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o Estado de Calamidade Pública Pod
Qualquet Momen-to na Bahia

, ;. ,

(
der bahiano'encontra·se no dades àanianas inforrnararn'�--�"_c--------------------------------------��----------------------------------------------------�--�'II
interior do Estado, dirigín-. que é de calamidade pública' Real.·dade ,de' U'm, .60,u\,.e'"rn'o:do pessoalmente . as opella·:. o quadro da situação; com

\"y 'ções de socorro às pepula- as estradas íntransítãveís 'e

çõés flageladas.' Por outro .os contínuos desabamentos ,\" ,'�
"

,

,�:��� °M:�;0�ove��:e�o; �i '����ac;;:s. :�: �n:�!�1:t��.;t.�, De;�'I'e", I ael-as e',Cad'el·as' -'e·m-· t'o""d''O' ,,'O:·' Estadoavistar nas próximas' horas ,atea, flagelada, que ,mclue ,.
, .

com o Presidente Goulart, uma parte do norte do ter-.
' "

,

a fim de solicitar novos au- ritório de Minas Ger.ais.' �
, ( .', . .

'
'

xílíos federais. O número . Aviões Ida FAB estão .polá-' :
' -

Si.-' -. i
de flagelados .

se eleva a. 8 borando no atendimento às :'�
mil, e continua chovendo' .ín- .populações afetadas 'pelôs
tensamente em toda a' re- aguaceiros. A Rêde Ferroviâ

gíâo sul da 'Bahia. O Palá· ria Federal, [a liberou as'

cio da Aclamação, está fa- verbas' de 64, para atendei:
zendo apêlo aos demais Es- aos' ramais do vale do �e-,
tados para que enviem, me, quítínhonha, atingido pelr�\
dicamentos, 'agasalhos, e 'ali- 'iundaçães.

.

i
" mentes para as populações . ,

flagela\!las,'
,

MILHARES DE' DESABRl'
\ GÀDOS

J ."

, SALVADOR, 22 (OE)
SALVADOR, . 22 : (OE) .:»: 'Milhares de' pessôas no in

\ Continua chovendo 'torren. 'teríor 'baiano estão ao desa

·cialmente . no vali 'do . t:1O brig-o, em: cortsequênçia; da�
,Jeguitinhonh&,: agravando a chuvas vtoterites- .�UB fi,ze; ,:' .

,

situação de numerosas,', ci- ra�'transbdrgàr os 'rios 'Jefi �.,,;:""_''''' _'_

dades -do ','sul' çla 13ahÚl;'· dei·' quítínhonha, ',Pàiáguassu. é.

O
t

f
o

'

, "
.:

xand? .ao . 'd:�a,bJ:igo':: ce?'t�; '. ·São.,Frar,rcis�9, 8 'Ci?ad�s. �d;r . n�.>arlHSnas de {.�mlh� � �s,:'�uton-,. ContI. n�; :segunda p��.-: H'b� '. . y, .

cJ���hci; Uden!��fêi{hs-
.' ,

"
"

t � ,
"

,

-, Rl0- 22 ,OE) - 7 operá

J,'
�

�
VI -4 '

/ . ::_. rios rÍcar,am feridos na ex,:

ta!!" P\nte'c" I"'p·a·"-ç·""ão 'i/'" plosão ocóTjida
/
por volta

., "

"

'
.

..
' das

I
14 horas' 'nas oficinas

I DAR ES SALAN, 22 (O.

BRASíLI,A, 22 ·(OE) -' A,
.

.regtonais, "para indicação do ': da f7qlla Whit� Marthins,
-

,�
,', .'."',, ..'..,..0 Presidente

b',ancada e 'o.�cli,�etór-iJ' �,a-J c��âi�ato,:ào Part�do, a- Pre- rua $�o v , Crjs:ÓVã? 393, �A San .Thiago pross,egutra nalS nica realizou a d�r����rcíonal da, UDN, ,estarao· reu-f sl.dencla.·, da Repübtíca. A ,exp,lo�Q:'oço,nel.l', na seçao, "-,',
" .'

.. visita pela cidade, após pe�j<f.es . aiPda;'.ho._J�, p.�1:.,a....t�8;r, ���Plwa.. '>:l:i��X;ista, .' .�!��f.á.< �de �ih:xi��!!iO-",.. q'UiiI;'dO.' .um
\-',. "':�'>: '�'?'��.H\� "".III!:!!. Jr.lM,.�.M1?J:'';a�'"

' À" �. �" , '.' ,

tar �a ant�,c�p,�,2�P, d�>, {jÕn. 'J:tlJ;).tla!'b�1: ,,''!t' �úÇ�t,ll�ÇI"O,' ���\:� ��.f:'- ".�. t,�; '_:;t���\'i��,�!J� � y. 'Y �. : K,��::�� ��v����s :Vi�:l
�21q,;;ft\{!l�m.{�O�àr.t�'?' ' do TI uta'dQi'ti-srol.utêl LÜClO "a�t1'l"étiO. s:-fe· PETRqPOLIS, 22 (OE> - AInda ontem. o ,presidente rebelião das trop�sA ajlteclpaçao" Ja !,Ol 'SOl.lér- Cardo o nà', ,,�lderança da ridos" foram medicados no 'Ex,ministro Santiago Dan� Goulart confel:enclPu com, o

J contra seus oficiaistàda por diversas secções bancada.
"

Pronto Socorro. tas deClarou que encoraja.. sr. M;igueL Arr'ais governa.
'�----------------�---__;:'--------_"��:

'

.

do pelo' p'residenfe da "Re- dor de Pernambuco e com'
nicos, O Presiq(mte, anu

T b" Ih d
'

, ,

cio\! que o país voltou'.
.' ,."

t'
.

t·, O' pública prosseguirá os ,en· \ líderes. do PSD e PTB da

ra, a. a o
..

r,e,$ pro" es am,'... ·,C,. n- tendime,ntos que vem man- C,�n:ara.e Senado. Porta voz'L;�:P��:::�tee
..

