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PORTO VELHO, 13 (OE)
- Aproximadamente 1.500

pessoas foram queimadas
no incêndio que arrasou O

município de Olapágia, re-

gião atingida pelo 1/)(,[ ees-

RUSK AF�RMA: ��;;��Cit��nô�:� e�:: c��:;�

RUl �eveDl correr os riscos �n Irata�o �e �roscri�ão �as Provas Nucleares ��::�7.�
WASHINGTON. 13 (V.A.) um tratado de proibição os Estados Unidos sem pre- ilimitada corrida arma- slção em rctnçâc com a são comunista tenha sido rança nesta posição

nãO!
uma remessa de sangue

- O secretárto de Estado nuclear abrtrta o caminho paro militar, caso os sovré- mentista sóbre nossa segu- União Soviética na área efetivamente detida, S8- melhorou necessartamente''. cn/hido entre elementos
Dean Rusk disse ontem ao à adoção de novas medidas ucce denunciarem o trata- rança nacional e nossa pc- mundlal". Embora a agres- nentou Rusk, "nossa segu- (cor.t. no 30 pagina) atacados da estranho mal.
Ccngresso ser plenamente para reduzir a corrtda ar- do e reiniciarem SU:IS prt- -----------------_----------------- Somente 110 próxiu'o sd-
justificável que os Estados rnamentlsta com a União vaso bado serão i1Liô"ào$ os exa-
Unidos corram Os riscos Soviética. Acrescentou que o presi- fom O Presidente do. BNDE Proieío da Fábrica de Papel de Jornal vres desta remessa no 1118-
contidos cm suas pI'OpOS- Rusk opinou que as pro- dente Kennedy e ,,(lUS v,.... tituto .4dolfo Lu=. As pri-
tas para consegutr um tra- postas dos Estados Unidos principais conscnictros de S (t·

".

't t I d t·
meíms informrrções dão

tado que proíba as prnvns satisfazem a êsses três re- segurança nacrenat haviam t 3" ·a arln.:. tera _ Impor an e n us r'a conta de que se trata de
com li J' 111 a s nucleares. _ qulsitos bésrcos • cnegado h conctusnc rte � .., � I f srte surto de peste bllbó-

���'���l��l�1U O�I' /i�C�sas.�� Çà� -;;ut��r:t�n�ea;,erif,:��� ��: �'�: p�����.liI�lunci��t��. RiO, 13 (V.A.) - presí- vas, umn fabrica crta ínte- ctarou un presidente do Eeonõmlcr, dentro da sua ;��:·ac;:oc01:f�:.II:I:/�,ic�a ��=
são tão gmndes como O adequado dissuasivo à pro- de ser descobertas, apesar ���lt����n��D�,c:��l�ea��� .����:�!. :e;�:::�so f::::a�.�_ ��;pr�s:o l;�;;���:��t·ê da ��S�:�á���, úp�����.:ss: :t�� vêmo brasileiro detenni-

;�:�l(��flC:uma ::�;��o se:c: ��I�: vl��aV�:�I!�� p�r� d� ��os����:tal��r:.e:�����g:� tem uma comitiva chefiada vo, com III -renorestamento Companhia Catartnense de efetivamente merece, o em- _�:r�e;i�;.Wdiatll evacuação

fIIéscnvolvimcnto de armas amplitude de qualquer vic- que pudessem alterar sues- i:loN:������n�� �inI::tl��� �;s �:����ofc:::�l����·asd�� �:ie\:lleD�S:��:I�i::�iti preendímentc em apreço.
_

��:t:��·::. �U�l�lmis���lar�: ��çt��ç��e .•��:er p��:�arse� :l�;;:�,�ente o equilíbrio Horairin 'I'ísaíaní, que foi

-LA-C-E-R-D-A--A-F-I-R-M-A-,'-Relações Extel'lcres do Se- tão extensa que altere su- Nos últimos la anos, dis- �nc::�����"' daài�e��a:����nado, Rusk manttestou bstancialmente o equilibrlo se Rusk, "experimentamos de uma indústria de papel

M I
também que a obtenção de militar". 3 - Não deixara os efeitos de uma qUIl�e de j(rnal em Santa cera-

.

eis va e um criminoso mortorina. A iniciativa é pntrc-

Alterações no Regimento ��,��;0:���:'i�m�d:;�
b Ih d dI t d S 2;:t�:�=�ii,Of���::'���;!; que tra a a ores ameaça osn 6rno o upremo "����:.�":'·injoi"i" seja

RIO, 13 .o """do) _ ,Dí"e toxtuahncntc o go- gurança r'úbüca do 'ou 0'_ "..êmo da Guanabara. o,

su��e��L�;i�:n��·AF�d-;r� ��:�.e a�����er ao disposto :�nSt�:r>e:��I�I����d�_!�Iga� de caráter exclusivamente!
"Mais vulc um crtmci-so vernador Cu rio,,; Lac"rda,:lo tadc. O;s�e mars adtante 'J claro, l> governo acerte.r O

fez Incluir, em seu regi- Parágrafo 5.0 _ Fora comparecimento dos mfms- privado, conta com o apoio �:.:l�:;h��,,�,�e ll:i���a::;d,d<� ��QS����u�as,·n�l�eg:á;:�O Il�:�: ���:C���::I�o:a��;:r:a "�o (';:,� ��'�:!\n('�:'�s: qa�:ldaa n:"�i·�
menta, algumas

.

alterações das hipóteses previstas no tros ausentes, até que se do Instituto Nacjonnl c1)
tl'ulha à Sccrvtarla de se-

��s���� :e�:�e��r�·a���e�� parágrafo 4.°, se rÓI' o. ca- complete o quorum". i���'���eun�aoda:l����::ldi�� -C:;;;:-e-a�-r-a-:'--C=-:h:--U-fv--a-s---P__:-r-n-v-o-'-c-a-m--hoje, é desnecessária a con- menta é o aprovettamemn

��C::lãO c;.ee�:I;�ttro�edO ��= menores na guanabara não 'podem �a�tea����;e��l�.' a:�o o j��'�= , f.

��t:�":�",�n'��:��t"ct; 1�� freq,ue'itfar c;nem.. as entre 12 e 17 hs, tt,�J: "'d'�,;"li;:!,n�. �atamiftcme ;. p..'"-iJ...rt'ca-cença. Soment.e quando vará o repl.antio das l'e- UUJ·
estiverem licenclad,..s o;;.

RIO. 13 (V.A.) - O lU.Z autuada por desrespeito. giões fornecedoras de Di-

impedidos quatro ou mais Albelto de Gusmão, do Em caso de relncidênc·a. nho. Enquanto a simp'I"!3
ministros, e houver mate- ���:��a d:r���:���' �:�x�� :�;�:�::rdi��a Jll\:�:Oor!� :!�Vi��!�:deext��;���an:oO_�:
;!�, �o���t�CI����O�:�:u v�� às 17h, a entrada de men,,- Menores. em direção à nrv:ts rese!'-

fará necessaria. Com ares dç 18 anos - que não �---------------_

adcção da emenda se en- estejam acompanhados ao::!

cerra a crise entr.e o TFR r.esponsável - nos cinema�

e o STF, iniciada em 1962 e auditórios de estações de

pelo Impedimento dos m�- rádio e TV. Somente aos

nistros do TFR na votaçi'l:l sábad�s domingos .e feria

de matéria constitoojOnp,�, dos, e nos penados de fê·

Hde, a êstcs é concedida a rias escolares, poderá o

�:�al���e�c��n:�\ ���,dl��f��' �:��ro,t�mlnt��:s���al:esse
eilmente sentar-se-ão êle.s Segundo o curador

,
de

ao lado de seus colegas do Menores AraújO Jorge, que

STF. talou à reportagem no im-

É o seguinte o texto in· pedimento do juiz Alberto

tegral da emenda: de Gusmão, autor da pOI'-

"Substitua-se o part:.- taria, a proibição não se

grafo único do art. 14 do aplica quando o menor

Regimento Interno e al.t�- apresentar à gerêt:!.cia dos

re-se a redação do art. 87 cinemas ou· das emissoras

.e de seus parágraros 4.0 de rádio ou televisão de

e 5.0 do mesmo Regimen- ciração, assinada pelo dir�

to, nestes têrmos: tal' da escola. quc o honi-

Parágrafo único do art. rio de suas a.nlas é ('utrJ

14 _ Ocorrendo licença do ou que, por outro motivo

relator; qualquer. não .está perden
do aulas.

Alonda O trUCI"damento
/

teram seu apeio; Vitor Haja

::q�ael��:�:: ��;;:o ������� J

d M dmuni,t." APRA; o.,n",'

OS en . I"gosreformado Manuel Odrla,
candidato da União Nacio-

nal Ori:'lsta, de tendencia RIO, 13 (V.A.) _ No pri
dir�itlsta; e Mario Sllma- meiro Tribunal, jã levado
ne, candidato de um non

a ,cfeito ontem, o julga-

�:r;:��'a ae����.�jst�� Povo,

���:: d:o:3 I�����:�: a�l�
Samane reitor da Uni- rados às águas do j'11

versldade de Engenharia, ê Gun;ll1du e Guarda. A au ...

o unlco dos quatro que não
diência foi iniciada às l'�

participou da!; eleições pas- horas, devendo ser toma
sadas de 1962, anuladas das as d.eclarações das do
pelos mllltareli. Estes, q;;.e ze testemunhas que o pro
tomaram conta do poder motor arrolou na denún
por melo de uma Juntla de cia.
Governo, a[.egaram [ra:.1\)')

no pleito. Prrmeternm, en·
tão. eleições livres e hu

nestas para 9 de junho pro
xlmo. O preSidente Manuel
Prado toi deposto Pour-'J
antes de expirar o manda

to e agorJ reside na Fran-

INCENDIO ARRASA MUNICIPIO
QUEIMADAS,

RIO, 13 (VA)

gmma procedente de For
taleza informa que ('. si
t.uação no Interior de E_;

tado, ocasionado. pelas for-

9 de Junho eleições no Perú
LIMA, 13 (V.A.) - Qua- ça. Nas eleições do ,1110

tro homens, três dos qU'lis passado. nenhum dGS car,-

já. feram candidatos. pro- didaks conseguiu o ten;)
curarào conCOl'l'er à presi� necessário para vence:
denCla do pe:'u, nas ele!- Haya de la Torre obteH! 0

ções marcadas para 9 pe total de 557.047 vôtos: B.�
j'mho. Ontem à noite. foi Jaunde obt.eve 544.180; e
encerrM!o o prazo de re- Odl'ia, que foi ditador
gistl'o, figurando os se- tl'e 1949 e 1956', teve.
gulntes ncmes: Fernando
Belllunde, chefe do Partido
de Ação Popular, para o

qual os cristãos-democratas,
grupo moderado, já prom�-

480.798. De ncôrdo com a

lei, o Cong!',esso deveria
eleger C:11 votação SeCl'e�il
um dos �I'ês candidateS a

presidência. Mas antes que
o Parlamento pudeSse agir,
os militares depuseram
Prad(' dissolveram o LegJ:;
lat!vo.

Serão automàtica-a) tranceI rua", Milton Gon
çalves Silva, Anisio Maga
Ihões Costa, Mario Teixei
ra, Martinho Jrsé Gracia
no e Alcino Pinto Nunes,
tanto m;IÍS que o magistra
do pI'elende terminal' 03

trab:tlhos de Unia só vez.

Na portaria, ressalvou o

juiz Alberto de Gusmão o

caso dos menores acompa
nhados de seus pais ou I,es_

Pensáveis, que terão, en

tão, acesso durante o ho·
rárlo d.e 12 às 17h sem

apresentação de documen
to algum que prove nao
estur faltando às aulaJ.
T,lmbém quand" acompa
nhados de professóres, em

filmes educativos e cultu
rais, terá o menor entrad'\
livre na sala de projeções.
Aos estabelecimentos que

Infringirem as determina
ções serão aplicadas as pe

nalidades da lei. Na pri
meira falta, será a casa

mente ('cdistribuidos os

pr(.eessos de "habeas-cor

pus" e conflitos de jurisdi
ção em processo criminal;
b) Se a licença fór su

perior u um mês, 'res�alva
se as parLes, no prazo de

quinzc diílS, pedido dc re

distribuição do� prr'CCSSOs
l'elal,jvos à matrria const.i

t.UCiUIHI. m,Indad')s dc �c

gurança e reclamuçüu:
c) Ao ministro Ikcncla

do não se [ara dlstrihujç.i.o
de processo, abl'indu�se à_�

partes novo prazo para o

pedido de redistribuição,
caso a licença seja pror
regada. Conta-se o pr:Jzo a

partir do dia do início da

licença o� de sua prorroga- ----------------

ção.
Art. 87 - O julgamento

de matéria constitucional
far-se-á com a presença,
pelo menos, de oito minis
tros efetivos incluindo o

presidente, que votará por
último, ainda que_ niio ha

ja empate.
Parágrato 4.°.,... Se não

houver êsse '·qu,..rum" por
motivo de Impedimento de

RIO, 13 (V.A.) _ O g,e
ner;)1 João· de Segadas Via
na submetera à consIdera
ção do ministro Amauri
Kruel, dentro das próxim::\�
heras, segundo despacha
))rocedenle �o. Rio. a minu�
ta do convemo a ser fir-

RIO, 13 ("O Estado") - Atendendo "

Partindo do ponto essen- pêlo do Govêl'llo Federal e CQm objetivo de

�����l�h� ��bc:.:��b�·:I�·e?_ ��a�ê�:O ·;o�o s�:sa����:ma� conter a espiral inflacio?ál'ia a HGENERAlj
titular da pàsta da Guer- financeiros e do plano de MOTORS DO BRASIL' • decidiu de acôrdo
ra encerra um estudo sõ- contenção de despesas. o com todos os fabricantes de veículo:s uutomó�
���s; �r:��::�, !��:���� ����::t: J�:�t1l1;;,�la�'! veis, manter os preços vigentes dos'l)rodutn,�
Que .n'pr�snlnrã. para '�; _

\lma comissão intel:;Tada Chevrolct, confornlc tabela datada de quulj'()
��Cl�C���Ii�aa�u�s��!Od�;:':i: � :.�'d�lt�:�:.��t�: c����o c�nss:� de março �olTente� Os refe�·idqs P,Ecços _.�f.\�ã
}�f - , j .t.�·�iminl&tra��;�_"(ú�IIC", pa- �uU1tjd�� até pelo menos fi�).s de-·n�aio.:v� ,'�.

i.!W�"'"""'.' ái,i,,_._ '0 ;:t. .-.j
. ,i·

Pl'eve-se que a audieL"cia
se prol?ngue até à nrite.
podendo mesmo termina"
somente amanhã, pela ma

orugada, em virtude. do
número de testemunha.s
arroladas, que terão que
ser reinquiridas pelOs ad

vogados de Jcsé Mata, Pe
dro 3aturnino �antos, "0

Por outro lade. amanhã
a comissão de inquérit.)
que apura o massacre no

Rio Guarda, volt,lrá a reu

nh·-se. Amanhã, vão depor
o mololista Antõnio Laniz,

o detetive Acácia, o chef�
do expediente da Delga
cia de Vlgllancia c o c)

missaria Lourival Costa,
mais o ex-chele da mendi
cância. Na quintH-t.elr;l.
serã ou vida Ceci! Bohner,
que vai ser acareado comBrasil Exportará 125 MilhÕes

de Dólares Em Algodão Convênio - 'Exército PetrobrásSAO PAULO 13 (O Es_

tado) - O p�esidente ,!..,

R!ndlcato dos eXPortu.d"lt;s
,le algodãQ de São Paub,
Seguiu na manhã de },de

para a Guanabara, a li,a
de 8sBistir a Qosse dos .10-

vos mcmbro� do conse!)�,)

nacionnl ,1.-. algodão. Os'·

no dO preço minlmo do al

godão em 1.180 cruzeiros a

1.500 PESSOAS

- Tele-

lizaçâc J>"jicial ('OllleÇoU aa
ra e só tvrmin arú quando a

ci<la<le l'"tivl'r ccmjnet.amvr-;
te limpa,]" rnulü ndro-r c

m"lfeit.')"l'�. Di.'.�" m[li� di!.l-

d�t' q��h:J:'��:.� 1:�t:lt":l"
eao'Q ·de 1.cn-t;'U\'B de ��I'J.
de qualqu"J I'rêso.

tes chuvas. nntinua a

mesma. Na Cidade de La-

vras, o pov(; jâ estaria deI
xando a cidade. ante :\

ameaça de transbordamen_
to do ri,. Sa�gado, tendo LI

governador do Estado man

dado ao local um envlad,l.
Devido porém, às péssimas
condições atmosféricas o

avião que conduzia o fun- ----:----------__
cionaria do govl'!mo não

póde aterrissar. l'eg!eSSa'l
do à capital. Nova tentiz

tiva deverá ser feita a fim

de serem tomadas prOVi
dencias e para o envio de
soc ... rro às populações fla

ge:ladas daquela cidade e

outras da mesma regiãu.

Excomunhão de Peron ,�IISpe!lSi!
MADRID, 13 (O Eshe,·') bsolviç::" d�s mã"s do bi'l)Jl
O ex-general Juan Do- de Madr:d. A �scomun,l�'O}

mingas PE)'f'n, voltou a.t
fleio da igreja. pOI' "r:hn
,Ir> Vaticano, rl'cebendo lI_

do eX-pl'e�idente qu" jam. ,

f.oi confirmada olicialm 'n�',

pelo VaticHno, fu, SU�pl'''_' '.

Av1ão Que Conduziu Carlos Lacerda
Atravessou Dificuldades

o ex-inspetor Alclndo Pln-

RIO, 13.(V.A.) - Revela
se agora no Rio que dois
"teco-tecos" conduzindo o

govevnadol' Carlos Lacer
da, trcs auxiliares seus e �l

deputado Herbert Le'/Y,
passaram por. sério pe'rigo
domingo pela manhã na

viagem de Curitiba a F!o

rianÓpolls.
$:sses aparelhos ehega

I'am a' fazer o percurso a

30 met:·os de altitude sõb�e
aS praias catarinenses. De
colaram crm tempo bom e

minutos após caiu terrívE'1
temporal, dificultando a

visibilidade. A região é

montanhosa e perigosa e

os dois aviões quase fize
ram lima descida fOrçada.
Mas a habilidade das
tripulações cpnseguiram
contornar a

-

situação f!

após a descida, o govern,,
dor Lacerda afirmou:
"Nunca mais. Br.lVura r..

faz e se vê aqui na terra:
lá em cima. não." ° gover
nador Lacerda e seus au

xilial'e� estavam visivel�
mente perturbados. _j..pen!l.5
o deputado Herbert Levy
mantinha calma cjizendo
que ···tudo aquilo fora no·.·�

mal.·'
to Nunes.

