
sem o patrimõnio estadual. rável serenidade, ao de-
Indiferente aos que, por senvotvtmento catartnense

motivos nem sempre con- que é -bjettvo de suas mais

ressévers, lhe movem cam- enérgicas e persistentes
panha de oposiçãC', tentan- açôes e empreendimentos,
do assim desviá-lo do ro- O povo catarinense com
telro que se traçou, dentro preende-o. Sente, já sem
da planificação do seu nenhuma dúvida, que J.

ücverno, o eminente Chefe terra catarinense ressurge

Presidente da A.S.P.s.c. Renúnciou
Do Sr. Ivo Gandolfi, Pre

sidente da Associação de
Servidores Públicos de San
ta caeenna, recebemos
carta em que nos comunica
haver, renunciado a presa
dencía da referida associa
ção.
Em sua missiva o Sr.

oend-tn agradece a cola
bor.sçãc de "O ESTADO" a
sua gestão e pede-nos pu
bliquemos a seguinte nota:
"AOS SÓCIOS DA ASPSC
comunícamos aos sócios

da .\ssçciação dos Servido
res Públicos (l.� Santa Ca
tarina que, nc ta data, re
nunciamr-s ,1 Presidência
desta Entidade. por moti
vo de saúde.

A majori rtos sóetos que
sempre nos preatrgjou c

reccnneceu nosso trubalho
em prol da classe, o nosso
mUlto obrigado.!
Aqueles, que através da.

Incompreensão e da calú
nia, dificultaram noss., tra
calho e concorreram pa-a
o agravamento co ncsso

--------------------------------,

O Senador Attílio Fontana, na Impossibilidade de

1
<I fazer pessoalmente, vem, por rn.el(· oeste jornal, de�-
i:ld��?�e�ú��i�:,U:i;:�:d�o;:e�l:���l:er/:,s,C���:i�:�l�
mandato que ,., o povo lhe conferiu, continuará, como

sempre, a dedicar à causa pública o seu maior inte-

resse.
_

erradica para sempre um pOVJ. E quando nos retcrt .

dos maiores males 'que se mos ao povo não o fazemos
vinham opondo aos obíetí- na acepção restrita dos
vos desenvolvimentistas - quadros partidários, mas
o pessimismo, oriundo da com a amplitude dos que,
descrença que se inoculara com o suor do rosto e a
na alma popular em face aplicação de sua tntetlgên-
de tão longa fase de írres- era. vêm operando a prcs-
pcnsablltdade daqueles a per-idade comum e assim
quem cumpria honrar a expressando. o caráter po
palavra goyernamental e síuvo da c.oletividad.e ca
acabar as solicitações do tartnense.

Engenheiros Calarinenses
Frequentam Curso no Paraná

quentnr o Curso ele Espe
ctenaacão Rodoviária. ml
nístraco pelo rnstnuto de
res-rutsas n-covíànes
Nú.qen do Paraná, em
cuuttba.

Cotas:ido] 'artigo120:: Reformulação
I

Pedrlni, eleitos por aquela Aa final, determinou o
Sec!et�(io dn Fazenda, aos
õrgios técnlcos da reparti
ção, fõsse imediatament�
elalJo:ado projeto de de
creL') dJsp:mdo sõbre a ma
teria, o (jual seria subme
tido ã. apreciação do Gc
vemadrr Celso Ramos.
Nossos flagrantes foram

tomados por ocasIão d:>
encont!o.

Com a finalic"'.de de es
tudar a reformulação da
legisiação fiscal, no sentido

d A I
de t,e obter um lratamen-

Secretaria a gricu tura: t�e �:i�ot�:tâo ��t��e 2����
Visitas ao Sr. Secretário :;'�:à','�t��o:�,ri,��a!,,, ��:

niclpios, e projetar convê
região serrana; Dep. Dib nios fiscais .entre a Fazen
Cheren, que tratou de. as- da Estadual e as Prefeitu
sunto referente a desen- ras Municipais, vem ,!oe
volvlmento rural em Flo- realizando, nêste sentido,
rjar>�nnlis, T.enente Gentil, reunióes no Gabinete do
de Pantanal e Dr. Ezequitll Sec.etário da Fazenda.
Mala Filho, Diretor da' Ainda recentemente. o
Producão Animai, que tra- Dr. Eugênio Doin Vleln
tOU de assunto especj2.! re - este\'e reanido . com Pr�
laclonado com avicultura e felt:ls do meio-oeste cata�
no dia 7, as seguintes: Ar- rinel"!se, .estando presentes
IInd'l Isac da Costa, C"- tambem o Dr. Luiz Henri
mer::iante, qU!B tra�ou de

:r"e Batista, :cont:l.dor ge!",!-I
�ai!�i�: i ��l\�c�t��:rJ�·�'�! :d� �!�t��'i %�:td;V�� ��;:
àves, Deputado António pí:" vico de fiscalização da ra
chetti, que tratou de as- ze.nda, o deputada federal
sunt,o especial; Deputado Antonio Gomes de AlmelLh
Henrique Arruda Ramos, e os depuLad�s estaduais
que tratou de r:.ssunto de AU3"usto Bresola e Nelsun
desenvolvimento da pecuu··
ria "errana, Senhor Rlglno
AgujJ.r, Prefeito da Ara-