.
tendo com 'divers�s. áreas oflcml dlsse que a conferên-

t
. .

I"
·
,.

_...

d I
pa,rtidárias. Declaração.' do . �ia 'versou sobre

.

o pecreto'

ra a [ea Iza(aO ' ,()
l

CoBC. av·e :;��t�d�eu������r:O!o�i��, �;iC�:ta:���::Çã�n�:i!�:�:�
.

�

I 1 t .' > ' presidente Go�lart n6 Pa- dós ao Senado .projetos' de f:n �STA D E C 'IH É 1
•

'·'t·· lário p,io Negro seg1J.ndo in-. base' e um maior entrosa· ,:E�TAO P�CA �UÉ ZITrCemuni s a' ., f

,:
. }í(f::P:'lli' 1���6t�;�W��;,���Ó.��:, ���ri.:leg�SlatiV,o.,.��tl:� "p�� "'·'-�'"":"'';'''c.;..--",,-------

de protesto contra a reali· qual o cal'á:fer do Congres- da esta semana yoltará" a'
.

�'..;:--;-,-::".�,.�---:�---___;�--,_--.,_ __":'
_

za�ão 'do l° Congresso da so. Críticas' foram tecidas conferencil',i.r· com Amaral .,

Central Única dos Traba- contra o cOrl?Içwe por Depu- ,PeixotCl" prêsideFlt�' d.o ,fS�. '. 'GÜan.a:ba:'ra ;d'�'e's"m':;'e'··'nr··fe.':,.lhadot-es da América Lati- tados Federais
.

na 'Câmar;a. .

na. O comíCio, está marca· Disse" o Deputado· Te'ófilÇl Vo!tará a navegar
Y

N·A-.,O· TE),M':'1 "pIO','l'I.'C"· I A',:. E"S':P'E'(,IAldo para as' 18 horas, na' es- Pires: "O Congresso" tem
1 RIO, 22 (OE) - Nery aci-cadaria da Igreja São José, -Caráter comunista", e ap au- mo, 22 (OE) -:- ,Assinada crjado _

o Serviço Policia
B 1

.

d' t't d' d P f 't . dentado num choque con- 1 C 1no centro de e o Honzon· lU , a, a 1 ue, o re ela' . pe o e. Gustavo Borges, a ,;,Anti-E_xfremista � na Guana
J

.

C
. .

1 tra o petroleiro Deodoro, S t' dorge aram, que reso veu - ecre ana a, Segu,rança ; da bara. Diz a nota, que o Go-
decretar luto. ofici,al na ci- deverá voltar aG tráfego Gu ab r d' t 'b

.

t
dentr ode 6 meses ..J.. fnfor-

an a a IS fi Ulu n9 a, vêrno do Estado, fiel a su
dade, durant� a realização , oficial, opondo fprmal, ctes- Ofientaçã,o democrática, re
d 1 mação é da Cia. Costeira deo conc ave,

Navega�ão. me�tido ao' noticiário veicu- pele esta tentativa totalitá-
�adCi' por um m�tutjno, ,se- ria de -incompatibilizá-lo co

gundo o ;qual -teria sido
.

a
. opinião pÚblica do país

BELO HORIZONTE, 22
(OE) - P Governado.r Ma
galhães Pinto deixará a
chefia do Govêrno mineiro
dentro ,de alguns dias. A
Assembléia Legislativa con

cedeu-lhe autori�ação para
ausentar-se;- pelo prazo de
45 dias. O afastamento do
Governador deverá ocorrertar ao Presiclente João Gou- no ,dia 10 ou 20 de feverei-

lart, relatório acêrca dos roo Informa.se que o sr. Ma- '

recursos dos institutos, pa- galhães Pinto não irá ao Esfadó de emernência '0.,0 Congora pagamento da natalina. 'exterior, e aproveitará o pe- �.
Apresentará tambem a 'mi- ríodo de licença 'para 'rea.

LEOPOLDIVILLE, 22' (OE) terrorismo. apoiadas pelQs
puta da )ortaria .

que con- lização de articula
-

es que,
- O Govêrno' do Congo de· com4nistas. Os terrori,sta:s,

ce.de�á ..�:;;.�"�..; ?e,n\'lfíCio:, MS' !Serão., neêéssáriàs; .. d cretqg "Q.; estapo de
.... emer�.. são chefiados por Pierre Mi<

:- 'A$l_�i;lW,�inq""' n" �:; ;.,.§c�Qf�a��.;!f�.ovfnCi�.0ê>!5iIuti, 'leH;�anti
.
_"':'-:_-,o' .• , ....

SALVADOR, 22/0E) - O
.

tar o estado de calamidade

pública� '11,0 .ínteríor ,da
Bahia,'.castigado por víolen

tas inundações. O Governa-
Gover.p.ador

.