Obras d� Catedral de Brasilia
terão Prosseguimento

BRASíLIA. 13 (V.A.) r- ra!l elab-I'açâo de um pla- cimento. em frJ'ma de
O arcebispo de Brasil ia, no que permita a conclusão doações. dos mah�rials de
dom José Newton, que se da cntedral de Brasilia, {'onstrução, cabendo
achava em companhia do com os recursos oriundos :;,ovêrno federal o ónus de
prefeito Ivo Ma�aJhães, foi da' Imcl:ülva particular. mão de obra.
recebido em audiência es- que se incumbirá do lorne-
pecial. pelo presidente João
GOulart. para expor e sub-
meter à aprovação do che

fe do govérno, uma sêrle
de providências cuja Coor

denação visa ao prosscgui
mento das obl':ls da cate-

Veículos Nacionais: Preços Não
Subirão Afé Mala

tiraI de BrasiJiu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R�d.ator"
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Ms-llu - Podrn Paulo Machado.

.. C'jlabOradore.
Pr••t. aarrerrcs Filho - Dr. Osvatnc k\}élrlgu.�
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Tabela de Pagamento do Mês de
Março de 1V63 !la Delegacia
Hsca! do T'esouro fhdonaJ

Em Sli;lta Catarina
--

Dlfl 19 Ministério do \ bela!)) n ,� d:'I'
Tr ,!J.JIl!o (' Vw�'ao Dil 2� _

1":, :'11 Mini."õtério da l\� lil:ul."": p:·.,;-i,·--.;-jlS
(rll'l(ll�r;1 e Educação :J,.1 2, -_ PrIEiJnist.1:>

11:,:1:1 Minlste!'io d� C vis
�:D",I(· (' [J� Que não reccbt'�v
1';1 (I n(,� clbs prôpl'los
Dia 22 _ Apo�('ntnd:)s

J)('flnilivos - Snlárl') Fa
mllln (! Adkionnl dos que
l'e(·.�h(>,n proventos 'Pelo I�

pSSI'
•

D;n �3 (' 2fl - Procllrad)-

1'(':> r 0-" qu:! nii:'l :el'C'!J:!l'::'n

Di., :\ a ln d� ,i de (;3 _

'''.l:;.'j A;:J:.\sel1:a�os P"o
Q;I:' r.:' rece· ih Pereira Bar

rr» ,�. I .. If't;�h:Ô F::"�Il.

DR. tWRINO ROTmO
MISSA DE 7.° DIA

À f_mil::l de Emm-"nuel Per�'i a de Campos
rrl,Vjd(1 (",s r;al'pnt�s e D.migcs dJ Dr NORINO RO·
Toro i"'fQ Cl 1'".1:5S0 r:lIC (::m fUflt{lgl� de-'sua alm�
I I.' I r', '" ��. Il:-- Altst- do '&119 ad' Ccrc..çpf) d�
J •. l! .b C I ••:h I Metl'üpclitond às 7 horos do dj,]
I ,.1 ('rI /,1 (,ex]:J feira),

.

A 1< d ;:, qu . cempanõcerer!, ortf"ôpo ag;·adeci
lt·,r.r.-í5

15/3/63

Nascimento
Coj\ll pra�,'r n"t:ciamos. o

n: cj�r('mo 11:'1 Maternidade
W' (, 110. C· 1')'6n, no dia
!) n·) I' oIT'�l.'" rb pl'im�I:'1l
rPIJlr,]j,J li· 'n')<:<;(\ p:lI't'ru!;ir
j),j,:,,, .1', NEt.,n Xavier e

d" 11:1 /'::In:t, esposa srl1.

CNú\DA úlJ SOnEIRA

USE

REGULADOR (�nt:RA

'Un;vetsidade de Santa (atarina
Dj�isão de Material

.

EDITAL N.o 5/63

t_� cas da Semana Santa na Capital
A pcputnçâo desta caottm Carrtdo. O MARTIR DO na Betânia onde vivia sua oarvãrto. tem sido apresen-

e circunvizinhança terá nas CALVARIO. conhecida atra- NÚi.e, Maria na erevecêo dxs taàa em ctrversus cmm-ais
eornernorncoes litúrgicas vés de represent.acões de Oli\'�.i:as onde se dírígru doBrasil, sob a direção de

da Semana Santa deste a� Inúmeras companhias em nos seus npóstotos. Horto ele um dGS mais experienbeg h')
no, um fato novo que vem tocos na grandes plateias oetsemen! (ndc !'Cli traído meus do teatro orasnerro.
a se enqu.rdrm- no espíruo d .. Brasil e 'Portugal e p'J'êS0 e finalmente o Gól- Alvaro Pinto. O al1CJ passa-

crtstào e 11,1 ré da nessa Peça de grande monta- güt.r I iCalv,iI'io\ para onde do foi encenada sob a dire-

gente. Numa recnpuuiacáo gemo baseada na Bíblia e ('�lI\]'"g u a Cruz em que uic ção d- mesmo em Salvador

da imagem do sorrtmento n no NOVd 'restamonto fixan crucirjcaram, neontectmen- pelos alunos de Teatro da

que Jesus se sub.uetcu no do nurr[a linguagem chc í

1 tos dividas em 5 at.os. 'ron- Faculdade de s'nosona da

Mame cnrváno. será erice- de' pureza. os fatos mais an do estreado em 1911 no an- untverstnade da Elahill, com
nada no 'reawo !\IVil)'O :-\,:! gustlasas da vida do gl'3.11de tigo 'reatrc Fenix no Rio de o sucesso de sempre e este

Carvalhf'J durante os cuas reuaaren- durante seus úr- Janeiro e mais tarde no ano coube a l<�l rianópo:is
da Puíxào. a beia oura de limos, dias visual d? Jesus 'remro Ror]'('io daquela assisti!' a brilhante peça de

poesia escrita 1)('10 imcrfnl cm .tornsarérn. em Jeriró época. Nos últimcs anos O Eduardo Garrido, que será

poeta p:Jrtu(!ués 1�({I!:H'clo p,':.b_'3!Hlo vnrtos münzros. Rei dos Rcl.� ou Mnrttr ao interpretado pelos mais
--- -- .. destacados valores do te»-

----_......____._� -------�

Um. pedacinho
de gente

HG. Almeida pê mesmo, tntclou o ataque
ao tesouro.

Mas o garoto, conquanto
de barriga cbela. lá se ln

contentor com o eaoetacn
lo ... o-mecou exjgíndo ou�

n-o. O sorveteiro andavu

longe, não havia possibili
dade de comprar nóvo, o me

tbor seria convencer a ir

mã de lhe dar um pedncí
nh-. E; começou o essécãc

Criança ê um livro abert-r
de enstnemento, e exem

plos; c só olharmos ti 1l0S�

SR volta e aprendermos tu ,

ravubas com ela. rnocêncta
e pureza dá-c-lhe a vcroa

dei a sabedoria
No. uan-aca de praia [10

Jado da nossa havia uma

ra.ntua tóda composta de

jovens e crianças. Eram o

CHlitàl, dois filhos e um oan

do de Uns dn� crianças. O

menino devia ter Sf,lUS três

nn-s e pouco. louro. forte.
oonnão. A menina.
nova. uuvez com seus rtots

aDJS, parecia-se muito .. com

o irmão. mas tinha os cu

heios pret�s --c de comp.ei
çiio mais delicada.
Ui c;;t.avam há -remp:::, ali

Cfll:tntl:t l''';::.U·(.'Í no grupo.
As LIas pe�rmn n menina

peln a:ão;:inhR c t:J!am l>�
ra fi bctm c!'ngtl!1. -Os 'P,1:5
fi<'nl'UJl1 com o 1nenin:J na

bnrrata. 'IF'.ls,a o o;-r'\-<c.eiTo

das tias.
- Dá um pedncrnno pra

.ele. SÔ uma lambidinha ..

Diante da adesão dos sú
ditos, o rctanmo ganhou
rórca c iniciou a reina. Cho
rava e batia o pé.

l!.. menina imperturbável
argumentava em resposta.
O que, não pude ollvir. E:a

fala\'n baixo e calmo, Os

pais e as tias gcstieula"nm,
pedi3:n, aprcsentavam f.t

zãcs. Ela nada. l)e pé. al_a�

nelra nos seus p:1l.1eOs cen·

timetr.1s. rebatia u todos,
entremeando aS respostns
com �::.l>' �·osas lJ.mbici;J.s.

vni::iJ.de feridn, seu orgu.h:)
esp�ca.;&do. Já p:msou? En�

tão ele, o I'e:. S�r dfl'rolnd:)
por uma fedelhlnha, uma

guria! (!l'a demais! E tlU1.as

fêz qu.' o pai rewlveu to

mar Ulll) ntltud-:!. Pespc�
gou�lhe 'lImas boa.<; palm:t·
das ICth,.;u a bnl'r:loa e t:)�

eou (' Clã :ntelro Ila.a ea.�a.

Ann:t! era ou nu:) o chefe

da fmr:.iJja? iI'to e claro.

sob o protesto das tij,ls irri�

tadas (!lle \'olturam tõda a

raiva para éle acusando-o

d,e imp:l.eiente, malvado e

Qutras xingac.ões mnls .

InsetiCidoi err. po' 0\1 em liquido. Diversos

I'POS e lórmulC5 poro o e�lermirno oe qual·
quer �>p>3'Cle de preg.a do lavoura

Erv,cld;:;$ Total e Seletivo eliminam as er·

vos daninhos eVitando assIm o irnprc'dtlllvo
trObolho de capinar faço umo v�sao ou

peca in!ormoçóes 005 labricantes:

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'lIGl
,0 I NSTrI U'!O ui:. IDIOMAS YÁZiGI comumcq

o ti ,dos- os interessados que )0 estão obel·to,; 0,,- mo'
tricu·os para o (.UlbO DE COl"-lvERSAÇÃO E,\·�
INGlES poro quc.isquer do três EstágIOS, oferecenQc
ho(ono� adequc.dos nos perroGOs da manhã taT<;re e

à noite.
Outn;"�:m, com.unica aos alunas vigentes que o

rC:'início dos aulaS será na semana em curso, obede
cendo aos- horários já estabelecidos.

MelhOi'es informações. na Secretaria do fnstltLi�
to no hf)ráriu dos 9 às 11 horo:'- e dos 15 às 20,45
horas, de segundo à sexto feira e aOS sábados do!;
9 às 10,30 horas.

' .

Florianópo!s, 4 de fevpreiro de 1963
A DIREÇÃO

TfRRfNOS A 'lERDA
RLla Tiradentes 53 - F!orionóP\Jli�

VENDE"SE
40 Intes na Vilo Palmira -- Bai'reirus.
1 - lote 28)(22 _ Jardim Â]lôntico - Bor.

reiro<; (Bem .')rÓx me a B.trodo l=edera1)
I) - Terreno com 64 mts.x810 mis frente po

ro o Estrada Federal. Barreiros.
1 lote '2x30 no lOna balneário de Camburiú

próxirr>o à �de do lote Clube.
1 - Icte 10)(30 no zona balneário de Comba

riú próximo a sede marítimo do lote Clube.
1 lote 15x 15 no zona balneó�io de Comburiú

próximo o zona Comercial.
1 lote 15x30 na Vilo Pompéia - Cuirtil:k.t,
1 lott:. carn a A'r€a de 700 mts2 junto ao !--'tU:'!'

pltol Protestante em Bt"Umenau.
.

1 IatE' 14x30 junto à �undiçõo Tupy, Joinvill ...
, ,(1tp 7?)<'11 em Pilnr7i.,ho Curitiho15-3

e 'o 'n11'0\inh:t �,mil:l um pi� Aprcc:ando ao Lxdo cu

colé. l �ifJ fazia t::-l'cida. 'Não da. 1ne�

Muito b�l'l instalado .�õ� 'nininh!t! EStás sozjn'ha Ul:lS

bre a banign da mamãe. estas com " ra-zão, Dc'fe11�

que eOI,:n](l�t na ateia LI· de o picolé.

Min:.313rio dê Educac.ã:o e ("-Jltura mfl\':l b:ll.1ho de sol. e:e Ia Ela s�l·e�a. O g'al'ôt� cho�

sorvendo em de!ic:adJs ICilll da"a j) ntn-

Ulliversidade de Safl!,a Catarina �::��:���;" ,�i '�;��n�j:,:
f(i(uMélde �e Ciências Econô'l1iciiS �'�� �'; �:�'��j�h�'��:J:n��;

tOS\l!':l gelada. E. a um rei-'

EDiTAL M,O 4 z!nho sentildél 11:) trono,

nhecido. do pais cu d" e��
,

��:��t�; I���� l�:d:�s:���:
tl'an"!ei!'o. n�sta hipôte.�e
devidnm(>nte revalidado, e Jll�l:���ll�en:i:Olé. che-

��1 n�'�;����i�soc:'e:����:= gon a menina. Entregar..m�
lhe o �eu c ela o f:li desem

brulhnnd d<'\'3!!al'inho, e0·
Jlll) se ali h'lU\'(";<ce um te�

'1(1m'o c<:l'ondid'l. vestida
num smnúI'io bicluini. ab:'i

gadn r.Ulll dêstes min(iscH�

los ch:lpcul"inhos de j).llha.
.nem pr(lrurou sental'�se. Em

Tri-mestre conferencia
da Igreja Mórmon

'o Dhtrit de F'lal'iUllópJ� de eh' ::.'. "!'I. I'1Tejn de lik, }Jt'imeil'u t�m'ie:hcirQ da

p.;lis da IgI'cja de Jesus J"l:' cemo n I� Mil,;,:'iJ BI':lsileilo do Sul

C:bto do� Srtl1tos doS 1J1t- IJc�us (,'ri,,"o,.,'· cOJn::t a 1- f\ Il(,blica é c'))·cli,tlmen.c

LI"f) UIIC se pratíca entre os

orvcrs. s !!.TUI):');; da Cap!ütl

!<�sta e S�m dúvida um:l te

1i7. fJportunidade que se 0-

fcrc,,� �t p'lpulacã:l c_büi de
nossa ci,pitill, que poderâ
du\'nnt� as comemor:lço(;s

littiJ'�icns da S(>mann· dj

Paixiio. assistir mnn. pcça

q�;c rclemhra .10 viv� o L,�

to mais lrist,e d.l. hU'unni-
ciode.lllOS Dias (llOIlIC certo ela

J!!,l'ó!jll Mórmon.) rr,ll:W:'"
um:.! ('on!eJ'rn(:Ja (LPtrit.11
no p;'óximo d d n J7.
as 1 U,OO h '. O eln ('r)n�

fcr('n�i� sCI'i a sede da 1-
,n�,ia na �UI Tencntr flil\'�1

Cri..,,· esta"" lL\ (ClT:!. F i cpn\':d<lÕ,'1 n a.��i,Ür

ute' ;).nC

cl .� U.:'imo.< D::l.s" fo! (brio

L;n�ai-:,I de

c.:r.:;L,J Ú.UlllúS
. d�l1t .s·' ioi o nJme :tplit-::t�
d pJI' ·Cr:svo e ��u� al')6-.lo
lo� ,lOS mey!)J'os drl 1<,'!·l'J::t.

1:1'1 � ra! II C:)!'. 1:2 I niio

ra 56, p�':m"'i\,(1 J.Jld:u· n{':�
Mi

Lo dl rmp!'�n�'1 Ofil-inl do
Es:acJ. p !'que Os me,:l1b!'os cra!)1 UI

C· nome "MômlOJ.·' foi .1

.

:no/l�����i��,:;;�:�'1:n��'I���;
��C;g�bi: :0 :��aJ' �;��n�; 1: ���i;:'lcura,n o a)erfeiçoa�

t'c!!'uidores õlCC!t:1I1l a p:l.la- SCl'ã'l post�s '?m exilliç'-o
vra de D('u.� comI') recc.bid'l c1uranle a conferência umas

pelos ;mtigos hablt:m1e-' d')s 1!1'ilVl'r:l.S de cenas d�. Livro
c n:!né'ntcs Am('�i('(lno� c

rr2i�t!':1d!) sool'e 11!acas de
me��l pelos p!·�fet.as cha�
Jl1ac(')� por Deus cntrf" cs�e

De �l'cll'll1 do �en!ll' Di,'::!

LU]' d: F)('u\d:H!,? de' Ciê:l� ,

Cjtl� Z('onomkas da Univ�r�

s\d:nlc de S:lllt;, Calftrin<!.

p:�l':l cf'Jnh('cimcn�o dos in�

tCl'cs�?dos, (:leu p'�lbl!('o Q'.i�

('�'r.�.\') a[)('rta� ;,te 30 de

�d)ril prôxill�o, as inscrições
a<; pr, vas para r.lf'Jvirnl'[I1-:;
dI' e.IlVo de "In.,trutor de

Ensln'l pnla a·� sC!J,'uin,cs
ra(l('iL1� :

ção e Cultura.

povo.

de Mt',:-nliln pintad:ls po:·
Arn rd Fl'iberg: - membn

dn I;:!�'eia e um dos mais f.1

mClS')� p:ntJrrs reli!!:iosos do

mune[ E' o m':)"Il1O qlIC fpz

n� p:n\lI�as petra o fi me

"Os D�� Mand<tmcnlo�."
A l' nfel'ênria �",l'{t pl'esi�

dida pelo Elde]' Gustav Sa� EvOluc:ão da Conjuntul'f: apres.�nt.al', (]uundJ da in';�

criação, além dn prova de

satisf,1zer os requisitos mcn

danados nos itens 1 e 2 Sll�

pra. Os se6uinte� doc\imen�

t051
'

"

a. Prov3. de sér brasileiro

nato ('u naturalizado:
b. Prova de sanidade risi

ca. por laudo d:1 junta mr.i

dica oficial:
e. P.rova de idoneidade

mo�al; .

d. Folha eorrida compe·

tente:
e. Prova ele (]uitação 00'11

o �erviço militar:

L Titulo de Eleitor:

g. "'Curriclllum Vitac".