6re%�s d�e ;:�J��ãode ;'g�t Exploração
... ,,1'1 no .�ell município:
Deputada Waldemar Salles,

dA'��1 '�lr:J�ucg� a�S��!�nv��: e patlta
viment,o do �ul do Es.tado; O engenheiro-agrõnomo
DeplItado Nllton Kflguer, Jorge Castellazo foi en

de Hajai, que tratou de a:;- carregado pelo Oovérno Cu
suni:> especial; Dr. JOdo tarinense para supervisio
Maria, Engenheiro, Asses- nar a explrração de apati
sor do Govêrno do Estado, ta em AnitapO!i5 o Dr. C:l!:;
que manteve palestra sôbre tella7.o é lotado na Sede
deseJ1Volvimento e suas' Reg:f.n'll da Diretoria d2
implicações na melhoria de Pro,j'lção Vegetal, em Tan-
vida da PC'puiação rural. gar:>..

Seminário Fiscal de Santa
Catarina: GoYêrno Prepara

tul Grupo d� Trabalho des
tinado a adotar e propór
medidas pertinentes à re�
IIza"ão do "1° SeminárIo
Fiscnl de Santa Catarina",

o �r�si��·tõn10 r'if���� �;:
relra.

Os srs., Dr. Antônio Ro
-meu Moreira, Procurador
Fiscal do Estado; Rubens
Vitor da SUva, presidente
do Departàmento Central
de Compras e Nabor Tei
xeira ColJaço, Inspetor de
Fiscalização e Arrecada
ção de llendas vão consti-

Presidiu a reunião o ti
tular da Pasta da Fazenda.
enquanto o Prefeito Cesar
Au�usk, de Videira, Pre
sld�nte da Associação dos
prpfeitos do meio-oeste,
que congrega 35 município:;,
expUs alguns dos proble
mas ccmuns àquela região.

A 'Câmara Municipal de Joinville, l'ecen�emenLe,
por i:onfcl'midade de votos, como devia ser, aprovou
moção de congratulações a l<�und:;;ão Tupi, peia pas
sagem do seu jubileu de prata .

A homenagem, a nosso ver, fOl até muito singela.
A grande empresa, sem favor, poderia ser enalt2clda
e consagrada de forma ·mais solene e mais significa
tiva em que pesasse o erro ;nterno de vincularem à
ljolitica as comemorações de cinco lustros d2 atlvlda-
der.

Mas esse largo tempo de labll" viLorj..so, num

setor tão importante .e tão caro ae> nosso desenvolvl�
menlo, SObrepunha-se às falhas- dH contingéncia hu
mana. para ser considerado ao largo, com o jubilo e o

aplauso não apenas dos joinviJIenses e catarinenses,
mas ':Ips brasileiros:

li'os.semos vereador em Joinvllle, teriamcS pedido
se�são solene para memória da auspiçiol>a data, como

esLímulo à iniciativa privada, como prêmiO à Valiosa
contribuição que a gl'al:1de indústr!a vem oferecendo
à nossa emancipação econômica, como um exemplo
digno de conhecido pelo Brasil inteiro e exaltado, sem
r,eservas, pelo seu·merito.

Na mesma sessão du Call1ara de Jcinville, pelO
'.olo de desempate do seu pr.csldenf.e, foi negada
mensagem congratulatória à NOTICIA, pelo trans-
curso do seu 40° aniversãrio. ..

Do tradicional órgão da impr,en.�a catarinense, em
sua orientução politica, poderiam all;uns vereadores

discordar, dentro de inegável dirtito. Mas levar Isso
para o extremo t! lamentável. Um jornal, com os ser

viços pr.estados ã. sua comunidade, como A NOTíCIA,
com O conceito de que usu[rue na imprensa, estã
multo acima da pobreza espiritual de alguns v.eren

dores e muito longe do calce menta! de um p:-esldente,
que a Câmara de uma cidade como JOinvllle não
merece.

A NOTICIA he-nra as tradições de cultura e os

foros de civilização da Cidade dos Principes. possui
êsse diploma por di_teito de conqui&ta, em 40 nnos de

servidão :lo povo. Esse nível, por evidente, desagrada.
e causa Inveja aos que sobem na �arupa das barga�
nhas Imorais, dos interessículos carrapichentos e das

traições vergonhosas ..

O Senhor Secretário da

Agricultura, dr, Luiz Ga
briel recebeu em seu gabi'
nete' de trabalho, no dia 6,
as ::eguintes pessôas; Dep.
Aureo Vidal Ramos, de La

jes, que tratou de assunto
reladonado com desenlol
vlmento da vida rural na

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADOS DA EXTRAÇAQ DE SEXTA-F'ElRA:
5.830 CR$ 1.000.000,00 - Florinópolls
6.302 CRS 150.000,00 Florianópdis
1.307 _ CRS 150.000,00 Florianópolis
2.451 _ CRS 40.000,00 Uajai
7.122 - CR$ 20.000,00 FlorianÓPOli::;

AUTRA DAS MIL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