Lomanto Jú'

nior, está díspôsto a decre-
.... .. '- .<'

L

.�. I'
Rosse;:ao (él,Peffers ".0'

Co'mando: da 'PM'

CHUVA CONTINUA ,

\ "

Dia 17 do corrente, nos. ::;1tlõ�s da sêde"60 comando da Po
lícia Militar, /verítíçou-se à cerrmôníà , de posse do no�o' ti
iuJal' da .. mili�ia estadual" cel. Elvídio Pet�rs, 'Q.ue 'áté e�tão

.

vinha -ocupapdQ_�s ei�y�daS fU!lçtí,es Óé .c..�� (lt< Pàsll. Mi,
JJtar do Govêrno. Das solenidadt;s a objetiva collléu os sig
nificativos flagrantes., v�ndo.se/ no primeiro, o nOvo coman.

dante, quando proferia sua, oração de posse, ladeado de ,aI·
tas patentes da Fôrça Pública do' Estado. Noutro, o ceI. Ruy
Stockler de Sbuza, entlÍo Chefe do Estado Maior da Polí,

-

cÍa. quando iniciavl,\ sua oração, vendo-se ao seu lado o cei.

Jracy Fr��cisco da ,SlIva e ceI. Carlos Wenceslau Pacheco;

V�uva de Oswald" presta depoimento
"DALLAS (Te-�S), 22;'mE:) Tribunal, Herwin Wallace.
- Marin!!: Ó��alli, �1à�ír.'dé A comissão, foi encarregada.."
Lee' Oswald, prestará de, pelo PresicÍ�nte ,Lyndop

.

poimento dentro em bre.vé,,; Johnson, de investigar 0 as-

peránte .

a comissão presidi- ,sassinato do Presidente
da pelo, Juiz do Supremo :Kénnedy.

BELO HO;RIZONTÉ, 22
(OE.l - Associações e Fede
rações

'

dos Trabalhadores
mineiros :promoverão .' hOje
uma concent�'ação popular

Gaulle· Virá ao
Ainda. Este Ano

De Brasil
�blem�s;RIO, 22 (OE) - O Uama·

raty acaba de confinuar
oficialmente a' próxima vi,

sita do Presidente Charl�s
De Gaulle ao Brasil, segun
do diz a nota oficial 'dMitri·'
buida hoje pela chancelaria
brasileira. O Presidente Gou·
lart, dirigiu-se ao Pre�iden
te Charles De Ga1,lIle da

França, convidando-o a vi

sitar o Brasil, por ocasião
de �ua visita a .t\mérica 'La:
tina. O Gal. De Gaulle, ao

. receber o convite, declarou
que será motivos de maio'r'
júbilo para a França, ,

rece·

ber o ,Presidente do Br,asil,
em visita para a qual já foi
anteriormente convidado.

Salientou que considera da
maior relevãncia o enc-ontro
colh o Pre.sidente' João Gou

lart, para 'a trocl} de, idéias
'e pontos de vista sóbre pro·

internacionais e diplomáticas dos dois paí.
. ses. Em Paris, altas fontes
do Govêrno -francês infor
maram que a visita do Pre

sident� De Gaulle ao Bra
sil, se dará aind� êste ano.

questões de' interesse recí-
.

.
proco. Nêst� sentid6, as

providênc.ias que se fizerem
necessárias, serão tomadas'
através das representações

Esperiências .com O "TITAN"
II Continuam

CABO KENNEDY, 22 (OE) apta para dois cosmonau
- O primeiro el)saio está-.- tas, ao foguete de lançatico. dos do�s segmentos em- menta, afim de levar a ca
parelhados do fo"'uete GÊ-

. bo a experiência preliminar
MINIS TITAN II�, fo.i ;ea- ao solo, antes do primeirolizado ,ontem com êxito em

•

b"voo ar l.al, que se realiza-
Cabo Kemledy. A próxima .

ra sem astronautas a bor-
parte do projeto, tratará de tio.
associar a cabine especial

Magalhães· Pinto' vai aJasta r-se
por alguns dias

Funcionalismo jnsis·
te no 13� salário

RIO, 22 (OE) - A 'União
dos Portuários do BrasÚ,
promoverá: hoje uma

nião 'do comando

)

Atendtmdo a necesstdade da. Jils*iça catarlnense o Go-
vêrnô Celso Ramos construiu, nestes seus três.anos, diver
sas delegacias e cadeias públicas espalhadas por todo 'o'
tetritório de Santa' Catarína, São prédios bem dotados e

quejrreenchem suas fínalldadesjfentno dos requisitos mo

dernos, 'constttuindo-se, também, motivo de tranquilidade
para as populações- dos seus respectivos Municípios.

Podemos ver no flagrante um aspecto da Delegacia e

Cadeia Pública de Videira, recentemente coneluída pela
at�al administração, com (IS recursos do PLAMEG.

/ .

. Tan�anica
vnlta a
norlla lioa�e

te. Por outro..-Iado, o Secre·
diria do Tr�balho de Mi-

nas Gerais, está
contatos' para

realizando
determinar

Arrais faz.· importante EvoluçãO ou

pronuDciamento:,politico �;��};��f(�!:rlcan�' Grevés .cOfrtti;,:,uam'RIO, 22 (OE) - O Gover- de Pernambuco ao Presi· Douglas Hafley, disse em ....em· 50 UC-nadar Miguel Arrais de Per- dente' da República, na exe- Chicago, que a América La- �.,
,

.

.