4. As provas constarão

de:
a. Trabalho inédito sôbre

n matéria da cadeira;
b. Didática.
S. C-S programas das cn�

dei!"as. que serão ,·bedecr

dos I1:1S provas rcfl'ridas.

estilrão a disposio<uo dos

cnndidatos na gecretaria

dn Faculdade.

2. PClderão inscr"vcl'�sc ti.

pr vn de Evolução dn Con

junLUrJ. F.conÕmicJ., sõme!1-
te Economjst'l.s. 'formado.,

.-.u habilitados na forma da

lei.

3. Os calldidn't'ls deverão

A histÓl'I:1 l'cllg'iosa de mi!
an.)� (600 ,\!lus /1:C. ai;� 4lJJ
allus D,C.) loi cOl1lp;,ada
p�jo Pl't fela Mórmon apro�
:"1')'''-'''''''I<.I1l.C 400 anos de.
pvh uo) c:-j�to. e usi;lm o rc�

lj,b"l';'" lO! ch��nado "O LI�
via fJt' MÓJ:ll1up,":Os llH:lI1-

bru� da 1.4�J·t �� J"�u Cl'js
.

to d,'s Santos dos Ultimas
Dia" at.:eitmn o L1V,O de
MÓ.mon como uma obra
c0.r.plt;ment.\r da ·B!b,a

Ecorômlca
Ciênr.bs das Finanças
Introduçuo à Economia

E1itnti�tiça ECT:lmic,::,
1. 'As pr('vns d� Ciênrlas

d:n l·',uanças. lntroduç:io

,ti. Ecüno.l1ia (! Estalisti":l

Economica. poderão inser!)

ver�se, além de Econom:s-

" Dr:S.DRO
MAS(ARENHAS

Clt�URG1AO DENTIST.�

,
•
•
•
•
•
•

6. Dentre os candidatos

habi'it:::dos. jndicará o pr�

fe�sol' da cadei!'" aquele que

deva ser admitido ao cargo

de Instrutor de En�lno.

Flori;l.llópolis. 11 de

ma:'co de 1!:63.
Leu Marlene D. E. Del P!'â

Netto. Secretária
VISTO�

Nic,lnu SC'\'eriallo de

Oliveira. Diretor.

BUSCHlE & lEPPER.·S IA.
"JOltolYlllE RUA cc ?lttNClPé. 123

eLUM,NAU, RUA 8RUSOU�, 11�

CU!!!' AlA: OESfM8l\.RGACOIt WESIl'HIlltEN, �'1"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A • GENEBRA, 13 ("O Estado", - Sob l

Chove (om Abundância no Nordeste Termina a 20 o prazo do Premio Esso ;��:::�:��:: d;oc::'r�:me!::elin�i::nes;li�
:ç

JOÃO PES�OA, �3 ("O Estad?") -

Termina dia 20 do corren- rre 1 de março de 1962 a 28 cS mais conceituadQs prt-
108a. seçã.o. SCJ;'á dito algo sôbre a �içã.l

--_ ortes chuvas estão caindo na Paraíba, na te o prato de Inscrições pu- de fevereiro de H163. Pflt".'l. Hssionaís de Imprensa da PRÊMIOS norteamerícana no oue cORcerne o numer.•

região sertaneja. Vários rios transbordaram e ra o "Premio Essa de Repor �:C:��:r�:sa�eos ������e:��: Guanabara. Pura o julga- t ele inspeções, como as modalidades do sistema

,
'os açudes estão completamente cheios ..Os L'� ���:::�ers�;e�.:ebal��:e��� víar suas reportagens em ����;�osd�Se:��t����� :O!�� m�lon�nc�'���be�'} P�ê�:�� �e contrôle das provas nucleares- Pouco de-
vradores acreditam em farta colheita �st� btícacoa na Imprensa en- três vias e os eoncorrentes missão será àcresctda de porbàncla de 300 mil cru- r-1is do início dos trabalhos em rGenebra, e'"

ano. Alguns rios, chegaram mesmo a amea- ��c:r�!:n�o ����:lá��O�e!��':� ��!�n:���:e�:�:re�s�e���:;:= ���o: \�Ol��n: ;�s;���mpe�� I E.DU. olerecer-m a União Soviética, mau-
tar as populações ribeirinhas, mm enchentes. Esco'la Industrial ta que publicou o trabalho, dos respectivamente pela VARIG. A melhor reporta- ter inspecâo ps B fiscalizar um tratado de pro»

1015 Alunos �����odt����i!r�sO����l;� ;���;::ç!��OS dO: Rri:;:��ó�� �:�lp!a:�O:;:�:J u:r�r:I��; crição de provas nucleares em qualquer 1.0·

A E�Cllla Indueta-íal ,!�
18x24. mento de Imprensa Bspcc- de 120 mH cruaetr-e

'
c na, com instalacões 'de defesa. O delegado sn-

tíva. Idêntica tmpcrtâur-ía será viético SONIEL SALABIKIN. rejeitou .ru-

N C I
1 ������!�:. fna��:,;:;�eo�or cio

pidamente a oferta. oualificando-a de tenta-
oJa O etorra Os prêmios incluem atn- tiva para implicar a I.Jnião Soviét;"a em al�o

Instalada �;esa t'���:�::�" d: .����':� ql,le esta não tfeseja ver-se impl1cacJu.
..

FOi aoevnuo pelo zxccno- ���!���:�tes���nd�!'a�:����
vo la tarruansc II têrrnc d,.,

mente confer-idos Cr� 4"0

���erl�i;� ��h'�l��=�o,ent��"l� ��� ����rt��e��atr�(';��l�l:
�C�:�:�"!;�J�:ll�t��U����: --------------,----�----__

�:;��,.,,�;v:s ��:'�'�;.d,::;; ," ÂOSIC A I_. , BA-Rde Santa oetanna Lrrnu-r- tVJ .....dn, tendo em vista a n "'"

�ldade dl' rvcrguníeru- a '1,(11
Icrtalccer a') atividad:>�.
ro-cmev-r o b,'m·"�tar �oc'�l
dos p�"cnd'Jr(',� �!ltarin"I'

ses c rncrcmentcr a Indc .;

ti-in da Pl'CU no E�tad"

em seu QUadril de matrrcu

las. c QUe bem exptmc l}

alto tnatce nlcahçado. e-sc
beanae. cm euue g·rand,'�
Possibilidades para o. cu-u-

ORDEM DO DlA . �::l:��:Ç�: p,�;ra��)ve ,�:
a) :ex��:�o�i�U�:��:s v�����,�n��sB��a:x�orc�c��al:e c�;6t; Celso Ramo",

b) Fixnr.iio dos tion-ranos da Diretoria para o exercício .---------------

de 1963.

A Moto'ândia S. A. - Indústria
e Comém'o

Assemb'éia Geral Ordinária
CONVOCA,UO

São convtcados-"...s senhores acionistas desta socteda
de para a assembléia geral ordlnarla a se reattsar às 15
(quinze) horas do dia 6 (seis) de abrll proxlmo vindouro,
na séde ser+ar à rua Carlos Sperança nv 23, nesta cidade
cr-m fi seguinte

cl Eleicão dos membros do ooneeuic Fiscal.
d) Outros assuntos de interesse da sociedade.

A V I S O
Acham-se à císp-stcão dos senhores acionistas, na

séde social, os documentos de que trata o arte 99 do de
ereto-te! nc 2.627 de 26-9-1940.

Caçado!', 1 de marco de 1963.

ANTONIO COMAZZETTO _ Diretor
JOAO AMANCIO COSTA _ Diretor

SERRARIA GUARANI S" A.
\ Assembléia Geral Ordinária

(ONVO(A.cAO
São convidados os senhores acionistas des!.a sociedade

para a assembléia, geral ',.-rdinária, a se realizar às 10 ho

ras d., dia 30 do:! mnrc'J cOl'rente. na séde soria!, à rua Osó·
rio Ttmermtrnn, nesta dclllde. com iI seguinte

ORDEM DO DIA

aI Exame discussão e votação do BALANÇO GERAL, e

conta de Lucros e Perdas refercntes ao exercicio de

1.962.
b) Fix�('.1i., d-s honorários da Diretcria para o exercício

de 1.963

r) Eleicão dos membros do Conselho Fiscal.
dI Outros assuntos de interesse da Sociedade.

AVISO
Acham-se à dlspoSicàn dos senhores :1cionistas,

séde sacia!, os documentos de Que trata o art. 99 do de·

creto·lei nO 2.fI,27 de 2f1,-9·J940.

Cacador, 1 de marco de 1963.
A'M'T'O'N"T() cnMA7.'7�'T''T'O _ Dir,etor

JOAO AMANCIO COSTA - Diretor

Ni:lon ComazzeHo S. A.
Assemb'éia Geral Ordinária

CONVOCACÃO ,

São convidados os senhores acionistas dest.a sociedade

para a assembléia geral ordinã.ria, a se realizar às 10 ho·

Tas d" dia 31 de março 'corrente, na séde social, à rua

Osório Timermann, nesta cidade. com a seguinte
ORDEM DO DIA

a) Exame discussão .e votação do Balanço Geral e conta

de Lucros & Perdas referentes ao exercício de 1962.
bl Fixacão des honorários dn Diretoria para o exercício

de 1963.

c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal
dI Outros assuntos de intere�se da socled.1de.

AVISO
Acham-se à disposição d ...s senhores acionistas, na

sêde social, Os documpnto� de que trata o art. 99 do de·

creto·lei nr. 2627, de 26·9�1940.

Caçador, 1 de março de 1963.
ANTONIO COMAZZETTO - Diretor

NILTON COMAZZETO - Diretor
MOYSes J. COMAZZET'I'O - Diretor

_

�
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Florianópolis, cvrn a ,1:1:·

pliação tie sua capacn'aee
de escolarização,' cent», oa ,

r {I ano ktlvo de 1963, com

1015 alunos em euae drver

saa classes de aula. O ��

tebelecímgntc conta

um aci-éecímc de 600 alunes

ELEIÇÓE:5
, . Entrementes,

.

a exemprc
dos anos anteriores, uma

eleição para a escolha dos

nomes Que deverão com

por a comMsão julga.dora.,
dr VIII Prêmio Essa vem I

sendo realizada em todos

Os to-n»is. N& Rio, deverão
ser indicados cote nomes e

em São Paul" outros. A ês

socíacêo Brasileira de no

laçõe1> Pública-s, putracina
dom 'do Concurso, caberá a

ímncar de um quinto ele
mento a ser escolhido entre

Deputado Pede Sessãll Secreta da .

Câmara Para Ler Carta de
Jango a Kennedy

.BRASILIA, 13 (O.E,) - () John "Kennedy, etravé- .;"

sr. Sanbag» Dant"". O :1'

17/3/03
deputado Anislll Rocha .. :;>_

se que vai Pedir a re:l,'j::a
cãe de lima aeseao �"c;"'''a

l_!.a Câmara paiu QUO 'i':"" �

pares conhecam o to,)r d3
carta ellvldn pelo I'feside'1te
Jllão Goulalt ao prCMid 'II"

putadc goi.ano, d:�se 'W"

segundo infonnaçôcs nl'�

bidas, o aocument» é teta';

n1�nte enlreguist«. e (':"
d..,ixu em má situação., !I_
der que � fez pa��a!" por :1;,.
cionalista.

Lherat Melhor' ..
BALTIMORE, 13 (O Estado) - Anun

ciou-se que o ex-presidente Alberto Llews
Camargo p8SSf1u uma noite boal �o hospitM
DJANOVIT, em que está recolhido desde on
tem. Pessoas que visitaram o doente enfêi"
mo, disseram que êste dormiu comodamente.
O hospital insiste que somente emitirá um

boletim diário, sobre o estado do paciente.

Ainda ti "Guerra da Lagosta"
RIO, 13 ("O Estado") - O embaixador

fr:u�cês no Brasil sr, Jacque Bayan, embar;a
ra as 1�,45 horas, rumo a París, vai acha.
mado do presidente Charles De Gaulle com
o qual abordará os 'fatos relacionados �om a

pesca da lagosta na costa brasileira, O sr.

Jacque Bavan, viajará pela Air France.

---NASCIMENTO--
Desde II dia onze. �cg" 1-

da foira, encontra_se r:TI

festas Q lar do nllS80 pa,ti
cular amigO e conterrl\:l<'o
sr. Pedro Paulo Vaz e :.I"
�lIa exma "SpO"a dona R�'
g-ina Rllsa Vaz, elemcn+,�3
de destaque em (lS nos,;)>;
meios sociais, com o adV"1l
to <III prlmogenlto Paulll Vi
cente.

17/3/63

J
Ati fazermos o rcglstr)

lavam'os fao Ilustre ca'�ni
bem como aos ·."U� fami!i_
ares. OH nl>SMOS ,�flJ�ivos !:(}11l

prlmentos, com votO!! ,io
um porvir cheio de ven:'l.',.
Tas pnra o r"bu�th
Vlc'-"nt�.

tôdas as operações arltmét
lcas
blindada à poeira
montaglem flutuante
á prova de êrro

CASA CARVALHO
distribuIdores

190 UniversitárIOs
Particlparão
(com. da" último)

ponsabilidades com a Uni·
versidatle do Paraná en·

tretanto, deixo-vos plena
mente seguros, porque, es
te Coral encontra na pes·
soa do Magnífico Re"itor o

seu maior e mais constan
te batalhador, assim ccomo,
no Maestro Pe, Agostinho
Staehelln o seu incansável
e denodado re�ente", fo·
ram estas as últimas pala·
vras do conhecido Maestro
Márlo Ga:'au.

E.U.A. Devem
Correr os
(cent. da 10 pagina)

Adiantou que "'por certo
nossa posição militar pode
ria ser mais segura hoje,
se houvessemos tldo êxito
num acôrdo sôbre a proi
bição de provas nucleares
há vários anos, Quase :10

serem InIciadas as nego·
ciações",
O secretário de Estad'J

afirmou que um trataria
efetivo de proibição das

'Pr"vas nucleares "set..ã mi·
litarmente vJlntajoso pma

Est:>.dos Unido�",

O DOUTOR CLOVIS
AYR.ES GAMA, Juiz de Di·
reito da 230. Vara Civel des
ta Comarca de Florianópo·
lis, Est:ld" de Santa Cu!n,·
rinn, na fQrma da lei.
FAZ SABER aos oue o pre-

'

sente edltal de lellào virem
ou dele conhecimento tive
rem que no dia 28 de março
próximo, às 14 horas, co por
telro dos alldltórlos dêste
Juízo, trará à público pre·
gã.o de venda e leilão a

qllem mais der e o maior
lanse ... ferecer, do bem a

baixo descrito, penhorado à
HtLIQ FRANCELINa DA

SILVA, nos autos de Acão
Executiva, processo n, 356,
que lhe move Ci!:LIO aLI·
VETRA DA VEIGA:
"UM aparêlho de ...ndulaçuo
pcrmanente, marca "Marro·
ni" n. 372.788, em bom· es·
tado. cnm 110 volts c 1.500
Watts de nrool'!l.'dac!e do e·

xf'cutado Sr. 1-\éllo Fl'n!lce,
Ilno da Silva",

E, para aue chelwe a .... co

nhecimento de todos man

dou expedir o presente �di·
t.al, olle será anxado no ln.

gnr de t'rostume (! publicado
na forma da leI. D<"tdo c

nassadn nel'lta cidade de

Florianópolis. Capital do

Estado de Santa Catarina,
aos seis dias do mês de m·H'

ro do ano de mil novecen-

tos ,e ljP.'IQPnta e t,I"P.q, EII, 11..••••••••••••••••••••••..;,(Ass.) NEURA R(WF.RE. Es'
creventf' Jurament.;.rll'I "

SlJh<V>I'PVfl, (Ass.) CLOVIS
AYRES OAMA, Juiz de DI·

,..,jto. Qnnf(,l'e com o orl!ll·
na!.

SALA JANTAR
VENDE-SE, NOVA. T� . .,.

TAR RUA DUARTE scmr

TEL,33.

Dr. Aloisio
Monquilholl
CL1NlCA DENTARIA
l:'nti1mcnto elas afecções

da ))ôca em adultos e'
cl'i;mças pelos metodos cli·
nl�'J e ('il"lll'gico, Confecç:1n
de j)I'oteses parci:1ls e to:
tal;.

M:�6"fer.:J.
das 8 às 12' hrrlls e das 15
as 19 horAS aos, sabados
pc!a manhã.
Exclusivamentt! �om ho·

rói mal"cadn.

Consultório: F.difício Ju·
lIeta - "ala 104 - rua J�.
l'O'limo Coelho.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DE SE·
GUNDA l' A!'tA CIVEL DES.
TA CAPITAL

EDITAL DE LEILAO

NClli'a Rnvp.l'C, "E'rcvell-

,,-_.lUf.·(-*

t.c ,Jul';llnC'l1tada
13-14·28

lARI! UM B0M PASSA 'I'EM:'?O COM SUA FAM�LIA _ ali"o.nOE.'" socix»

D1I.1it;ANTEA COQVlTEJS. --. P'ERTAS'DE AN!VRR$/·�'oa _ CliA

.... ' ,,.,'" f'..�kk.F'· r�' AOV" ""rn'''''

Dê-me
.sua

mao ...

eu Ih. garanto _ • multo dun:t CSPf'ltider CI andar .na ,;';Õ)ha

Idade •.• Os múscu.!o$ não eb.decem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernos. Damos oiguns passos com ati·

mismo e, de repente, as f6rços nos foltom e nós caí!TIos. Ma ..

nas levantamos depressa para andar e, tornar Q cair. Às vêzllS
a sente choro ... Assim difíceis sêlo quo!e todos os nossos exer

cidos e estudos. MoscHocriflcio c:ompensa: eu, por exemplo, jó
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro

espero ser como Voe'. Poro prosseguir minha recuperação e de
tontos crianças como eu - para olender a milhares de c,utros

que sofrem o que eu sofri - precisamos d. seu auxílio. Aiude·

�1 O que 6 pouco para Voe' '�. quase tudo para nós I

Coopere Com a Associação Santa (ala
r!na de ReabHitação
Envie Donativos �ara: Rua General

Billencourl - Nesta Capital
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pelos Municípios:
Notícias de ITAJAI

DePi,t1amenlo (enlral de Compras
Edilal de Concorrência Pública 6303'002

o Departamento Central
de Compras, torna pubh
co Que fará realizar no dia

8-4-1963, às qUinze' horas,
na sua séde à Praça Lauro

Muller, n. 2, CONCQRMN
ore PUBLICA, nas condi-

dáde - caixa, quantidade Lápis série "B5", unidade
10. _ séue, quantidade - 2.