.

ao
nambuco, que desenvolveu cução do. J>rograma polítiCO tin� tem que escolher entre

' , ,
,

f PETRóPOLIS, ;22: (OE) ,:--:,,�, sacadores de sal em mesesta semana intensa ativi- e administrativo de re or- a evóluç.ão p'acífica para o'
. No encontro que manteve redonda. realizada no Dedade política na Guanabara, mas de báse. Denunciou o' progresso 'social, e a revoo hoje n,q, Palácio Rio, Negro, 'partainento Nacional dotendo conferenciado inclu- Governador Arrais, a cons-' luçã(�i,violenta que conduz a

", com os Ministros dp Tra· Trabalho com a presençsive Gom o Presidente João piração, cuja tática conSlS' jtirania.
, balho e Via,ção e COIT,l diver- . de representantes do S·l'ndl'Goulart em Petrópolis, dis- te em atribuir aos naciona'l !_'._;-;;;____,..... _

sos dirigent�s sindicais, o catas dos empregados e emtribuiu um comunicado em, li:stas e, democratas, aos' 'T
.

f R', : ra o·spo. r. e 10' Presidente João Goulart pregadores. Os ensacadoresque aborg'a os detalhes de trabalhadores e ao povo, e

suas conversações sóbre o ad próprio Presidente da proourou uma solução para entr�ram em "novo dia d

Nl'terol' a 'greve dos' ensacadores. greve em apóio em suas reI'momento político nacional. República a preparação ,de

b·
• Tambem foi apreciado a si· vindicações ao de'cl'ill,o terA nota, que é publicada co� movimentos su verSlVOS e "

l'i d' RIO, 22 (OE) - A Supe- tuação dos. maritimos e por· ceiro salário e adicional'sdestaque pelos matutinos de golpes contra as 1 er a-
rintendêncía dos Transpor- tuários de São Francisco PETRÓPOLIS, 22 (OE)cariocas, acentua o apóia des. t d B' d G b

o.ferecido pelo Governador
es a aIa e uana ara, do Sul. J O Presidente da Repúblic

• infÇlrmoU que cêrca de 39 recebeu na manhã de hojmilhões de passageiros· se 'I, INALTERAqA os líderes dos 'carregadore
utili.zarain das barcas lia

� ez:J.sacadores de, café, cuj
percurso Rio-Niterói. Disse RIO, 22 (OE) - Continua greve entrou no J'eu 15" dia
ainda que foram transporta- inalterada' ia greve dos car- Os tdbalhador.e's, solicita
dos cêrçau'de 367 mil ve!cu- regadores e ensacadores de ram a intervenção do Ch
los. sal no Rio de Janeiro. ,Hoje fe do Govêrno, para o ate�

a tarde, será realizado novo dimento as suas reivindica
encontro entre patrões 'e

empregados no Departa-
/ menta. Nacional 'do Traba·
lho, quandq segundo se es·

pera, poderá ser encontrada
uma �olução para' o proble·

Ainda o caso da Faéuldade
Nacjonal de Filosofia

RIo', 22 (OE) - Deverá

ser entregue ainda hoje ao

Reitor Pedro Calmon, o laú

do que aptrrou os danos so

fridos pelo prédio da Fa-

culdade Nacional de Filoso
fia. O Reit�)f, prometeu dÍ
vulgar as conclusões sóbre o

láudo, tão logo êste chegué

c'Saneamento de
; f _'

,FortQlezq
FORTALEZA, ,2� (QE)

Cl,lstatá um oilhão e 900

rnHhões,:as ob!.a�, de água,
. esgóto, .e saneamento de
Fortaleza. Convênio a

pejto, foi

?tq-fil

ções.

BRASíLIA, ,
22 (OE)

Entraram em greve ao

meiro minuto de hoje, o.

trabalhadores na indústri
. de ,construção civil de Bra
sília. Dois piquetes fará
colocados na platafOrma
êi'Xo .rodoviário, para impe
dir a entrada de operário

S�l':uçõe� ci '1$ •

às suas mãos,

ma.
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..........,u DA AVENIDA '�HERCILIO LUZ" - Nunca

esteve tão abandonado, tão sujo, tão desprezado.
A ' pouca agua que corre infiltra-se terra a dentro

porque o reves�imento de cimento, faz tempo que sumiu.
As- algas já tomaram parte de grande extenção do

.

riacho.
"I!; o' que é muito pior: o cisco de toda a espécie, que

pessoas inexcrupulosas iogam ali diariamente.
Uma verdadeira e vergonhosa sujeira.
De maneira que uma obra como aquela construida

para o saneamento, da Capital, transformou-se num peJ
':igO permanenfe á saúde públic!:t. \

Os mosquitos têm no lodaçal seu vivéiro.
Troncos de arvopes, aves mortas, detritos são jogados

no canal em mistura com latas velhas e enferrujadas.
Uma lástima, o estado em que se encontra o chamado

rio da Avenida.

Quando vier uma enxurrada
não encontrará escoamento.

_ .. -"

comecmenos '

.'

/

Sôn�a Maria e Carlos1asé sábado 'no" altar mór da
-

,

capela Divino Espirito Santo - Madja em nossa cidade'
�

1 - O CeI. e sra."Bandei
ra Maia (Tereza,

.

recebeu

para um jantar em sua resi

dência, os casais: sr. e� sra,

dr. César Seara, Cesar Sea

ra Junior e sra., e a bonita

sra, Dr. José Gervais (Luzia,
da sociedade carioca.

i
i

"r' I

4 - Procedente do Rio,
_ 'chegou ontem a nossa cida

de o elegante casar do "so

cíety" carioca, Deputado e

sra, Alvaro B. Catão. o Ca

sal em foco, já se encontra

no lm .. uoso "Chalé" de ve

ranero na, l�da praia de' Im
bituba

--0--/

2 - O· festejado cronista

social Lilly, do jornal O

Municipio da cidade de

de
Brusque,
18.

aniversariou' dia

--"--0-;--

3 No altar mór da Ca-

pela do Divino Espirito San

to, realizar-se-à sabado o en

lace matrimonial da srta.

Sonia Maria Mansur, com o

sr. Carlos José Reges-
Após os cumprimentos que

dar-se-á na eapéla os noivos.

viajam para o Rio.

--0--

:-;-0-'-

.

5 � Citcualn�o erh nossa
l

cidade com mUlt;t chatme,

'--0--'"

6 Nos salões do Que-
rência Palace, na festa b�
neficente "Nqite de Peirrot",
Evandro de Castro Lima,
Nuncia Miranda, George
WalVerd, Terezinha Arrais e

Augusto Silva, receberam

prêmios, oferecidos. pelas
firmas; Loja Moveis "Cimo",
Fábrica de Rendas e Borda

dos e Loja "A Modelar".

. --'-0--

7 _' No próximo sátJ.�do,

dessas de -verão, a agua

/ .

'I)H07�EJA selU;

OLHOS
'1
"

"-
use óculos

bem adaptados

----., .

atendemGs com exatidão
sua receita de" óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

I
r ,

MOI)ERNQ lABORATORiO

ainda continua sem funcio
nár. Em Del Monte a situa

ção é das-mais graves. No
local ja ocorreram numero
sos desabamentos causados

,pelas aguas do Jequitinho
nha que continuam a subir.
Identica situação é presen
ciada em Nazaré. Em Ca
choeira de Sãp Felix, as

aguas atingiram a ponte
que liga aquela cidad� ',a d� .

�azar,�, ,e :p�)T
...

;az �

o :Clube da Colina (Lira Te

nis ) , receberá seus associa

dos e convidados,' para a

segunda festa" pré-carnava
lesca em seus salões.

f.

---0--

./

8 - A elegante sra,»My
riam Bauer, estreou sanda

lia de míssangas, adquirida.
na loja "Ravena". ...,.

--.-0--'

9 - Em rodadas de uns
,

que no'"�rner-ican Bar" do

) Querênc1a Palace, os discu

tidos moços
. do "society:

George Alberto Peixoto, Pe

dro Guilhon Pereira de Mel

lo, Marcilio Medeiros Fi.lho

e Luiz Trancred_o, palestra

vam anímadamente-
--0--'

10 - A Escola de Samba

"Protegidos da Princeza",
esta sendo convidada para

dar presença a uma movi

mentada festa, no Balnea

rio Camboriú, sábado pró'
ximo. A promoção e do

'cronista social Sebastião

Reis.
--0--

E por fala,r-rpos :10

Balneário Camboriú, fonn.,

informados que ,o casal Jr.

José Ramos Maia,
,I aca�,"l

de 'adqu(ril') um ç,tl�l'tav�4
apa.rtamento no Balneal'lf
em questão, para sua tem

poracla de verão.

--0--

12 -, Os esportistas ca

tarinen:;:,2 estã;'" r�a, e'spe'>

tativa' da tarde esportiva
que seTá _realizada nO' Es

tádio Ael{)lfo Konder, CO;:11

o Grêmi'o P(,'lrta�egren3e
dia :'11 prórimo - O espe- 1

rado encontro, terá pro

moção elo Departamento
de Relações Públicas ;10

palacio do Govêrno

\

--0--

•

Sociais
�

13 - Altamente feste-
. [ado o aníversáno elo 01'.

Albina Peixoto, nO último

domingo, na' '3irn,patica, re-,
sidência do casal sr. sra,

Desembargador neinn pei

xoto.

---'>--0--

"14 _ Dando nota alta

em nossa cidade, a bOnita
cari'Jca Naclja Matta. O

broto em foco, segundo t;is

�amo� informados de:verá
passar o carnaval na Ilha.

-�,-o-·-

15 - No "American Bar"

do Querênc1a Palace, com

a cantora =soctetv" 'iNeyd,e
Ma:ria, aconteceu anaís

uma' noite bastante movi
mentada.

--o--�

16 - O Diretor da. Loja
=ctmo'' Sr. Roberto Bess'\
em companhia c:� amigos

jantava 'no restaurante do

'Querência Palaee.

--o--

17, - "'Graças a Deus",

o bOnito samba para {) cal'

nàva:l de 64, dQ eonipo itcr'

Alvim Barbosa, Que foi lau\.
çado p.ela cantora Neyc1e I

IMaria.

--'--0--

18 Yara Gualberto, um

hroto em foco na socieda

'de, prepara-se para os fes

tej.os ele "Momo" - Prel)

cupada com sua� fanta

sias pos'sive1mente cilJ:cu
lal:{ pela lidade maravi

lhc.sa", :na prp:xirtla _

sema- .

na. . ,

--0--

19 - Procedente do Rio

ele Janeiro a "sra. Ondiua
Simone Gerdth, encQl1tra
se em nosra cidade.

- '* 8E'-.o HORIZONTE
/

*" RIO DE JANEIRO
'* SÃO PAULO
* CUR!TlBA
* trAJAi
"* FLORJllNdpOLlS
* LAGUNA
* TUBARÃO
*' CRIC/UMA
"* PÔRTO A4EGRE

"

).