14 - Ttrua, paru duplí- Lápis série "B6", unidade
cador CESTt:TNJ:!:R, uccndt- _ série, quantidade - 2.

danada em tubos, unidade 32 _ Caneta gJ"aff0S, com
- tubo, quantidade - 30. estõjo de pena completos,

15 - cups, tamanho mé- unidade - um, quantidade
dia, unidade - quilo, quan- h'- 1.

ncace - 10. 33 _ Penn bico de pato,
16 - Colchetes nO 5, úni- unidade - [ôgc, quantida

dade - caixa, quantidade de _ L

-!:lO
.

34 _ Papel, vegetal, de

17 - Fita, bicolor, para la. qualidade, cor branco,

rnáqulna de escrever, unida :ktrgura nucm., pesando 85

deI;�1��:a�lt!�1�1�ea,24�e ��a�: ��� ���r�o ���;a�,
la. qUlllidade, côr amarelo, unidade _ rôlo, quantidade
formato 60 x 90cm. de 42 -1.

las já construídas no ínte

ncr da comarca, além dos

grandes planos pala um ru

turo p.úxírno.

Na sede já se encontram

à venda, livros dicionários

e Atia', que o Presidente

'juntamente com o pi ímel-

1'0 secretario trouxeram da

cap.tal estaouat para dis

tribuição por preÇo acess.,

ver aos seus associados.

Também as propost ts para
scct.;s estudantis, referen

tes ao ano 63 estão sendo
d\i�rllJ':idas n-i mesmo local.

cerne se noticia. brevemen
te a UESr recebe á 1.500

cadernos tipo UESI, p-ira
venda !lOS estudantes, a e

xemp.o do que ocorre em

todo a estado catannense.

Prlsseguem os trabalhos

da Prefeitura Municipal na
construção da Praça pro
XII ao lado da Igreja Ma
tr.z. A obrn em questão es

tá rtcanc pc.reite r

vira embelezar aquele lo

gradouro puuucc. cegunco
consta tão 10l>"U eja ierm.,
nada a const.uç.i , tia Pr-a

ça, o Prefeita Municipl Lá
cetermín,rr :J. �:';::'lSL uçãJ Ú"

,n"talaçôes sann.r..a. lnJdc

l1..1S, nos fundos da ::l�p:l.
tente casa de Deus. uma das

grances cb-as de arte que

desperta ndmíraçàn n s nos

sos visueutes. Sem duvida

alguma, )jlJn,LJ. a.uude do
sr. sroreno executanuo p.a .

nu que, ,�.mlIJOI":l seja em te:

rcno da paróqu.a ','j,� em

prestar mais elegàncla or

ce.r. e demcnan aç. u . pro
srcsso dJ nosso municipio.

cõea seguintes:

"1

PlIRTIDAgOE 8
I FLORIA!'IÓPO�I5: EM

..t .

�

PIA, UTEI� AG �
\.9horas!d

A União dos astuoen.es

secuncun s ue haJal. Vl:!UI

de instalar a sua Sede êo

ual á 'rravessa 24 de maio,
;',u .ado da onuso.a onde .e

pron.i.iea a atender CJS es

tudantes em suas retv.ndt

caçc es e em tudo aq-uilo que

estiver em sua alçada. Au

.auroom encontrarão os es

rudames ítajaíenses, a CJ

portumdade ce usufruir de

boas h.Lunrs, amizades, e

diversões.

I -' OBJETO DA CONCOR

REKCIA
1 - Livro encadernado,

para panca, cem 1uO rô.nas,
pautadas numeradas de

1 d. 100, em papel aperga
nunhadu, ce la. quar.dade,
22 quilos uu 75 gramas por
metia quadrado capa em

papelão lecoberto a perga
line preta, com guarda,
formato 22x33cm., unidade
� ;lm quauidade - 50.

2 - Papel, upergamlnha
do, de la. qualidade, de cõr

branco, formato 22x33cm.,
de 24 quilos pacotes de 500

folhas, unidade � pacote,
quantidade - 100.

� 1a3 ;a�����, F���� ��S;�e�:
são e cópia, de cor branco,
rormuto 22x33cm .. 30 gra
mas por metro quadrada,
em pac-te de 500 fOlhas a

peegaminhJ.do, unidade
pi\Cúte, quantidade - 200.

4 !-- Papel, almaço, pJ.u
'tado, em pap.el apergamj
nh ...do de la. qualidade. Ca

rac�erí<;ticas: .....:. Cõr branca
Formato: _ 22x32/33cm.,
(Fólha dObrada). Grama

tu!":!: - 75 gramas pOr me
tro quadrado. Ac"ndic1on:t

menta: � Pacoles com 200

fOlhi's, unidade - pacote,
quantidnde � 50.

5 - Papel, almaço, sem

pauta, em papel sulfjte. de

la. qualidade. Característi

cas: - Cór branco. Form;l
to: - 22x32/33cm. (Fô!ha
d-'o:adal. Gra::l;atura: 75

gran'us por metro quadt·u
do. Acondicionamento:

Pacotes com 2CO rolhas u

nidade _ pacote. qllfln"lda
de - 50

6 - Papel, buton, de la.

qualidade, brancr, formato

22x33cm. de 24 quilos em cada
resma com 500 folhas ou 75

gra:nas por metro quadra
-do, em pac'otes- de 500 1õ

lhas, unidade - paeote,

p.uantidade _ 400.

7 - Papel, estêncll, P!'Ó
prio para mimeógrafo GES
TErNER, côr azul, capul!:
da de minima de repro
duçJo 2.000 cópia', aCJn

dic.onado (}� caix;ls con1 24

esti>llceis, unidade _ caixa,
quantidade � 25.

8 - Pap�l-jornal, nacio
nal, fOl"illd.to 22x33cm., cla
ru. de la. qualid,lde, 18 qui
1· s em cada resma de 5:)0
fólhas (BB) ou 56 gramas
por metro quadrado, em

pacotes de 500 fOlhas, unl
dad.-_; - pacote, quun.idnde
- 20.

pr�o -;a�:���q����J��, e��;'�
ver, cor p!eto, de la qual i
da·le tamanho ofício acon

d:cionado em caixas' com

100 fO'has, unidade - cai

xa, quantidade - 50.
10 - Blócos para calculrs,

rU notas em pap�1 jornal
de la qualidade, unidade _:
b:óco, quantidade - 500.

11 - "Pasta. para arquivo
A. 7." unidade - uma, quan
tictade - 50.
12 - Classificador. tamanho
ofício, com capa em carto

lina e molas espirais, uni

dade - UnI, quantidade �

500.

13 - Borracha, blcrlor,
para lápis e tinta, em c:lI
xa com 12 borr!;lchas, uni.

gramas por metro quadr-a
do, unidade - quilo, quan
tidade � 150.
19 _ Grampos, para maqul
na de grampear 2:1/6, uni
dade - milheiro, quanLida- .

de - 10. \

20 - Cordão, para paco

tes, untdace.c-, novele, quat
tidade _ 100.

'

21 - Canetas, es!erográ
flcas, cem carga azul. uni
dnde -- grasa, quantidade
-1.

22 - Régua T ccmr.aom.
de comprtment-, unidade

uma, -- quantidaàe - 1

,23 - Esquad�o, 45°/60°,
g_rande 40 centímetros). u

nidade - um, quantidade
- 2.

24 .- Esqundro, 45°/60°,
p2queno (15 centímetros)
unidade - 'Um, quantldadp.
-i.

25 - Escala-triangular,
unidade _ um, quantidadt;!
-1.

26 - . Estôjo de desenho,
com 15 p.eps. \mldade _

UPl quantidade - 1.

27 - Elit.Ojo de n-rmó

guaro. unidade _ .um, quan

tidade - 1:

28 - Borracha IM.P.) ..
-

verde, unidade _ um, quan
tidade --�.

2D - T:n�a nanQuim. em

t.ubos. unidad.� - tubo,
quantidade � 6.

30 _ Jogn de tinta Ooa
chê rtód:u; as cores). unida
de _ jõgo. quantidade - 1.

31 - Lnpis série "F". uni-

:.iLdC
- ��l(.;,�qn������1i,0

35 - Papel cansou, de

desenho, ce primeira qua

lidade, cor b.anco, larg u.a
llUcm., gr aunu.ura 200 gra

mas per meLrO quadra .....o

em rolo com 20 metros, u
nidade - rolo, quantadaüe
-1.

36 - Blóco de papel, ml
nu.ecraco, de la. qualidade,
unidade - bló,\o, quanu

dade - 1.

37 .- Tira linhas, duplo.
unidade - um, quantidade
-1.

- . __ . --------------

Notícias de Lajes
Em certmôn.a simples, Um cienusta de S. Paulo

t'las I, p.eseicnanre. a Rá- an.u.ou que teremos, neste
L·j ...,.�,Lj� up.c.en-cu ao seu

''''',h�ico ouvinte, no dia 4

últlmc, o la.vrador a quem
a caridade público lageann
doou uma perna mecâmc.r.
Belíssimo o gesto da p.,pu
lação e f,ellz o patrocinio da
Rádio Clube.

anu, um inverno muito ri

go. aso. A ju.gar pele vera

n.co que amua es.a maen

d ,pJ.rece que 11 previsão
do sábio não será pai a ser

verificada muito logo. En.
••. _" ..... ", t:.JIHV u .. 'u tem
seus r.gores, será prudeni.e
Ir � IMu1UO, desde jâ, as

necesS.ár.as medidas de

preven"ão.

Consta que SlLJ. exct '. U

Govecnactor do ;'d>ido, tem

tud- prcn,o no que :;,0 .e .1'

ctana com a construcão do
Furu:n em nossa cjd�de. 0-

b.a plp.Í(.ead:1 hã mu,tos a

nus p�la impl'en :J.. escr��a e

falada da c:dnde, ;e pelas
autoridades constituídas. As
informações C· nforme Já di

vUlgilmcs, adiantam 'que o

prédio será c()ns�ru;-do nos

terrenos localizados nos fun
dos d"s cOl":eias e .t�lêgra
fos, onde atualment.e fun
ciona a feira livre

J<i - Ju�v de p.W•. C.I;, ,,;1-

bt:'o 'UU,,", Ulhl.lv.U': - ...... 1,-�-

,
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Albertina Carpes Martin� e Silva, Lady Silva, Harol
do Silva, esposa e filhes. Arl Silva esposa e filhos, Candi
do Goulart, esposa e filhos, Lydio Madinho CaUado es

posa e filhts; viuva, filhos, filhas, g.enros, noras e netos

do s�ludoso e inesquecivel
FRANCISCO CONCEIÇÃO E SILVA

Agradecem sensibllizados a solicítude dos médicos
Orlando Schroeder e Tulio Pradal aos parentes e amigos
que se solidarizaram nos momentos de dor, bem como a

todcs que comparecer:lm ou enviaram flOres ou votos de

pezar

F�orianópolis. 11 de março de 1963.

Em virtude de rem..-ç:l')
seguiu para Cur:tiba, ún..ld
fixará residênciu, c 10 Tcn.
Méd. Dr. Harison Herdé, i
co. O Dr. Herdérico, mercé
de suas qualidades pes.vj[Lis
e proJisslonais deixa, tan

to no 2° Batalhão Rodrvil'l

'rio como no ambiente social

local, um vasto circulo àe

alilig,s e admiradores,

",,J - .L�"'o"'�, p.a�tl�a

{,J""UI".J LlLll_V.U': - UHI,

""li - c'.t:lla I:>I .. U, ul.l,dau';
- "a.J"'I, quau�l"aut: - L.

.. 1 - \:.o<4U",o..1 p ... a p",.lil

Sl"u, Ul!lu ...ue - \lIH, 4U ....ol-

Em sub�tituição do Dr. A
ristótei(ls Waltrick que ha
via pedido exoneráção. foi
nomeada Diretor do Centro
de Saúde c jovem médico
Dr. Airton Ribeiro RJ.mos.
mfpshrdu fpá m

...I, - .t\oaJour, para de.>e

nh4;ta luwllpaC1a 1I",a), uni

aati� � lWJ., quan"ILi(j.de �

1.

431'- Caneta, para penas

sillldtes, un.,dade � um,

quahtldade - 1.

4'i � .tI.ChUllUUC:l", unidi\
de - um, quantidade - 1.

45 - Gode � Illlsturaaor

de cintas, unidade - um,
quantidade - 1.

46 - Espanador de dese

nhist..a, unidade - um,

quan�idade � L

"7 - Curvas francesas

!�:ldtl;:i�dl� ,t;" jOt�u,
'i
48 :.._ Transferidor (20

centlmetros de diametro),
unidade - um, quantidade
-1.
6-��---

Dizendo que apenas pro
. C\ila dizer o que senle dej1�
tro do espirita da verdade ..

o dr. Juarez de Queiroz Cam
p, s, médic'o Diretor do H�s
p:t;j}-Mat.ernidade Marie"a
Konder Bornhausen, quando
entrevistado no programa
RádiO Repórter, da Rádio
Clube, declarou que, está
terminando os estudos para
a c�nsLrução da maternlda
de anexa ao nosso Hospital
com entrada e saída pela
Avenida Vusconcelus Dru

mond. Dbse u dr. Juarcz

que o governador Oe_o Ra
mos, tem provado que de
fato Saudc e Educação se

riam. suas principais metas
a favor do estado, e que 1-

tajai rr.uito tem recebid(' de
sua elj:c;a. nesse parqcular,
pois p:Jde-se analisar pelo
Sanatório Saota Beatriz em

pieno movimento atenden

do a velha necessidade. Gi
násio Industrial Pre.siden�
te Nel�eu R:llnos também

com gr.ande m,·vimento, Gi

nâsio Pedro Antonio Fáyal
quJ' tem tido do seu govêr
no apóio ir: estrito. Nova ola

nÇ- Hospital, Pavilh!io Dr.
Bahia com 60 leitQs para' - _

crlanças. várIas salas d.e au

, Realizou-se, no dia 2 do
correntc. no aquart.elamen_
to do 2° Batalhão R0doviá
rio (Lajes-SC), a cerimõnla
du apresentação da Bandei
ra aos recrutas inzorpara
dos, no l° Turno de 1963
naquela Unidade' qe Enge�
nharla de construção do
nosso Exército.
Na Ocasião, o Cmt. do

Btl, Cei Eng Floriano Mul

ler, ·cumprindo determina
ção regularmentar, dirigiu
aos seus novos recruta. u

ma curta alocação, dizendo
do eievado significado da
quela cerimônia de apresen
tação do Pavilhão NacionaL

Mais dois ASQirant.es a o

ficial vieram proporcional'
o ardor de seus primeiros
anos. de Oficialato aos labo
res do 2° Batalhão Rodoviá
rio.

Trata-se dos Aspirantes
Adyr Brandão e AlvaL"O Ne

reu Klaus Calazans.

14-3

Feliz coincidênr.:a de cir�
cunstàncias marcou a che

gada dos Aspirantes a Ofi-

elal Emldo de Oliveira Car
vaIho e Alvaro Calazans em

n'-sso meio, pois alêm do

encontro, testejaram êles

milÍs um aniversário.

Lap18 série "HB", unidade
- :.t:l'�, (JuanLjdulle - 2.

Lapls "",f,e ···.fo'L'·, unidade
- �e.,e, quantlo<:lcte _ 2.

LapJI; sene "}>';,f', unidade
- sene, quantidade _ 2.

Lap.:; serie ';}o�;j", ulli.Q.ade
-- sede, quantil:tade _ 2.

Lapls seüe "Fq", unidade
- s",l'1e, quantidade _ 2.

Lapls série "}o'5" unIdade
- :.el'le. quantidad'e _ 2.

Lapis sede ';F6", unidade
- �erie, quantidade .:...._ 2.

Lapis sene '"H/, unIdade
sél"lp. , quantidade - 2.

Lápis sérIe '·HI". unidad.e
� f,él'ie, quantidade - 2..
Lapis série "H2" unidade

sér,e, quantidade � 2.

LápiS série "H3" unidade
- térle, quantidade - 2.

LápiS série "H4:',' unida
de - série, quantidade _

2.

LápiS serie "H5", unidade
- �érle, quantidade _ 2.

LápiS série "H6", unidade
- série, quantidade - 2.

Láçls série "'B", unidade
- série, quantidade � 2.

Lápis série "Bt", unidade

�erie, quantidade _ 2.

Lapls série "B2", unidade
� ,'érle, quantidade - 2.

Lápís série "B3", unJdade
- J;:êrle, quantidade - 2.

Lápis serie "B4", unIda
de - série, qUimtldade _

2.

Achf'.m-se abertas :.IS ins

criçôes para ingresso na

Palicia Rodoviária Feder;11
dos candidatos à função de
Guarda Rodoviârio.
Os interessados poderão

se dirigir, para obter maio
res detalhes, ao Escritório
de Fiscalização N. 16-2, de

Lajes, situado no cruzamen

to das BR-2 e BR-36.

�As ·chuvas, após uma tem

�ratla de. copios;1 incidén
cia. parece çiue cansaram

um pouco, ou esgotaram o

estoque. Entretanto, c('nti
nuamos sofrendo os respec
Uvas reflexos: falta de ver

duras no mercado, danos
às colheitas, prejuizcS as
estradas, etc.

II � FORMALIDADES

CASAS
Magniflcu prédío de 2 Aptos grandes ert, ter.

rena de esquino.
ESTREITO - R. Tobia,� barreto n. 22 - jU{1

tu o praia - Casa de Alvenor.i:l
ESTREITO - Vila Fiando ruo no.' tundu dto

F. Neves, com 3 quartos - sola - cazl.nha - !;,a'
nhelrü - óguo e lli':

Ruo 14 de Julho 953 - Es-treit( saida da pon
te qu.em segue para Coqueiros. Cosa e ter> ena com

782 m2

1 � Os interessados deve

rão atender as seguintes
fcrmalidades:

a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub

missão às normas do Edi

tai n. 001·28-1-1963, pub1ica
d6 no Dlãrio Oficial n.
7.226 de .6 de fevereiro de

1963;
b - Os envelopes, conten

do propostas e documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, até às treze ho

ras do dia oito de abril de

1963, mediante recibo, em

que mencionará data e ho

ra do rec.ebimento, assinado

por funcionário do Depar
tamento Central de Com

pras.
c � As propostas serão a

bert.tls, à três horas do dia

8/4/1963, e na presença do�

'proponentes ou seus repre

sentantes legais.

Notícias de Matos CosIa
NOVO PREFEITO DE MATOS COSTA

SABOROSO? Tomou posse no dia 1 de

S (J C A f E Z I T 3 ��:�:���o d�·P��t:sc���ta d�
----_�_ __,) sr. Sebastião Carneiro, �Iei

to no ultimo pleito de 7 de

AGRONÓMICA - Ruo Deímindo Sil .. e1ro n.o

200 - Boa cosa de Alvenaria Com terreno de 28
por 40

R. Fl"utino C. Pires n. 28 e 32 - Casas de
nlodeira, pagamento porte o v"1soo, resto a comb",ot

TERRENOS
A,GRONOMICA - DOIS lotes n(' Rua Joaquim

Costa. Terreno plano
SÃO LUIZ - Início dú Frei Caneca. Mo-;nifiC!)s

Icte� com vi".-;ta Baia Norte, Para resid�ncias de fíno
gosto

BARREIROS - Vários lotes, po��mento o �OnY
binar

COOU�IROS - Lotes na ruo Juca do Lo:de
ESTP�ITO - A!t,.., <1n Vi�ã(\ Vários lotes
JARDIM AEROPORTO --- Vário!'. Lo:es

.

outubro. O
_
Estado� deseja

a(l Ilustre homem publico
f.e1iz gestão 11 frente dos des
tinos de Matos Costa.

r)�fY�.S - cartazes no �ia
-BA III BOS-

'tn, GLO!IA
------ ._---- -------

GbNA'SIO EM UM A�O
lU _ JULGAMENTO

às 3 - 7 3/4 - 9 3/4 horas

.U%���i�ltssicos do Cinema

Noah Berry
Dolo.res Ccstello

A ARCA DE NOE'
- Censura: até 5 anos _

No julgamento da concúr

rêncla serão observadas as

disposições do art. 23, do Re

guiamento aprovado pelo
Decreto n. SF-25-0B-61/332.

Ago"o com maiores probabílidades _ F:Jço a

suo in<;cricôo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

às 71/2· - 9 1j2,horos
O. W. Fischer

Mi"chele Morgan

CASA NO CENTRO
Curso de Canto e Piano

GRANDE HOTEL
Procuro paro alugar ou comprar.
Tratelr com Osmar néslo Redação.

A ccncorrêncln poderâ sei'

anulada, uma vez que te

nha sido preterida formali

dade expressamente exigi
da pelas Leis e a omissão

importe em prejuizo aos

concorrentes. ao Estado CU

à morulidade da Concorrên

cia.

CiD.lln
Prcfessol'o MARIA t-IELENA BATISTA FERRARO -::---------- _

Dip"m'do p,lo Univ. do Rio Geonde do Sul Ora. IARA ODILA HOCElI AMMONatende - Rua Trajano, 2' _ Fpolis.
- DIARIAMENTE _

CIRURGIÃO - DENTinA
Atende sros e crinnças
Mét?da. psicológico moderno ..L.. especializado
poro Crlanç'1S - ALTA ROTAÇÃO
Aplicoçoo tópíco do flÚ(\f
Atende dos 10 às 12 e das 15 às 18 norQS

Quo "'õo lorqe n n 30

0enlro ,"oDe: 3-1:35

às 5 e 8 horas
os 3 e 8 horos

Pe�:�rl:;i���r�a�m�e��v�a;!�n
Ruto Lee _ em _

OS TRES SARGENTOS
PanaVis-ion - Tecnicolor
-Censuro: até 10 anos _

às 8 1 /2 horas
-Míl e uma �,..nsações em pleno

oceano! '

A NAVE DOS HOMENS PERDIDOS
� CinemoScDPe - EostmanColor _

- Censura: até 14. anos _

17/3
-----------------

PART!CIPAÇjQ
Heil.or de Alencar Hercilio G Corrê"

o Departamento Central

���O;:::��a��.res:�:a��err.i�
direito de anular a Concor

rência, caso as propostas a

presentadas não conespon
dam aos lnterêsses do Es

tadt,.
Florianópolis, em 8 d�

março de 1963.

Guimarães Filho
e (lHE RAJI.lUX-MARCAS f PATENTEI

Aoente �ficial da Pro"pledade ltU!qslrial
'ip.t71Hrn de marcas, pntenteli de Invenç40. nome!. CO:
.....?T('I(lI.�. t.it!l.10.� de tlitahf'lecim,ento, In.�ianiaa. Ira.e, lÜ

flT(l1Javanda e marCai de 6,zJ)Ortaçt'lo.

Jlm, Tenente �ilve'ra. 29 - 1° andar -

I SALA 8 - {,'�,LTas DA CASA NAIR _ FLORIANO'.
I POLIS _ �AnU. .�.�. FO�E 3912

�.f�····.dj;,"*�_� --'

Dagmar G. Corrêa
EdlllRe Gui1narãe<�
h:'l1l a satlsração dp. participar aos p�rentes, amigos e

p�ssoas de suas reluçoes, o contráto de casamento de
seus filhos

às 8 horas
Michael Landon
lo Morrow

I às 8 horas

lchn Agar
HELOISA E HERCILIO

Rua Paula Freitas, 61
Apt. 604

ASSASINO COVÃRDE
',- Çensura .até 1 B :J.nos _

Mario Enq1iah
MATAR E' MEU

:t�",.

(Rubells Victor da Sil

va),�. Presidente
, c� _":1�3-.{j3

Rio de Janpii'_'

14·3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, 14-3-63 o ESTADO - O MAl> ANTIGO· DIi'<R 10 DE S.c. QUINTA PAGINA

informaç60 literária

co proibltjvn, são as Edições
de Belso, possibilitando que
uma camada mais . ampla
da população possa também
adquiri-lo. Dai o sucesso

sem par das edições da Tec

noprmt, através da produ
ção maciça de livros de bol

so (Edições de Ouro). Sa
bento lançar e distribuir,
ela faz com que suas edi
çoes atinjam atê o mais dis
tante rincão, sendo vendi

dos êm bancas de jornais,
livraria, etc. E' a populart
eaçãc do livro, O que pode ...

râ resolver o dificil proble ...

ma que enfrentam hoje os

editores nacionais, atê que
medidas ouuas sejam en

centradas. Divulgação, ro

mances policiais, romances

de grandes autores, maztu
ais tecnícos, ai estão ates
tando !l. constante atividade
e a aceitação ainda !lll!-wr:_
da Tecnopr-lnt.
'';;.")1:; �,. ,.,_,_..,..
ISABEL QUIS VALDOMIRO

EDIÇõES ROTEIRO:
PRIMEIRO LANÇAMENTO

Atê começos do próximo
mês de abril, tnícínndo suas

atividades, Ediç,es Roteiro
estarão lançando "Uma Voz
na praça", contos e crôni
cas de Silveira de Sousa,
com capa e ilustrações dI::

Vichi.etti. Organizada por
Silveira Lenzí, Silveira de
Sousa e 'pelo Cclunista, a

nova editora virá preencher
uma lacuna, criando con

dições não SÓ para a divul

gação do que existe por ai

engavetado, como também
para o surgimento de novos

autores. Ainda no primeiro
semestre do corrente ano

deverão ser publicadcs:
"Boi dI"! Mamão", album

contendo desenhos de E.

Meyer Filho sôbre êste con

nhecido autor popular; "Os

Noss.o Iguala", contos de

Salkn Ml�---e-IlQua'l1e\Ó"
reunião de trabalhos de qua
tro cronistas atuais de San-

Após o encerramento dá
reunião. os representantes
tia livre empresa na Amért-

Universitlade dr, Santa Catarina
Faculdade de Direito - Edital n. 16

o Curso Intensivo de pais setores da vida eoonô
mica eutarínense, serão
proferidas por especialistas
nos diversos setores.
Ao cursante, do qual será

exigida a prestação de

exames das respectivas ma

'terias, conferir-se-á, em

caso de aprovação, diplo
ma do curso.

3. COlJà!fQe� pala ini'cri�
"0

a) ter curso superior;
b) estar cursando uma

Faculdade pertencente a

Univ.ersitlade de Santa ce-

Quanto à reforma agrá
ria, outra conclusão assina
la que «deverá variar de

pais para país. dependendo
das e-nôicões locais e das

necessidades dos mesmos.

Em' alguns casos a reforma

agrária poderá reduzir o De ordem do Senhor Di

número de pequenas Iazen- reter faço publico, que se

das para anexá-las ri outras acham abertas na Secreta

malares e mais produtivas; '. ria desta Faculdade, as

noutros levará a produçân Inscrições para o Curso ID

a terras virgens, e ainda ha tensivo de Identificação
verá caSOS em que grandes com Os Problemas de De�

áreas deverão ser divididas senvorvtmento Econômico,
em fazendas menores para

que sejam cultivadas mais

lnt.cnsam9te:� r.: � � .......

Grã-Bretanha Intensinca Estudos
Sôbre Problemas Decorrentes dos

Vôos Sub-Orbitais Identificação com os Pro
blemas de nesenvorvtmeo
to Econômico, procurará
alcançar estas exigências,
cingindo-se' principalmente
à apreciação da economia
.cetaunense.

'

Arem desta lInalidade

LONDRES - O Real Estabelecimento de Avia
ção da Grô-Bretanho em Farnborough, Hampshire,
00 sul da Inglaterra, estó estudando os problemas dos
vôos sub-crbítcts. controlados pelo homem; à ��I':'
cidade de 14 vêzes o do som segundo declarações- na

Cómaro dos Comuns no decorrer desta semana p2!0
Sr. Ju\ion Amery Ministro bri.iôr,lç.o da Avioçôo.

Contmu()U- Oc,·Sr. A"'t-"'Y dizendo que técnicos de
seu Ministério' estavam estudando também os pro

príedodes elétricas dos materiais- puros à baixo tem

perotuea que, segundo €-le é um campo de investigo
çõo da maior relevância po"is poderó trazer um adicn
tcmen.o à tecnologia tõo importante como o reoen

mente feiro pelo "trcnststcr" e pelo. "Lazer" (ompli
ficação dos ro ias de luz).

..

Acrescrotcu o Ministro da Aviação do Rel�o
Unido estar convencido de que o espaço terá sign1fi
cativa reoercussõo no programo de defeso de seu

país e que "o trabalho realizado pela Grã-Bretanha
ctuolmente 11(:. permi.Irú produzir um lançador de

foguetes, inteiramentt britànico, a um custo relati
vamente botxc e. caso seja ceaessérío com propósl
tes acentuadamente militares".

Cemo se sobe o qovêrno britânico inverterá

b::s
1 ;S�;;li�assu��a7��:lst���Çaã�e �:s�:���:�n��r :

centrares de produção com as indústrrcs de aviação
e eletrânico, afóra 50 milhões de esterlinos o mais
em tnvesttçcções.

1. FINALIDADE DO principal o Curso teria
CURSO: �< ,.� IlftalI4aàe- Arâtk:a.

Qual seja a de abrir opor-
A Faculdade de Direito tunjdade a candidatos que

da Universidade de _ Santa poderão participar do Cur
so de 'r'retnamento em

Problemas de Desenvolvi-

PERIGO COMUNISTA E'

IMEDIATO
Com o subtitulo de "me

mórias de mãe", a autora,
Maria Isabel da Silveira,
viúva do escritor Valdomiro
Silveira, atualmente com

80 anos relata episôdios in
teressantes da época e da
formação de mais um tron
co da famosa família Sil
veira, que deu inumeros no

mes às letras nacionais. E
ditado na coleção "Contras

��! eF;��6�;:0�'{v�:' Li::�:
volume tocado de muita
graça e filosofia própria
revela, através do espirita
vivo e observador da auto
ra, um curioso álbum da fa

mília, flagrantes intímos
do nascimento e crescimen
to dos filhos, dos amigos
ilustres que lhe frequenta
vam a casa, paralelamente
a um panorama animado
da época, da sociedade, dos
costumes, etc.

ta Catarina.
Catarina está publicando
Edital abrindo inscrições
para o Curso de rdenan- menta zconõmtao, a ser

cação Cem os Problemas de realizado pela CEPALI
Desenvolvimento gconônu- BNDFtf no 2° semestre do

co, no referido .edital es� corrente ano, posaívelven
clarece aquela casa de en- te em Curitiba.

sino superior: 2. Organização
A conscrenueeçãs dos O curso será intensivo,

problemas, aftgura-se .
co- 'com duração de 3 (três)

mo a única sol�o,�.o- semanas. Serão reallzadas
crátlca capaz de atender aulas das 7 às 11 horas e

às crescentes aspirações e conferências à noite.

necessidades, das grandes As aulas que versarão sô-

massas populares. bre programação, projetos
.

Entende-se conscientlza- e -conjüneura econômica

ção Cem o conhecimento ! catarmense, se.rão mtnjs
do custo socIal de cada de- tradas por técntcoa em

cisão econômica. problemas de desenvolvi-

Para a consecução dêste mente econõmtc-, e as con

objetivo seria necessária a rerênctas. sêbre os prtnct
familiarização com os Ins-
trumentos e problemas de ------

desenvolvimento econômi
co, aliado a um global e

fiel conhecimento câ rea-

Silveira de Souza, o pri
meiro autor a ser editado,
foi o seíecíonador de "So-

c) apresentar no ato de netos da Noite", de Cruz e

Inscrição um trabalho cn- Souza, com xilogravuras de

ginal, de 3 a 5 págInas da- H. Mund Jr. e autor do vo

tilcgrafadas, espaço 2, ver- lume de contos "O Vigia e a

sendo sôbre um aspecto da Cidade", ambos esgotados.
realidade catarinense. O Escritor concíenctceo, co-

candidato poderá ser nlelfa- �:::�t�h�e.�;a��:�:ae�:�mado a defender oral en-

te o trabalho. ta p(Orem cuídadcsamente

4. Prioridade na seleção sua obra literária, Silveira
dos candidatos. de Sousa, com aquêle seu

Na seleção dos candida- jeitão calado e prá dentro,
tos ao Curso, que t:rá 30 e, sem duvida, o melhor es

vagas. obedecer-se-a a se- tillsta das novas gerações

��:nte ordem de prlorlda-
. 6:m au�o:e�ter�����ne::!s�
ena e densa,exata, ête sa

a) Bachurés, =1 DireI- be narrar - e para os que
to; não o conhecem, êste seu no

b) aacneréts em acene- vo livro será uma agradá-
mia ou Finanças; vel surpresa.
c) Engerlhelros, nas dl- Podemos afirmar que co

versas especialidades; meça multo bem a nova e-

d) Outros portadores de ditara.
Curso Superior;
e) AcadêmicoS em DI

reito;
f) Acadêmicos em Ciên-

cias Econômicas;
g) Outros acadêmicos.
5. Início do CUrso

O Curso terá inicio dia

15 de abril prolongando-se
atê 4 de maio do corrente
ano. Os trabalhos sôbr.e
"um aspecto da real)dnde
catarint!nse" deverão ser

encaminhac ...' à Secretaria
da Faculdade de Direito,
ate 30 de março do corren

te aDO, impreterivelmente.
6. OUTRAS OBSERVAÇõES

tarina;Outro ponto de realce nas

conclusões da reunião reali

zada no Rio refere-se à.
necessidade de se dedicar

ainda maior' atenção à eli

mInação da ínnntraçãc co

munista e da prograrmlda

tI��a:;�!�iSn:��:·:::lC:=
'nos. "Esforços 'contínuos
deverão ser feitos - diz o

documento - para comba

ter e frustrar a agressivida
de do comunismo interna
cional e as tendencias so

cializantes nas econcmtee

naeíonaís. O perigo aqui é
a curto prazo e imediato,
não podendo ser contido

simplesmente com prngra
mas de desenvolvimento e

conômico 'e social a longo
prazo, por mais necessàrtes
e desejáveis que sejam ês
tes programas".

--VENDE-SE
Cosa com 3 que-tos 2 solas, cozinho etc. Tô

da de material o Rua Marechal Hermes nO 9 no Es

treitc Cr$600.000,00. Trotar o Rua Souza Dutra
171

.

Dr. Walmor Zo.er
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da.
Universidade do Bra.sll

Ex interno por concurso da
Maternidade Escoia {Ser
viço do Prof. Otá.vio &0-

drlgues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia. ó.o
Hospital I.A.P.T.C. do Rio
de ·Janeiro. Médico do Hor

pltal de Caridade e
'

do
Maternidade

.

Dr. CarIe,
COrrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pe.O
método psico-profUatil;j).
consultório, Rua J.oão PlD

to n. 10 - das 16,00 às

18;00 horas: Atende oom

horas marcadas. Telefone
3055 - Residência, Rua
GeneraJ. Blttencourt, 101.

lldltde estudada.

(Para r.emessa de publi
cações: S. M. - Caixa
Postal 384

FlorianõPolis - Santa
Catarina)

De 1945 a 1963,640 Milhões de
Indivíduos Receberam Independência
Torai Dentro da Commonweahh

NAÇÕES UNIDAS - o Comitê sâblt. CoLonia
lismo das Nações Unidos, reunido em Novo lorqu�,
escutou o delegado britânico CeciI King dizer que a

Grõ-El, e.I::mho está disposta e desejosa c� cooperar
com êle que contir'luarô prestando informações cons

tO.\'es ci respeito de suaS' _.:;mdências. que p�
parô das discussões- em que as rr:'esmos forem incluí
dos e que aguardo confiante o dia em qu� pcssa ser I

dito o mesmo Com respeito 00 govêrno soviético e

ter.ritÓr1os coloniois s()viéticos.
Deixou o delegado britânico claro en'Jre.�anlu

Noções Unidos ou de qualquer d� seus orgon1s-mo5
ql,�' o Seu govêrn9 nõo tolerarô a competência d::Js

poro dizer-lhe como deveria proceder em suaS deperl
dências. .