J

BOGOTÁ, cótômbía
cf diário "El Tiempo" desta
capital está financiando
as '"Brigadas de Saúde",
equipes .ompostas ele mé

dicos (dentistas p., enfer

meiros, que visitam os bair
ros Onde vivem as famí
lias de' recursos modestos
pa-ra. .dar gratu.tamente '}s

'Sistência. médica, dentár�::1
e sanit.rta aos necessita
dos. A brigada v i'sita cada.

. baírro durante tf'ês domin
gos seguidos, examinando
-todos os Que recorrem aos

seus serviços. E'ita inic:({-
tiva e um exemplo edifi
cante da filosoría que [ns-
pirou 'a Aliança para

Progresso, pois o sucesso

dês te, ,empreendih1ento in

tercontinental só será )!?Os
sível à medida que dêle

"pai'ticiparem indiví(d110S ,e

grupos realmente íntere-
sados em fazer 'algo pelo
bem-estar social e econô
mico das Américas.

IGREJA FAZ REFORMA
,AGRÁRIA

SANTIAGO, Chile - .A

Cont. .na sétima pág.

_BOMBas
HIDRÁUUCAS

o m6ximo de eficiêncio

, .

DANCOR S.A. Indústria Mecânica
ex. Postal 5090 - End. teleg. DANCOR - RIO

.Representant� em Blumeru\U:
LadislaJ) Kuskhoswki

Rua 16- de 1l'I0vemttro i}.0' 1i92 ,
1.° andar- Caixa F"oslal. 4Q7 - S. q

\

Universidade de Santa Catarina
Divisão de Material

ÉDITAL N° 4/64

CQNCOHRÊNC-IA PÚBLICA �o 3/64
,Sit' "

PRüP0STA PARA O DIA 6 DE FEVEREDRO DE 1964

o

o Dir�tor da Divi�ão de Material/da' Universidade de
'Santa Catarina, devidamente . autorizado pelo Magnífico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta C0I?-
corrêncía Pública, aprazada para às 10,60 horas do dia 6

de fevereiro do 19G4, para construção de um prédio de
alvenaria para a Imprensa Uníversítária da Reitoria da
Universidade de Santa Catarina. Plantas e especificações.
poderão ser fornecidas aos interessados na Divisão de

Material da referida Universidade, nos dias úteis, no ho

rário das 8,00 às 12,00 horas.

Divisão de Material, em 17 ge janeif'o de 1964'
Josoé Fortkaml)

Diretor
J-23

DR. SE�A,�TI�O MOURA
CIRURGIÃO·DENTISTA

CLÍNICA DIURNA E NOTURNA

Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratam�nto Indolar pela Alta Rotação - Prótese .

HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 1& noras

2"s 4"s e ê" FEIRAS,ATÉ ]),:S 20.30

) RUA NUNES MA-9HAbO, 7 ESQ: JOÃO PINTO

•

'-«IPI.. .....

FAZE,M ANOS HOJE:

_ Sr. Argemiro B. da Silveira Filho
- sr. Noevio José ,Amorím
_ sr. cap. Benhou Romares

i -'.si'. Ctaudinor A. Laulet ( ,

- sargento Júlio Mauro Castilho

RESTAURANTE
C O N F E I T A, R I A

LANCHES
�PI'ZZARIA

«

o Estado de· Calamidade
o lixo amont0ar·se-á.'
Fará barreira para as aguas e então trasborCilará

I'
,

biS d d t do(�omEc�:::�::�ia�s 1::::�V�:;nanas e' dias e tudo conti· I' D, '. ·11.Ca'. 'pu � 'e s·er ecre a J�.. Rua Trajano 27 - Fone 3125
nua no mesmo abandono sinão para pior. F 1 O r i a n ó p o 1\ i s,E �u�� �andooo ��áv���mil�res rep�� C�� da p�mcirn ��

, .

- � ------_--_-
soas tque passam pelo local_ todas as horas do dia e da

ram 'duramente atingidasnoite, principalmente. hospedes do Oscar Palace Hotel, p�l!ls C2heias, que provoca-
principalmente turJsta� ram desabamento. e inter

O que estamos afirmando é verdade que ninguém rupções nas estradas. Ao va-
�em a coragem de. negar. le do " Jequitinhonha ,e do

E os que não acrec;litam, cheguem até lá. Mucuri ja cO,meçaram a
Apenas alguns' passos da Praça, 15. chegar ,os prin:leiroS 80cor-
Vão e vejam. ros enviados pelo' govern,a-E depois não digam que estou exagerando... dor M;agall;láes Pint�. No' lo;

cal ja se manif�taram mais
'de 50 casos de '--I\fo e' Par1i
tifo. Por ,ouü:o lado d prl
feito ãe �taQuna ,ja, segu�
para Brasília, onde ,tenta-\
conseguir auxílÍo lia govêr.
no federal. O :governad.Ol'.
Lomanto Junior por sua vez'

continua no interio.r do' Es
tado, comandando pessoal
menté �s operações de

�mergênGia em· favor do:")
flagehldos, Em Itabuna as'

tub'ulaçôes ' de agua
.

foram '

arrancadas, e os telefones

II \

•

- BAR -
./

.. I

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nova regulamentação para registro proftssional
A mretoría do ,Sinqicato panhados da 'documentação os NÃO DIPLOMADOS: I

.

g -:-- prova de que e. c�n- I

dos rnalistas Proftssíonaís exigida, s�rão entregues ao Art" 8" , tnQum.te .do IAPC (cer�ldao
d Santa Catarina, tendo em Sindi:cato local de Jornalis- a- prova de nacÍ<'mali�w fo�n.eclda pe�a. autarquia ou

ista o Decreto I1r. 53.263. de tas Profisslonías, o qual en- de brasileira: copia .fotostatlca da

12 de dezembro de 1963, pu- caminhará o presente ao b _ prova de regístro na recOlhllTI�ntO); ,

b'licado no Diário Oficial da "Serviço de Identificação Pro- profissão, no Ministério do h -:- _

Juntada do numero

._ Seção I '_ Parte 'I fissional, do Departamento Trabalho; cio orgao em que trabalha,Unmo,' '-

I' ti rlti
.

de 16 do mesmo mês, delibe,-
'

Nacional do Trabalho ou às c _ Carteira profissional re a IVOS aos u Imos seis

rou, em reunião de ontem, ,Delegacias Regionais do Mi- devidamente anotada pelo mêses, com acepção de jor-

tomar as seguintes provi- nístério do Trabalho e Pre- empregador (da. emprêsa nalistas diários;
<,

dêJilcias, para o registro de vidência Social". jornalística com mais de i _ proposta assinada por

jornalistas profíssíonaís,
�

a _ a Secretaria proces- dois anos de funcionamen- sócio quites com a tesoura

uma, vez que o art. 9° do re- sará os pedidos de registro to efetivo e de tiragem ínin- ria; e,

ferido diploma legal deter- do jornalista profissional terrupta da publicação, quan- j _ 2 fotos 3 x 4 de tren-

mina que "os pedidos de re- medíante requerímento de do fôr o caso e que estejam te e sem chapéo).
e se referem os interessado e [untada dos legalmente registrados, de O pedido do registro serágistI:0 a IqU

artíges "]0, 80, 110 e 150; acom- seguintes documentos, para acôrdo com as normas da após essas formalidades,
Lei cie Imprensa e da Con- encaminhado à Comissão de

solidação das Leis do Tra- Síndícãncia e Seleção, cria

balho ) ; \ da pela Diretoria com êsse

d _ prova do pagamento fim especifico, e .esta, depois
do impôsto sindical;

_

de exarar parecer e reali-
e _ atestado da emprê-: zar delígências, o devolverá

sa empregadora, onde cons- à Presidência para que seja,
te cargo que exerce, tempo devidamente instruído, re
de serviço e remuneração metido ao Ministério do Tra

(firma reconhecida); balho, delegacia local (§ 2"

f _ doéumento compro- do art. 9").
vando o recolhimentõ -do Florianópolis, em 21 de

salário (envelope de 'paga- janeiro 'de 1964

menta, cópia fotostática da

fôlha etc., firma .reconhecí
da);

PROGRAMA DOS FESTEJOS
,

c-s 31.218,l)n
'

BAILES A SEREM REALIZADOS NA NOVA SEDE SOCIAL
Sábado _ 8 _ Baile de Abertura

. Domingo _ 9 _ Baile na Sede Social

Segunda _ 10 - Baíle Infantil na Sede Soci-al
Baile Adulto na Sede social

',.

fREV!DÊNCIA SO,CIÀL ;.1ÉI â# Can.{p;t Pjv,,#6Y----,.--'--,-_
}, .�.. r

(Continuação)

EXEMPLO N° 1

José Pereira (3 filhos) ,. . .. , Cr$ 50.000,00 mensal
Pedro Silva (4 filhos ,.".. Cr$ 25.000,00 mensal

João Gomes (1 filhó ,..... Cr$ 18.000,00 mensal

Empregador retirada mensal' , . Cr$ 60.000,00 mensal

Contribuição normal:

Emprêsa .,.. ..". . .

- Empregados . ..

.LBA .' , ..

SENAC -, .
,- .

SESC ..::.. .., ,

SSR ,., ,., .. "., , .

c-s 12.240,00
o-s 12.240,50

. Cr$ 465.00

c-s 930,00
c-s 1.860,00
c-s 279,00

SOMA' o-s 28.014,00,

'(
.. . , , .

: NO VERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
PROCEDER ASSIM:

Contríbuicão de Previdência
Lei 4.266, 6% . r: .. .' ..... ,

, CS 28.014,00
o-s 3.204,00

SOMA

MENOS

8 quotas partes salário-famílja
fi x Cr$ 900,00)
TOTAL A RECOLHER .. , .. , ..

Crg 7.20Ú?OG

o-s 24.000,0

EXEMPLO N° 2

Carlos Souza (lÕ filhos)
I .

Empregador descontando si ,'."

c-s 17.800,00 mensal

c-s 17.800,00 mensal
, .

,

Contribuição normal:

,Emprêsa, , ..

'.'
.. , ... , ....

Empregados .,...... . •.. ,.

L.B.A. , ,.' : " ,

SÉNAC' .. ,..... , ', .'- .. ,.... ."." ..

SESC ,.: , 1 ••••••••••

Cr$

Cr$
Cd

Cr$
Cr$
Cr$

2.848',00
2.848,00

89.00

.l78,OO
356,00
53,40,SSR , , .

SOMA ..

,..
. Cr$_ -6.372,40

/

NO VERSO DA -eUIA DE RECOLHIMENTO
PROCEDER ASSIM:

Contribuicão de Previdência

Lei 4.266 _ 6% ,.

Cr$ 6.372,40

Cr$ 1.060,00

SOMA .", .. " Cr$ 7.440,40

MENOS

10 quotas·partes salário-família a Cr$
900,00 (Florianópolis) ,. " .. ,. ".,.,.