King, qu,. é o nâvo delegado britânico no Co

mitê, disse que êstes não cumpriria nenhum propó
s'ito útil ao- trotar de forçar o cumprimento de opini
ôes que nôo sejam aceitóveis pelas potências odminis
trodoro.s- ofe:'edas Acr,õ�centou que o seu país acha
vo correto sua prÓprio polít'ico colonial e ccmsidero
vo haver dado neste campo provas suficientes 00 tra

iar cêrca de 640 milhões de indivíduos-, desd. 1945
à 'independência total.; -�'5:

O deleg<Jdo britônico assinalou o fa,to de que. ou
tros estados, 'incluindo entre ê�;S' o União SoviétIca.
eram respt;nsóveis por territórios dependentes- nos

ttUÚIS con'Clam âe reccnf-lcida re5Ponsabi1idad� ,..

nem .mO�1Jovam disposição alguma poro curnprlre"'1

a'�W�igações que o carta dos Nações Unidos lhes

imp�hQ",sôb�'7-,f�

EDIÇõES DE BOLSO

soda cáustica: Uma das soluções para o

problema do livro, nesta ho
ra em que anda êle a pre-
---_._---------------

VENDE-SE
Casa de Material, recem-cons!.ruida. Prolongamento

Rua Juca do Lolde - Coqueiros. Tratar fone 3641.
14/3/63

VENDEDORES
CASA ELIANE DISTRIBUIDORA �XCLUSIVA DA

OLIVETTI INDUSTRIAL SIA NECESSITA DE ELEMEN
TOS CAPACITADOS PARA AMPLIAR SEU QUADRO DE
VENDEDORES EM TODA SUA LINHA DE PRODUTOS.

ORDENADOS E COMISSõES.
CURSO INTENSIVO DE VENDAS REMUNERADOS

DURANTE O MltS DE ABRIL.

INFORMAÇõES RUA TIRADENTES N° 12.

CR1STAUZADA EM ESCAMAl
6.1 - Aos que vierem a

lnt.egrar o Curso e que não
residam na capital do Es

tado, poderãO" ser deferidas
bolsas de estudo, bem como

as despesas de viagem:
6.2 - 1-).s matérias cons

tantes· do Curso serao dis

trlbuidw:s mimlograCadas an
tedpadamente � realização
das aulas.

secretaria da Faculdade
de Direito da Universidade
de S�nta Catarina, Floria
nópolis em 11 de março de
1963.

FABRIC,ADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA flUMINENSE!
Embalagem Industrial: MISSA DE 7.0 DIA

CONVITE

ATERÇÃO
Trusporles lIe aa

daaças
Mudanças IOçal§ oU pa

ra outra.s cidades: Servi"

Ç08 de muda.nças.
Não é necessâ,rlo o en·

Soco. multifolhas (Papel e PI6.tic:o) de 50 quilo.

Embalagem Dom,.tica:
Caixas de papelão com 2,. poco,.. pl6.ticol de , 1/2 Ib

A família de ABEL CAPELLA, convida os parentes
e pessoas de suas relações para a missa de seUmo di",
mundada rezar em intenção da bcndosa alma do querído
espôso, pai. tUho, Irmão, cunhado e tio, que sero. celebra
da na Igreja do DIVINO ESpmITO SAN'TÓ, la 1G do cor�
rente sábado, as 7,30 horas.

Agradecem a tcdos que comparecerem, a este ato de
fé criStl�.

',._. __

:....•..�'. .•.
__

,�{p.,_�._.,....-.8.. '•.'ii'iIf·t;'i':'�:j��\;�,,�
'.'�::;o.,-". '" ._�.;� _;._ _'" �� . _�"..,...'W

Repre.entante. poro OI

Estados de Santo Catarina e Paron6

. BUSCHLE & ·LEPPER S.A. Bel. Hermínio

BO�b.aiCl., s�ret�rlo
Daux

• CuriliboSlumer'lou
li.-:;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DESPORTES

Ci
pr.esidentes de clubes e li

gae pertencentes à FilO
O P "30 tratarem dentre au-No próx' 11

hora�,
em Asse

tro- as- untes. da eleição da

p stdenc.a e conselho fi,;-

à margem dos jogos, po;�
I'" otrctores do clube pO�'�ll
ár;o, aS�ll'stad�'" com tlln�
tos recursos, preferiram dei
xar afastado da equipe o

médio rcaentementg centra
tado ao futebol .lheu.

,

tempo,adl. Pof ,e)l vi
ta dali prote�t
iniciado com C' 1 "'i!'
Dias contra o C 'S R '_

naux. Mal:oel t v q'� ,e

conforIrltlr em e manh.lo

Em vista disso, .o Figl.'ci
,ellse mostra_se interes�:l(io
.em Mano(>!, podendo ve.-j";
car-se a transacão muito
em breve, retor�ando do
s.o futebol da. Capital aJ'ó�
curto espaco de tempo
cidade de ltajai

ME" J)ft Mcl/
EOIUé. !

•
Apesar do· pessimismo de muitos que nõo que

rem ou nã go�tam de reco:1hcce!' fatos incontesJ:Jveis
o futebol bra '112 o atingiu finalmente a ma:o.ida::le
saindc da m

l
r A �a fase de improvisação oinde

não de tedo u' :>da. Assim é que jO'i'ens e mes

mo algurs v I n s começarem c ded'car o melhor
de seu.,; e�for... n sentido de dotarem nosso País de
um "associat t� nacional, estruturándo um se

lecicnado em '.)Iid::.s denlro eh uma mentalido
de qüe hã m avo ao despoito nocional b-asi
lei roo O n a exc çã.: tornOu-se rea IIdade
qucndo r C , es mundiais· pelo pri-
mj?:i:a ve' I êsse que confirma-
mos qUal 1962),

Age I (l, espera pacientemen-
te na ce' um h :mra!;Q. título se-ó
conquiste· I ,c' 's, Londres a lindo ci
dad'é do ó c"m o t:icampeono:.o
mundial 1966. E poro 'isso uma
plêiade c '" 60 P'i3ra ades e utiliz:J,-
das pela sjlplra de Desp'.Jrtos. A re

no,vação de , $sit:J o n. ssa fute':lol co-

meço a t( velhas e tradi::icn.Jis fi-
s clhcs pcr �uitds anos ce

n vcs v.:;lo 1 s que sU'!'g�m 9.

e'trelas, porém continua-á
, Pelé! Uma das'mais belas
I' n :cion:::l, JO'1ador de extraor

não poder6 ficJr fora do se

res em 66, por ser dono.
que ,da cnde tem atuado com de

s u t 2; figuras tentarão ar' batar
o arco de G'Imor Castilho: Manga, Maciel e, pas

.t. O primeiro revelou-se no <f,rt!O
(1 e tem n�alr,'nte condições de
nal em 66, M'Iciel atrai sôbre

lC>JS Dor iI�r O melhor guardiõo
o f' G�inett em virtude do exce-

" m d 'sempenhando na meta do ln
'to Alegre. chamando por isso (]

-, €. portiva do. País. Nas demaIs po
nomes que poq=xõo ser aponta

ildo, Sau!z"inho, Lourico, Ca(1 i
Ivan Fcguete Gonçalo e até mesmo

",;,.,.",=_..�,.,.
I. o' junto ao efÔl'ço e per

'l,"vida !<lue nOS levorá ao tõo cobi:
"'1r(�ãt..mundjal de futebol:edição � .te ae.'

As declarações de pre.<:
dentes de clubes e !ila�,
pró reeleição de Ody ValI'!

la, e o manifesto dado a

público pelos mesmos diri
gentes, contendo as razões
pelas quaIs sufragarão nas

tel' urnas o nome do ,atuai pre
nos próx:mos dias seu c,'n sldcnte, já é um ates�"do
trato ex"ir�do com o Am(!)'! dos bons serviços de Ody
c.a. Todavia, (I jogador foi Varella, E faz_nos 'mber
I Procurado por djrlgent<'!s 9. de ante-mão, com jU�tif:f;::\,

do mericanos tu d o 1'az�ndo do jÚbilo, qUe o atual p\'e-
qUe a d�l'etorla do Mer,r.,_ crer que Adael venha a r... sldento será reeleito por
pol prepar,a um J�ngo .·')tel novai' seu contrato por grande rnlllorla.
1'0 para empr,eender nO;\'a

- A maior aire�adaçã.o :tt.é
agora verificada nesta. fa
Se do camper"_" est�dual,
foi a conhecida no m.a.v.:l1
travado "m Cricium.a, quan

C.l- do jog-aram MetropOI x )\f1'
xias estão com seus contra cillo Dias, pela sexta r"da
tos prestes a se encerrarp'·t1 da do turno, que terminJu
O arqueiro CláudiQ e os Z'l. empatada sem abertura d�
gueir.os Coruca e Babl:lnh.o, ccntagem. A renda naquf!b.
.('ntretanto ja fQl'am pro,·," oportunidade somou Cl'-3 .

678.000,00 �

eal para o bienlo 63-tM,
O sr, Ods Varella, atual

preetdente é candidato 3.

reeleição, mais por ímposr
çâc de seus am'gua e

JOINVILLE
� As negocmcõee entre 0

�:n�I���o�a�x:a�l�;S ���i�
ceíe pers outros clubes taru

bém entraram no pár-eo 1 a

ra contrat.ar 'J jogador, "X

integrante do Carlos �"o_
ll:l.UX e do Corintlan� eie

PreSidente Prudente.

BLUMENAU
- O Gual'any de Houpava
Norte entr.ou firme no p"l
reo para contratar o mOla

médiQ Alcino que est'\\a.

sendo pretendido por dlvf'.r

s.as equipes do Interior,
Ao que tudo indica Al.d

nq deverá mesmo fiC� tl'1

Bugr.e blumenauense.

CRICIUMA
- Circulam rumores

viagem ao exte1'.O'f, VJ3' , .. n

JOINVILLE
- Três jogadores do

rados pelos d!reto!'es do P,,'1.

Quanto aos diversos C'.I

mentárics feitos .peto cro

nLsta e por eutrcs coraec.e

dares, que não defendeT,l
clubes ou atletas, prestdon
tes ou di'!'igentes, elogiando
com i uetns razões o traba
IhQ honesto de Odr var....te

guim na tentativa de rerm

varem seus compromtsscs,
por mais uma tcmpora(l�,

BLUMENAU
A diretor-a do Vastu VeL'

de ba.;;eada. na nova ttJrnltl
la de disputa do Campen;,.q,
1.0 Catarinen�e de Fut�b,,1

para 1963. vem realiza.ndo

contratações de vulto, 'ro

do buscar no mercado gllll
cho, os reforcos Que tant·)
necessita para tornar-:e
um dos grandes do futd)ol
barriga VErde.

JOINVILLE
� O mêdlo Adael vai

CRICIUMA

No próxima dia 19, :"lJ:

19.30 hs, em 1t's�ombléla Oe

ral Extl'aordlnárill, será e

leito o novo pre�id'ente da
Federação Atléti('a Cat31'i
nense para o biênio 1963-6-1

Até o momento apenas o

lir, Ody Vl\reU'a. é candida
te! J;I. reeleição, havendo en

tretant" movimento no >len

tido de qUi!' o deputado Wal
demar Saltes venha a Cnn

correr a9 eleições pelo bl<l<:o
da oposição.

O Figueirense, atrR'!ês,
do seu presidente, dr, Hei

tor Ferrari, falando à im

prensa., declarou que seu

eluDe é totalmente IlV�;,\

nencia de homens em cal'

gos desta natureza qua!1do
C'oncorrpm à reeleição,

A Fed�\'ação Catarinen
Fe de Futebol de Salão vo:;
entrar em contato com o

presjdente da FAC, a fim
de apresentar a. tabela de
jogos do campeonato regio
nal da cidade, comp,'st:l
de tres jogos por rodada Co
mo se sabe oa jogoS pelo
certame salonistl1 serão) de

aenrolados aos domingo:: it
noite.

A rt.'presentação do Cupi
dq de!;ta. cidade está prJ·
gramando duas apreBentll_
ções da, ('quipe de basqm.
t�õo () 7fiãlla.' ãe Curi�i'bJ.
em 10g"s que seriam .,d��'<i"

. ir:!o:. l}'o ��tâdill SW� Ca

num total de 60 mil crm:d
ros, dando tudo um total
de mais de um tnilhao e

meio de cruzeiros eXClllJn_
do-se, é claro, 'o e�tád;o
constru:do pelQ gov,erno do
Estado, avaliado em vir!ms
milhões de Cruzeiros,
Por todos estes motiv,)�

credencia_se Ody Varellllo à
reelição. Votasse a im-

�á:n��e�.:. fe:s;�:: e:I:�:��
al1lado)' de Sta. aa tarina " fartfag tf!duzldas

:��a:Ust��;da�t!t��:; o .,�:� FlOfllANÓPOLI(!. ITAJAl· JOINVlU.
do, pela ""'agem 'm 'u'" CUfllTlBA, PAMNIIIlI1A: CAfIITO[: • RIO
decisões, qualIdade qUe � '�IIIIIIIIIIIIIII.runte as demab. O resullll.
do das eleiçces do dia 19
comprovarã o que dizem,)",
pOl'que a grande maioria
dos clubes e ligas do est.!.- !

�::Qp::� �;�c��:::;: un� I
sim' 'l,."homem certo iJara'�

=-�-_ __;_....;:=
('.3rgo dê tamanho vulto,

o seu dever, com honesçí.,
da de e decência e com ati
tudes firmes. As penas Im

postas, foram a dirigent<!,;
C auetae qUe então serviam
ao nosso estado cenvccecoe
Que toram pela' FAC.
Este tribunal de iustiÇ"

pejo qUe já fez, evidencia
se para continuRr por mais
tempo o seu trabalho d''Úli
ficante e moralizante, Se
foram feitas I<>i:; e regula
mentos ��tcs devem :;"1'
cumpridos ii. rteca poiS co
mo diz G. Junqueiro, "A
Justiça não admite reti-::Cl:1

, ciae''.
Os clubes da capital (, d"

estado são Iguais per�l'lte
a FAC, d'snutandn al�u�s
mah modnlidB.de� de eSpOi"
te. Mas, !;eus votos têm,
llllfl II ssembléias o mesmo
valor:

'

Não se sabe da existên
cia de <lutro llome para c"n
correr ao cargo. Entretanto
embora Slil'ju outro nome

honesto, trabalhador e qU�
reuna todas as qualid'3des
imprescindíveis pa.r:! o ('s"
gQ, jamais superará Od\:
V.arella, qUe colocou u�
FAC um pedaço de si que
a colocou em lugar d� {jes
taque nQ desporto nac'on�,1
lutando sempre sem temo_

�:de�onf��:nt;�::s a: �f;�;
riais, PoSsuindo a FII..Q Cl".

plênd!do pl1trlmonio cons'H'_
Vado, avaliado em mi'hõ's
de crUzeiros, entre bens rrll'
veis e imõ':els,
Os d'versos cons�nH'::;,dil'�ldos 1'01' homens CO,TI

P�t.entes, fJzeram á pt'.,gj_(lencJa rclatódio Isusc1r.todu atiVidades de seus rj"
Seus departamentos conf"r
me se !Jbserva abaixo:

-

vg�N�;;�lfO TÉCNICO DE

Conselho Técnico de Tllni:;de nJesa,

niri��' _J. Felo' ar. ZalUibí;

Dirigido pelo sr, Carl<lS' Al_
b"rto BrognQU. Em gTande
atiVidade o 'bil�quete de S,
Catarina no:s últim(ls anos.
colhendo �ensacionais r('Mul __�

_

tad<lS', realizando jogos In_
tere�taduais e intermunici_
pai .. mais a mfude fazenao
realizar todos oS' lc�tame9'
e torneiO!> da capital e rIo
ES1ado e participand'o 3111_

Af.ol'a a €Xuberante conscl'_

vagão jo estádio "S'nta.
C"tarina", a FAC e5tá bem

----------------

aparelha1a em móveis 1)

utEIl5i1lOs, maquinas etc ..

avaliados em mais de 5110
mil cruzeiros; material es

portivo, cu.nômetros, aga_
zalhos, .etc ... avaliados em

:�i: a�em���t��v;�uz:.:����
tores, lampadas, mat�r1al
.eletrico etc., avaliados em
mais de 400 mil cruzcil'o� "

material de e x p edien!';

contudo, certo desintereisc
de alguns clubes r-ele cíeus

mo, sendo adiado PQr este
motivo o campe.onat'l E�
tadual

Conselho Técnico de Bas

quetebol,

da dos certames nacionais,
realb:ados tom Franca o! Uio

Grande, onde conseguuno8
boa.. resultados técnicOll, Es
tã ainda em organização, u

ma escola de árbitros (! um

quadro de a.pontadores c

cronometristas.
'M

TribWlal de Justiça D"s�
portiva.

...: '.L:iiU
presidente: João Pedro Nu
"",.

Neste oienio 28 proce�,os

{���jtQsj%ga��=do�n���:�
rar pela própria" FAC, (.!C
monstra'ldo 08 jUiZ9S gt'an
de capaCidade e honestida
de em suas decisõeg�

PATRIMONIO DA FAC

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

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

COELHO - MANGONA

LA �everá ser reeleito presidente da FAC
,.

mandados que por vontade e seus auxiliares, Pelo que Fernandes realizados OS eer

própria. se vê, pelo que ouve e PElo temes regionais e eetedu-

A stmeíes leitura do rola que se sente de melhoria. ais e part.cípandc Santa Ca

tório da orestdencta é o bae na FAC nos últlrnce anos, tarína du Campeonato Bra

tsnte pare que os d.esporti'J também troram feitos sem stfetrc realíaadc em Suo
tas aquilatem da honestí ln. qualquer remunercção, por- Paulo, adquirindo eXPedên
de dos diretore$ da FAC Ll QUe se re-ma alguma rece cre Para futuras competi-
clue've dando ao público bemcs pagamento para eh ções, estando [â programa-
ccnheomentc de t()dos os gtar ou criticar. Há temn-s do para o corrente ano �
po men res dos divereos atrás, fOi o cronista quem grandes .comcsncõee.
departamentos. deu a públ.eo algumas rrve

ti. pUOlicação, 'pelo' menos . Igularldad�� o b.� erv:tdil.s Con-:-e1hJl '1:écn,'co de Clclis_
cm nesse jornal, 'de .tai rc- quundc da Ida de nossa de
latório e de todas as notas legação de basquete à Fl'a';1
oficiais da FAC, foram grn ca. Falizmen!;.e, embora, re , Dirigido pelo sr. Reinaldo

tp:tas, já: que nossa pagtna conheça que os punidos S�- r'ínto Rosa foram animado
o-portlva jamais cobrou [am grnndcs dcspcrtíetaa, a r,es os resultados de dtvur-
matéria e-portíva e o aseun verdade é que o tribunal S.!I'S provas realizadas em ------------ _

to diz respeite ao esco.te. de justiça da FAC cumpriu vár'os municípios do E!>ta
do e na capital,_ naveeeo,

A diretoria do Figueirense estêve
em Palácio onde s e avistou com o sr.

Celso Ramos, Governador do Estado,
no sentido de contar com a colaboração
do Poder Público para a obra que toma

forma, embora lentamente, Já no Estrei
to, O Estádio Orlando Scarpelli \vai ter

agora um impulso mais efetivo, pois das
conversações surgidas entre a Comissão
d Figueirense e o Sr, Governador d o

Est�o, ficou. resolvido que todo o auxí
lio possível será dado para que o está
dio do ,clube alvinegro torne-se um,

realidade no mais curto- espace de tern-
po possível.

•

Figueirense Fo: Buscar
Reforços em Pôrlo Alegre

o industrial Ruy .Paeh-c- um extrema e um pvnra
Cq falando à .l'\)portagciTl de lança serão os refcreos
teve a. oportunidade de in- que pretende o Clube prcaí
formar de Que o FiguP11:�'1 dido pelo dr. Hejtcr- Ferra
se 'VIIi contratar três [cga- ri.
dores do futebol gaúcho !la Para tratar das negccta-,
'ra reforçar o elenco qu> ções seguiu para POI'tO Ah'
pllrticipa de certame da CJ. sre o arqueiro Djalma, 1:1',.
dado. denctaoo pelo clube paL'.l
Um z:':�t1(:il'o ceu:;rJ.1 r-ealiZar as contrataçb('�.

'Federação ItléHc a
ratarire�se
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCAÇÃO
, De conformidade corp o que dIspõe o art, 25
§ 2.0. do Estatuto, ficam convocados os presidentes
ou ·representantes cr.:denciodas dos Clubes e Ligas
filiadas, paro o ASSEMBLEIA GERAL o se realizar. no
próximo dia 19 do corren.le, os 20 horas em suo S�
de· administrativa, a ovo Herc'ilio Luz, 4 (Estádio San
ta Catarina) com o seguinte .,RDEM DO DIA:

1,0) Apreciação do ·'::latórIo da Diretoria refe}
rente ao bienio· 1961 - 1962.
2.6) Assuntos Diversos
3.0) Eleição da Presidência e Conselho F'lscal
paro o bienio 1963 - 1964.

•

Cosa não haja número legal as 20 horas, a As-
sembl@'ia ·se realizará- as 20,30 horas com quafqu;�r
número,

Florianópolis, 8 �� março de 1963

ODV VARELLA
Presidente

FLAMUl4S ,

Confecciona-st' ('mo!quer quantidade, na melhoJ
i qua lir!nr!p e rT'enor preço

Ed "Zahia - 7,0 an'dar ooto 701 Fone �494

fAC" CRUZEIRO do SUL
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nada nos separa" com rc

íaoâo ao gove.nndor da
Guanabara. ourento « ,r�-.
cento visita que o mesm-;
fel: aos Campos EÜSCOS
Sublinhou: -nesconneço . o

assunto e munca prcnún
cteí semelhantes pnjavi-ns".

RIO, 14 (V.A.) _ O dep.
Sérgio Magalhã�s. vice

lider da bancada do PTB

na Cãmara e presidente da
Frente Pnrlamentar �acio-

lMPOSTOS PAGQLeE_LOS MUNíCIPES

À UNIÃO 49.9%

AO ESTADO 43.6%

AO MUNiCíPIO 6.5%

o i�pôSto orrecodcdc pelo Muni
t.Ípio é ·aplicado exciusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es
colas, R lias e Estrados, Limpeza
Púbticd, As'Sist6n<:Io Social, .tc.

MUN�

PARA QUI! TUA CIOAOE "A\l
FIQUE MAIS POBRE, PAGA ftU

IMPÕSTO COM PONTUALiolllDIl

A R R E C A o A C. Ã o
--------------

cãc''.

da: ComPanhia }\wêriCIl r'a

bil, al)Ó� a ,entença de -le�

p�jo,. prof<'rida pelo juiz !u_

cal.

O procurador-geral d

Estndo, Sr. Paulo J\ntu.l .. �,

tugem "proCUl'udol" L','.t;

Pnu� A!lt_IJn�: _�e... o .:."-,,,
gado do �1·. Carvalho Ja ) ,-

ti, �r. Néls"ll Hungria, u

presentou nntem, à Ju ';':a,

um!! pl'tição _ a qual d;

Puta. de .nteligent" e ,·:'1

fdta - i�entando o S'>ll

comtitulllt.., do di!q)osto.
da Lei de Segurançll e 'tio)

Salto de r.O no fsJado do Rio
NILÓ.POLIS, 13 (V.A.' -

Cêrca de 200 caSos 'de tifo
foram registrados nolÕ hos
pitais de Nlló,polis, dos

talados vários postos de

vaclDação, nos prêdios da

JJllUlicij)alld,tde ,e de enti
ade LLtntrC::pwas. Tombem

te que fêz ao g('I'Ve!'nador
carioca para que se afaste
do Ex;ecutico a fim de que
se apuTem devidamente os

crimes da policia carioca.

quais quinze foram fa.tais,
nústes últimos J.-5 dias.

Apesar QUS dificuldades
com Que conta (t prefeito
Er:,cides Lima, foram ins-

as casos e saúde lccaj!; têm
colnbGrado com a ll1unici

paliddue, no atc-ndl:nento
aos caSé:S de t;Co. em vi.-"
tude da �1:�lJ_càJ cajtic:1.

18 Represenlant�5 Re!iigo�os Russos

nos Estados Unidos

Instalação de

Nowo tA.!micipio_,
NOVA IORQUE. 13 (V.A.)

- Vivazes prlêmlcas e C:J

,mentirias diferentes acom

panham a permnn(lncia de
18 .eclc::lasticos. represen
tantes das Iitl'jnriplais igt'e
jas c:istãs da União. S�

vlêtica, em Denver. no Co

laradc, ondoe tomarão par·
te. c('mo ob"el'v!l:dorcs, nos

tl':lbalhos da sessão inver
nal do "Concilio Nacional
das I'grejas"
A dt:!legação inclui re�

IH'esentnn1les da Igreja rus

sa O1'�odoxa, da Igreja 01"

tod�XR da Geórgia. (la Igre·
ja armena. da União dos
Batistas envangêlico-cris_
tãr.s e (Ias Igrejas evangé
licas luteranas da Estônia
e da Letônja.

FOi instalada dn\UI,'·.:o

ilit'mo, pelo Diretor do T',·

�ouro do EMtado, dr. Wa.!,C:

da. Luz M:ocucp. a Colew"ia

Estadual de Cnnelinha, ;'t.

tend!'nd" às n�ceH�ld.l.��s

ql1e ,o d('�cnv"lvimnt" d:l-

quêl.., nnl11i�j)1i" vem <,xi'Slr
do l)::IfO mdho!, c'tOrd<'l1u_

Çã
...
", movimanto trib�ltl

I}'io r�cilltando, a��:m. :.,

habltantt< 'lo. !'eglao, .

cumol",npntu d .. �uns O)::J.

Igaçó�'� "ora Com os Cofl'�3
\

púbkos.
Os oclesia!'=tic:ls s� en

centram nos Estados Uni
dos p ,r� uma visit-a. de trios
scman:l� como hóspedes d"
Concilio Nacional Quando
da ('onclu�ã'J dos trabalhos
de Oe:t"-Ptl. eles visitarão"
�m 1TM-1pO«. YaI'1as cidades
6�� Es':"ados Unidos' e rea-

Ney Braga
Em São Paulo

DepoIS tio ataque Ines- Os Insurretos tinham
LIM.�. 13 (V.A.) - A 1)0- pernão, os polid,iS reagi- pensado em saquear as te-

Hera desbaratou uma rebe- ram e, finalmente, ccnse- partições públicas e o co-
lião juvenil de urígem co- guham capturar o cabeça mércto da locaUdade de
munrsta declarada em Hua- Salinas e OtltTos membros 2.500 habitantes sItuada
machuco, capital da pro- do bando. Nns refregas a uns 400 quilõmetros
víncra "de Ma.raoon, no Es- tiros noou ferido o chefe nordeste de Llmu.
tado netHuarwco.é da guarda, capitão Vallada-

Co grupo rebelde, Iíbera- res.

do �el:) comunista Hugo Finalmente as autortda-

8<11111as, de 19 anos, se apo- des recobraram o contrôlc
derou da cidade por várias dll cidade, be-n c-mo d-s

militarel'"

,::,.n·, �,. ";,""",.>, pervi, PilB O�ras
-u o �eU número. tr

...

BRASILJA, 13 (Ü E'Io,a
do) - O ministro da VIJ.
cão entl''''�ou "O presidee tc
João Gculart, o) projeto ec

bt-e o rnvestjmentc em o

bras p�:� o corrente a'11.

Tal o-ejeto. e-ta oçado cm.

197 bilhões de crueeir».

fRAittA: 300 Mil Fen(lw1á(��
-

Em-Greve
de carvão que resistem fi'

mementg ii. eraem de m-oi-

!ização müitar. d:tada pc- -------

De oeute. Outro. c:otn n·.H

meta1útgi(.os inten�;flca:'a"1
n inqUietação no p�nor.'_ma
do trabalho, reallzan:.lo '�l"e

ve de 24 r.C!ras e ?;; mln', "s

de ferro de L"rcna im ':�

ram -"eU llon"o dia de gr"v".
sem qUi! h"ja perspecth'<.�
di' �olução do conflito.

;,��.-.- -1-"

erá

horas, cortando as cornu

meações. aros o que rou

oaram as armas de um,

pôsto p:llic�al.

armas e se anoderuram,
a'ém disso, de nutrida li

teratura comunista e de

várias cargos de dtnamte. r�iinifeslações
Pdpu!areS
DAMAS(;O, 13 (O E�tad")

� T.odas as menrre-taco-s
de qualquer classe, :se"o

dispensadas com a ml�s ex

t�em:l severidade. E�ta atl

t-tincia, consta de co OL'

n:cajo oficial, difUnd.('o

pela rádíc de Dame scc, c.)·

mo pnrta '1"O)Z do ccnsetne (I:!'

l'�vc:uçã" síria.

(G:::-r!Tio

Govêm� Estado·

FmmSCA
Foi nxaaa para 16 .h

corrente a dnh ttlc instala
ção do muntcrp:o de Cat,lll
dUVJs, comarca de .Jcaça'rn,
criado pe!i' lei n. 869, de 2'J
'lc Jaaneiro do corrente 11.-

Procurador

do ES!i!do

Sir�sm!![do
O dr. Jouo Carlos Ra'uns

foi desi.nado pQr.ato v').

Vernameni.al de 4 do cn_
rente, para Substituir n

Procurad,,!" dp Estado, IH.
Rubens M:Jritz da CQÜ3.,.
enquanto perdurar o s< <1
afastamento e a mnl"tir cio
dia 5.

\

lizarão am relatório acêr- SAO PAULO, 13 (O p_�-

c.a dos resultados de suas tado) - O g.ore:rnador Nev

l'vi.<tttas. 'l'rata--se da segun- Braga" dto puaná., e .sperR-
•

r;la � �jca de do hO)ie �m São Paulo.

ec-1�s.lãsttC08 soviéticos aos mo &e sabo Q nome dO chef<:!

'Est.ad4s tJnidos. A primet- do executtvo tpPunaenae,
rI. tJeve tur;a:r 19511. Ambas está .nd anlc1Jllado Para a

as visitas foram precedida f:'!'c"ldéncia nacional do

p,.r outras Idênticas, rea- PDC, .cuja c"onveqçiio n'__ I
lizadas na União Soviótic.-I. c':Jn�l l',·\:i 111J\"c<ldf) � l"a t
por p::ll-tC de eclesiástic:::!; ';:p":'ihdu (le. 23, a 31 d" L' -

i __

1'.

·�4··'';b�;'��:'�:�:�;·,·...�.i'�:;;:;B������!!l����!!:��!!!�ti!"�·S·3j··!i�-.';s:����;t�$Ii;i;;;,:��ii�",::::::'

Pr:maira (ri!9 do Novo Gcvêmo Sírio
á-abe. ""e é um dos w'!.<;'

DAMASCO, 13 10.E. mais lm':l"rt::!nte" ebjetiv e.

Informes de�ta capital di- Obeerv..a-res ata-m que D:,

gem que., novo governo.ir, reee ter -urg-dv lima ,Ii�-

rio encontra-se frente a _ '.la são entre o neve n?-"',,"

.
p-ímeír-a cri�e intcrn:t, sr-: qU? ""u.,"u " govêrn..
bre como forja a umanr- sem.rna pa-easa.

t'L 1 rc� aT����s �e (!Iha
�lf12nte J .hn K�llnrd"Y. A-

MOSiJOU. 13 (O ES�;l.U',) CL"ecent':l1 uuc f· :l.� rorc 'S

_ A União Sevréüca dL;.;'.' t:.omp��{a· de I' "e;:>':1I; 'I: �

hcje pela pr.mctra vez, ql'�
(. tá \'�':il"rd, tropas rl

C;.I';é'\, c .r-r r.iv c<'nc,,!!a'::')1
() m n.-trc K:,l e" ;J"

PARIS, 13 (V. A.) - "

pior crise verificada no Lra

balro, desde que Charle3 D,'

Gaulle a"sumiu a pre�l"f.;,l
cia da França. foi .iloent,· ,
da ollte'tIl, quanJo 300.:/,)
ferrOvii.rto)� in1cinram ".:;"'
ves de fustigação".
Os !erN·,riáiO)s da a'� le

Estatal lealizaram gr2W.i,
em numero�os ao pals. em

apôio a seus dirigenLeH qlt'·,

nmanhã, estarüo l'''Ulll h�

com l"epresentant('s dO) .;0-
vêrno para analisa!' eXI�en
cia� anteTiól"es do sindI :'�:o

sobre aumento de salá," .'�

As grev�' ferov!áias "�!'..I.
varam as consec:.uenc!a� d::!.

greve, iniciadn há 12 ,l:êlS
por duzentos mil min�lr"s

��€lo 5 ..u.,.r+,/
(C�ffWI)IIIIl O'J,,�t:i. ';;>3

DllrJ'11

P..,frMCDl'!__ ..·"
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I ar-od ( raldaUSC
Ultrapassando a expec

tativa, foram aprovados
ontem nos testes vocacto
naís reallzados nas pró
prras faculdades, aprcxl
madamente 190 untversítâ
rios que deverão, possivel
mente, participar das pró
ximas apre�.entações do
Coral da Universidade de

Santa Catarina.

Universidade, o renomado
Maestro Mario Garau, re

gente provisório do Coral
da USC.
A presença a esta Capital

do Maestro Garau, pren
de-se ao fato de preencher
de Imediato as faltas e di
ficuldades existentes no

ror ertec CO! al. dada as

prôximns breves apresenta
ç')es neste e.em outros es

tados da federação.VISITA

conrorme h�víamos noti
ciado nntertormente. foi

recepcionado na manhã de Na Reitoria

ontem no aeroporto Her- Maestro Mãrlo

cílio Luz por alunos desta recebido pelo

AumtNcIA

da USC, o

Garau fOi
Magnifico

Í)�·ESY.AD-O-

... O JIlAIS UTICO DlAIIO 11& SAJlTA CATARINA e

FlorianópoHs, (Quinta·Feira) ,
14 de Março de 1963

G Pei)ll) e a Scmma Santa
RIO, 13 (U.E.) A CO-

FAP anunc.cu a elaboraçác
de U mplanc de comerctnn
zação. diMtl'ibuiçâo c fi�,':l

Heaçâc da vend» do pe-ca
do durante a Semana sen
ta. A partir do próximo di:il.

16 todos o� barcos peequm
ros serão nscaueedss. �}".J

orgá" ccntreladcr, dev<!ndo

os preços serem e�tabcl')('l
<.los de ecõrdo com a rórmr.,
la custo, lucro e de"pe-:; ....

Secretaria da Agricu!turà
Curso.de Tratorista Vai Comaçar
Nêste mês no dia 25 se- maiores informes, devem

rã iniciado o Curso de 'Tra se djrl'!ir a- seguinte ende

torista da Escola de Tra- reçc: Dr. Osman Gomes ,di
torista de Ilhota. Comunica retor da Escola de Trato

o dr. Osman Oomens, dire- rista de Ilhota, Santa Ca
tar da Escola que neste mes tarina.
mo dia as cat�rze horas.os
candidatos serão submeti

doS ao exame de seleção.
Os intereSiiados no Curso

de Tratorista que desejam

DU 18 - Ministétio da

fazenda - Poder Judiciário
_. Tribunal de Contas -'

MinIstério da Justiça.

Manifestações de Agrado Pela
Escolha do Set!;r��á(o E�pídio BarbO:fl
Várias tem sLdo a� .�" as Il.Hin'ltu1·aS {\o Pre�ill"n

nlfcstaçõe' Congr3tula,":"_ te em exercício do C()n5� ho
se cim o governador '«cISO Estadual de Educação D··p.
Ramos 'Dela e!cólha do 110'':;) Lauro Locks; pelo p�e�8i�·o
titular tia Pasta da Educa- Municipal de Searo, S,·.

ção e Cultura, prot"e,sor Cayton Wosgrau; pelo �r

Elpídl.o Barbosa. Rafael Cruz Lima, aiém ti ..

Entre a6 mensagens ·�c� dezenas ,1e outras que. "01)1'
b.lda.s pelo Governado-r. ii.:; tunamente, daremos CQr!h�_
mais recentes -contam c<,q ciment?

DR. "'�H (JPRA
MIS�A�� �s�������, .,j!! " ... :

A Ação Democrática Popular, convida a todos
cratas para a missa que manda rezar na Igreja do DivIno
Espirita Santo, dia 16 do corrente, às 07,30 p�r alma da
quele que, ,em vida, foi leal, dedicado e corajoso com]))
tente da democracia brasileira, e cidadão integralmente
exemplar.

Reitor prof, Luiz Osvaldo

d'Acampora, o' qual ante

cipando os assuntos a se

rem debatidos juntamente
com alguns participantes
do Coral disse de sua enor

-me satisfação ao vê-lo no

vamente no meio untver
sltárlo catarlnense, pois. o

Maestro Garau é tido pelos
corcnstas da USC como
uma das mais altas expres
sões musicais do pais.

De.rtre os assuntos tra ...

tados, foi resolvido qU\
doravante somente poderâc
integrar o c-rer, estucan

tes desta Unroersldade,
sendo que, permanecerão
todos nquêles que parucí-

_ para,n tia última apresen

tação, ainda que não uni

versttârtos.

TESTES

Foi imediata a providên
cia tomada pelo Maestro

ENSAIO

de Santa. Catarina.

PRóXIMA APRESENTA-
çAd

'
"

o Coral d,1 USC volttl.rá
a aure.sentar-se ao público
C3+n"õ'1'mse na primeira'
quinzena de maio do cor

rente ano, POIS, conforme

de muitos ouises da .amén
ca Latina c da Africa estar

noticias não oficiais, p-is- ------------------:-------------'-------::--

��i2;��:',��::��:nt:pce- E.U�ft. Interessados na Ratificação do·
REGRESSO

W�������:�t�3 d(:';�) Cooveo"lo do Cale' � d�a�e:iSna�e r!�e��:Õ::r:re:�:s�r�a M:!�h�ar�� ;;dO empenhou-se onte� divisas estrangeiras nos

hoje, pela Cruzeiro do Sul, por uma rápida rattüca- países ia tino-americanos."
à cidade de Curitiba, onde ção do Convênio Interna-" Disse ainda que. por cu-

efetivamente dirige o Coral ctonat do Café, fato que no disse que o convênio visa ��re:es��oS;�����l durante trc lado, se espera que o

dn Universidade do Para- :��:��OSn!�b�:���::á:: ��:e�����:i:·aà�a���sui�e; a qual Os senadores, teste- ���:::��e �:i�: d�et;�eço�n�;Slntl_me prorundamen- preços do café para o con- assegurar sua estabilidade munhas e jornalistas bebe- mundiais e mantê-los a

te emoct-neco, sei que di- sumldor norte-americano. nos países produtores da ram café, por cortesia da uma media não ínferh-r-
ncílmente poderei voltar a �:��ge a�����he:� ;:::�� ����: f���n:ntee Aafr��� CO���!��, salientando a ::�G��:ei�c�::�!�to�e a���2�re���:: !�c�om;:::a/es- para assuntos poltncoa, missão de Relaçces Exte- urgência da ratiCicaçãc do que "não se prevê que occr-

convênio pelo Sunada, de- rum aumentos substanciais
clarou Que o convênio é de nos preços do caré puro
suma lmpurtância para a para consumo nos Estados
obtenção de divisas estran- Unidos." Frisou que vários
geiras por parte de nume- fatores fora (lo convênio
r ·sos pulses e que, Isso es- impedem um aumento su
tá ilustrado pelo fato de o bstancíat, 'inclusive as

cescnvcrvimento econômico enormes reservas de café

Em

"Frienshtp" (Amizade),
para que o ex-presidente
colombiano, de 56 anos de

O dr. A. Earl Walker,
médico de cabeceira do di',

Florianópolis a (orve ta
Encontra-se �nc�ra�a no , ,A

- II
porto de Flcr-íanopol!e a ngosturaCm·v,ta Angestura. peeten- .

eente a Fórça Patrulha C[>s
dos curso Ile socorro rnarl- nldade, rcrmutou ao ten-n-

Oarau, no tocante ao au- teíra do Sul. que realiza
ümc. Sua função é de savat te .rcsé Bussons o. a g'J.t;.-

t d
.

ero d cora missâo de socorro marrtírnc

����Sol};l�an:Smfutura� apr.e� e apoe a sua I'llredura ,'ps :�a:: �;:o n;:��� em per:·

se���i��' êste que, levou �o=s do sul, reteria. a eua
IFalando a nessa repnrtn-

gern O tenente José aussen-,

�e�i���:t��oc��e�;e�!��. �� A corveta I,,' .tura é .encarregado de relações pu-
"' <:o comanda<\a pcl" 0apit6.,·- bltcas da bdonave di"'Je f'S
faculdades de l�il' u! a

de-Corveta Lúcio B ..rg:- tar, a corveta nberta a visi-

�i�:��';'��;e::�''';:��� �"e;, :�:;�b'�::::' "";��i;;:: ��;!:n�:.b�:�: ;o�:�:,:",,:.� I ;n"}w,��1!fi:t,1postenormente, a l:.,,,·oia de
\�rlclais: Caplbâo-Tvnente S<:!ndQ a Corveta dot'ld:l _1._•••!���"::'6!__

�:��:��:l���l��������ldee se�� :Mau1'O do Herval Cp�tDo 10 do� mais modernos requidl-
",'guint" t'ne"te,. J,,, t;, "enl"., ''',m,,,'' P ament S d COAPviç, S,dal. ,,,de ,·,,11,,-
Sec'. BuS,,,",, Veiga Ca- Int'w..nt", publleo vlSi- ag ,... :;'Ill'\S ev. amm os devidos te:;tcs jun-
bral, JQrg(J Lopes, Frederic' tá-la para maior cono, .'_ \J U U 4

�n��: universitários pr�-
1\,zevedo e Carlos Lyra, $.19. mento do avanço tecnico Na sossão de 12 d" �,·r· atra"o do pagamento do� Santa Catarina vg al>:"'-

EnLcelanlc, ���I��is:ã:iV���:: er:o:d�: da nQssn Marinha de GUe,'- ;�S��;�VDo�aú à:��t�;!a ���� ;=n�;���e:�s�.o;toS�':�d,):�� ��:��;d:r:;;��:ar a������comj'llcmentar-se-â com a

eSP(Jcialidade, pOssuindo tn. ra;,o ES+ADO", na oportu- demal" SaBes comeqlolJ o conf.rou eco no plcnári'l. O

fEf?���::?��;�\�theras Camargo hospitalizado nos EUA
preendente número de 190 BALTIMORE, Maryland, !Uade, pudesse ser desem- tal Jchn Hopkins. Inicial·
estudantes aptoS a parti- 31 (V.AJ Albert� Lleras barcado. mente Lleras Camngo pell-

;i���::�çõe��s!'ep�:;:�:�s- ����;i�, ���p�������tehO�: Lleras Camargo caiu en- �:rr� ��g�::,r:��r de:isR��
��e f��:�����eti�!: dos �a�:l�:o:�b���i��a aae;:3&� ��n�� �� :l� ex��r:��:�;� ��:S:,l�:�sO :�di:�l���n::�
referidos' testes. tamento no Hospital John do Brasil, Juscelino Kublts- lharam-no a que viesse

Hopkins, '''de uma leve he- chek �.e dispunham a 'em- para Baltimor.e, a fim de
morragia extr;;.cerebral", preender uma viagem pela, submeter-se a tratamento.
segundo manifestaram oS - América Latina (para ob- Não foi indiçado exata- CASA OU APARTAMENTO

Aproveitando a oportu- :�d��o;' d�mMi::�oIi: ;I�: �:�:�Ida�:sres��ta:r��r:;: �:��r:au�:r� qt�::r�l:�:= Para alusar _ n" centro. Trate.r com 05mar nésta

�:I��� ;'�;li�o��tf�ov���� rida, para Nova Yotk, com da Allança para o Prcgre,>- cer hospitalizado. Redal'!ão ou pelo fone 3022.

saio as 20 horas de ontem 105 passageiros a bordo, fez so, auspiciado pelo presi-
no Teatro Alvaro de Car- uma escala especial no dente John F. Kennedy_ ------------------��------

valho, c'"ntando não só aeroportc. internacicnal

com a presença do Maestro
Pe. Agostinho Staehelin .e

de suas auxiliares srta. Es
ther Cllrmita Vale e Irmã

Melquiades, como, com --------.---------

aproximadamente 250 es

tudantes da Universidade

Lleras Camargo, é neuro

cirurgião-chefe do HOSPl-

Pela atuação no conclave fazendário
EU(�NIO DOIN VIEIRA RECfBE

. NOVOS ELOGIOS ." iI! ') 1,

Continua reJle�cutind� nf.H

circulos fazendários de ;"

do O pais a brilhante atua

ção do Secretário da Fil

zenda de Santa Catarina çãQ do Secrotárlo dr. Eug�\
Eugênio Doin Vieira e a nLo Doln Violra, reUTIIfl.O

equipe que integrau a de- Secretário� da Fazenda .�I)

ntçâc .da "Angostu-n" v')T·JS

de uma feliz e proveito�u
Permanenia nesta Capital,
onde a Marinha sempre frl
muito bem recebida.

diretamente ro.actonado

que existem presentemente
armazenadas no Brasil, Co
lómbia e outros países 'e o

rato de a própria capacfda-com êsse prcouto. Acres

centou que uma simples
reducâo de um P::U: cento

c.e rir-cutor« ultrapassar
qualquer demanda prevjai
vet nos próximos ci}!cOno preço da Horn de café

vereie "significa um dçcti- anos."

Presidente da Assembléia Paulista:

Aumento dos Deputados
Paulistas Inconstitucional
SAO PAULO, 13 (O Estt>.· sidios �t; deputados. C ..mo ,rior, encerrada segunda fel:'

�� W'n�Ç�ia tra�it�:eL�I� �: :��e�p�r:��ér�� nr���;�� $;��S�����od: as!:����' d:
projeto de aumento dos �lIb final, na legislatura an��- putado Ciro Albtlquerqll�,

dhse que a matéria, tal c�

mo v�m trllmitando, é R'11)

reglment�l e I�costitu-':a,_nal. Nessas condições, me,,
mo que os deputados apo
vem a redação final li;>

aumento, êste poderá scr
facilmento derrub"do na ju"
tiça.

rePI'e�entante pessedista ,Ie

Tubarão �:olicitou envi·�. a

través da Assembléia. à"

despach" tdegrãrlco ao pre_
sidente João Geulart e Mi
nistro San Tiago Dant,as.
aprovudo r"r unânimida!l('
nos seguintes termos:

.

vg apela Vossencia !<ent,.!o
seja liberada verba et aub
rizado imediato pagamep�o
servidores COAP catarme"-
se que �e encontr8m gf.Ln
des dificuldades virtude a,

trazos referidos Pagamentos
ha cinco meses pt Gratns
providencias pt Respeit',,13_
mente deputado Ivo Silveira.

"A�semblê,a Legislativa presidente"

:!;g:�rn�!:�r�:o �:%��� -----------_,------
"Congratulo-me com V.

Exa. pela �rilh9nte atua-

Marinha ndO Confir�a nem

Desmente compra de Aviões
RIO, 13 (O Estada) - O nl"t.rações anteriores a d" tran�aÇã9, se torna diCl'!,1

Serviço de Relações Pilb!'· almirante Pedro Paulo de ------.--------------------_

cas da Marinha, recu.,0ll- Araújo Suzano, quando d ...

se a desm"nUr ou confll·m.,r Indeferimento do Pe·�!do
a existência de caixotes C ....1

tendo 10 é::�Jôes de treimt·
menta, apquirid"s cJan,l� õ_

tinamente na França. !�m
bora o Gabinete do Mini�
tI'o da Marinha tenha ;):'0,
curado envol'Ver o' as�un,o

numa cortina de silenCi". 9.

reportagem de uma agênl'la
noticiQSa, con�eguiu upul'rr
qUe tah; apa!'clhoa, tor::1111
Sido comprados por a1'n:-

feito ao pr,,�idente João Gql

lart, para aquisição Oe r,

viões para a Marinha. En

tretanto, em fale da ex!:;

tência de doutl"lna do E.;tL,.
do Maior das Forças Arm,,
.IR�, de que só a FAB :tei'�

operar rom aviões militare.�,
a situação é deliladis�im<l,
pois diante de tal. ente/vli
mont? de ordem legal, qUlJ..l
quer expliCação para a

Um dos tópicos ruidosa e demoradamente aplaudido
do discurso do governador Carlos Lacerda, na solenid',de

final da convenção ude71ista. loi o em que lez profissão de

fê partidária e afirmou a ,ma inteira servidão, no exerci
cio do c"rgo, às soliCitações e indicações da U.D.N, gna
nabarina.

Sob aplaus05 ensurdecedores, declarou o governado]'
carioca:

"Entendo que a p,..lítica não faz parte da

:ldmlnlst,açÃ.o, porque entendo que a politica
.- �.�, ....":� ,', ,:t n."'''''�!'Il"tr<!.''ãT'.''

legação catarinense no re

cente encontrQ com o Mi

nistro San Thiago Danta.5.

Desta vez, a manifesta1<.10
partiu do Secretário da Fa
zeI).da do Estado de G'>la�.
sr. José Adballa. que expres
SQU-�e da �eguinte man'"i-

melhores auspicioso e�p�ra�
do� magnificos rcsulta1"s

fortalecin1<'nto finanças e5-

tadll'ljM.

"AtenCIQliamente, JQse A

bdaHa. Secretário da Fa
zenda do Estado de Govcr

Noticias da Secretaria da Agricultura
o Senhor Secretário d') do Norte, Comissão repre-

Agricultura, dr. Luiz Ga- sentando. a Comunidade de
briel. recebeu no dia 12, enl

seu g'abinete de trabalhlJ, flS

seguintes pessoas: dr. Glau
co Olinger, diretor da ACA·

RESC, que tratou de assuu_

Travessão, desojam assio;;t.im
Cill veterinária; Senhor Luiz
Nandi, prefeito tio Mun;CI-

Uma Grande Oportunidade Para
as Donas de Casa

O comerciante não p()dc
ter a exclusiva e QQced 'n�e

preocupaçãQ de ganhar (1'_

nheiro. Nem todas as suas
iniciativas estão subordin;:.
das ao interesse peI? C1r�(l",
pois isto, lho vend" hClri
zontes mais amplos. hOl'l·
zontes de prestar serviços a
coletividade.

Muitas Ivezes as iniciati_
vas são de molde Do conijul
tar o::; interesses comerCi'lS
e ao mosmo tempo os da
comunidade.

'

Há negócio� que só tl'a<le>n
provolto C dinheiJ"l! ao (",_

merciante. Porém, há õutl"t's
n�gócios, <'U inicialivas, tJtle
consultam igu�lmen�e o"

interesse l'úbJico5.
A venda qUe 11 Mo.J,·11r

está prOllloven"", de urli'!;"s
de máxima utilidade I'al'a
o lar. e uso pessQal (rOu)"
branca) e uma venda i�_
t(Jressante e proveitosa· à
população.

Não só porque são artif�"'s
de máximo Interêsse pr::l
todas as donas de �n".l,
mas, princiPalmente por-lUe
a"l! condiçÕeS são de tal for
ma vantajosas e atrativa�
que constitue, uma COJo,�
.ração valiosà.

O prazo é de 12 mes�s
(praz,o enorme), e ainda há
dispensa completa de qUiLi
quer Pagamento inicia!.
E', pois, uma grande �,

p()rtun!"�dc o que com:Jr,,-

IMUN!D,aUES - D�e p u:t a d o
q er Mo�ificação

RIO, 13 (V.A.) - O dade de ação em sua vida tráfico de mulheres), con-

deputado federal J! emias pública, a emenda detcr- tra Do saúde pública e con-

dc Matos FonteJ IPDC- m�na que só poderão ser tra a paz públlca. Nos crl-
RJ) ,apr,esentará à clima- prrcessfldos aquele::; que me::; com posslbllldades d>'!
ra Federal emenda que estiv.erem incursos nas leis serem frrjados, o deputauCl
modifica 11 concessão de do Código Penal, no que tenl garantida a sua imu-
Imunidades parl�lllentar�, se referem aos crimes con- nidade.
vil:i:mdo a po:;slbl!ldade d') tra a vida, contra o paLri- Na pró.xlma Conv.enção
prOt'cs,amenLo de detados mónio, contra a família, Regiol1al do PDC Flumi-
que C'J:netalll cr .me co- contra a ad:ninistração pú- nense, ::erâ traçada umfl.

mum, sem que Justiça blica, contra os costumes campanha de apOio ao

necessite pedir licença ao (sexual, sedução e corrup- dcputado Jeremias de Ma-

Congr.esso. A emenda, que ção de menores, lenocínio e tos Fontes.
deverá estar concluida

amanhã, dá oportunidade �----

a que um deputado possa
ser processado e garante
lhe a Imunid<lde, caso o

crime em que esteja envol·,
'lido tenha sido fOI'jact:)
com a finalidade de preju
dicá-Iv na vida' públlca. O
aI tlgo que diz que o depu
tado e inviolável no exer

cicio do mandato, por SU;'5

("Piniõe�, p:tlavr3s e votos,
nã-o- sol -' qua',uer alt�-

tos relacionados com negó·

pio 13 de Maio, que traC',u
sôbre aquisição de somcntr:s

Pal'a agricultoes de seu m',I

n:.�h:o; del'utaco Waldemarcios da 1\.g!"icultw·?;' 1:',..

Cube ao públiCO sab(Jr a

proveitá-las.

,
Numn t.irada de ,explosiva. sinceridade, o deputa

do Fernando Viegas, no discurso proferido ao cncer·
ramento da convcnção udenista, limitou O seu ved.c
tismo aos estreitos; circulos do diretório municipai do
seu partido.

dOI" ��s�L�I�r:��Cucl-i:etop:r�c�:.:��s�����·:aL�:I���;,I���= 1
nas. atravessou as lindes .catarin.etus pd.l'a para u,on
tecer no vasto pampa nacicnal como plataforma de
lançamento da candidatura do sr. Carlos Laçel'da a

presidencia da República.
Dir-se-ia que o irriquleto parlamentar, ao esco

lher seu vedetismo nos parcos espaçoS florhLllopolita·
nos. apenas lhe estava dando impulso para O vóo In

terestadual, em demanda da fama e da glória nacIo
nais.

Essas .extensões e outras semelhantes, têm sido, em
nossa vida partidária. caUSa de muito atestado de
causa-mortis politica, "porque, em honesta anáIl�e,
refletem aventuras tipo. "se pegar", ou Indiscipllna.

Na v.erdade, as vedetes municipais caberiam !arl
çamentos de candidaturas correlatas: para prefeito,
vereador e inspetor de quarteirão.

COlllO em certos programas radiofônicos limIta
dos no tempo, as vedetes politicas deveriam respeit::l.r
as restrições no espaço.

No caso: nada alem do perímetro urbano I
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