Total A REC0LHER do Instituto .

Cr$ 9.000,00
Cr$ 2.440.00

.

-=444-.
�' indispensável. a assinatura do responsável pela Em:

prêsa, no final dos respectivos demopstrativos.
O recolhimento referente ao sa�ário·familia deverá

constar nas guias de dezembro, uma vez que a lei na 4.266
de 3 de outubro de 1963 entrou em vigor a 1" de dezembro
cie 1963.

Tanto a Lei 4,266 como o Regulamento não mencionam
o caso de segurados em Auxílio Doença' ou em gôzo de'

Aposentadoria por Invalidez, O chefe da Fiscalização do
JMC, formulou consulta à Administração do referido Ins·
tituto, tendo em 'vista várias consultas de firmas desta
Capital. Oportunamente, conforme o resultado da consul
ta, voltaremos a informar os interessados,

As quo�s-partes de salário·família de acôido com o

Ealário·mínimo vigente nêste Estado, se�ão as seguintes:

la. Regiãô

Salário Mínimo . , , .....

Quota-parte """'.
. . , .. ,Cr$ 17.800,00

Cr$ 900,00

2a. Região

Salário Mínimo . . . . . . .. ' .. ,.. ""'.

Quota-parte _. . ,,, .. ,.. ., I, •

Cr$ 16.600,00
Cr$ 850,00

1 - A CONTRIBUIÇÃO E' DEVJDA PELA EMPRÊ>
SA E NÃO SERÃ DESCONTADA DOS EMPREGADOS.

, . \t' d . - \ .

,! _ Caoa quo a e eVIca ao empregado somente a par-
tir do mês ém que fôr apresentada à emprêsa a certidão
de nascimento' dos respectivos filhos.

.

3 _ Os emprega{lores não fazem jús ao salário-famí
�ià e não estão sujeitos às contribuições do S. F., estas
são devidas tão somente Sôbre os salários dos EMpRE
GADOS.. I' 4\4 : ....

1 :- Os médicos e os cirurgiões-dentistas beneficiados
pela lei n" 3.999, de 15 de dezembro de 1961 que dispõe Sô-

.
bre o salário-mínimo dos médicos e seus auxiliares, bem

'. :'i:cql'<?""5"� cle�tistas,Iarao'·jt.1s, port�to. ajírils ;vêzes
'''i.!ã-'i-JO-fâiTiiJji��'

-'
'. ....'

.

'T

mencionada.

Adão Miranda
/

Presidente

,..

PR OGRAMA DO M·ES
COMUNICA:ÇÃO

. l

A Diretoria, do Clube Doze de Agôsto reunida" tomou as

seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos car

navalescos:

Terça - 11 -; -Baile na Séde Social
OS BAILES COMEÇARÃO:

Para Adultos das 23,00 horas
Para Infantil das 15,&0 às 19,00 horas
MESAS _ PREÇOS:
Na Séde Social - 4 noites _ CtS ,6.000,00

. .oB&.. Cada s4cio só poderã adquiri!' uma mesa,

ROLHA: _ Cr$ 500,00 por noite
Casal - Cr$ 10,000,00 para todas as noites

Casal - Cr$ - 4.000,00 para uma noite

Individual - Cr$ 8.000,00 para todas as noites
Individual - Cr$ 3.000.00- por uma noite

I

)Estudantes deVIdamente credenciados Cr$ fi.OOO,OO para
!odas as noites.'

.

/

Estudaqtes, devidamente credenciados Cr$ 2.000.00 por
uma ,noite.

A posse da mesa não dará- direito à entrada, sendo ne

cessário a carteira e.o tallio do m€'s ou (anuidade' de 19(4)

ou o convite acompanhado de documento comprovador dr
.

·dentidade.
.

INTERCÃMBIO: _ Cr$ 3.000,00 por todas as noites
Por um'a noite Cr$. 1.000,00
RESEFi,VA:

1" _ As s'enl?as serão ·distl'ibttidas às 7,00 horas do, difl
1" de fevereiro (sábado), e a, venda será' iniciada às 3.00

horas: , .

20 _ 9 pagamento será Ít,iito no ato da aquisição.
30 _ Os convites obedecerão às exigências estntuhirias

e poderão ser r�q1_;isitados a partir do dia 16_dü corr�n.te. e,

;erão entregues '-1pÓS 48 h0l'3s.
4" _ NOS ).)[AS DE BAILE A SECRETARIÃ FtrNCIO·

INARÁ NO HORARIO DE 14,00 AS 17,00 HORAS, EXCT,(TS1-
VAJ.\,IENTE PAEA VENDA DE CONVITES:

.

5' _ No ato da aql.tisição do c:onvite'o sócio solicitante
dever<:Í:

A _. Apresentar a caÚeira !',ocial e o 'talão <lo mês.

6" _ Os convites só 'Pod�'rã,o ser fornecidos pela Secr-;
taria

T - O convite n�io dará direito a mesa que será paga
a part'.:l.

8" _ A COMPRA DA MESA TERÁ QUE SER FEITA PE·

LO PROPRIO SOCIO OU smr m<:PENDENTE, P0P-r:J:!DO
NO ENTANTO A SENHA SER F,NTJ�FX:UF. A QUAr;Qm�R
PESSOA, UMA VEZ CREDENCl.'\DA Pl�LO ASSOCIADO.

9" _ SO SERA PERMITIDO QUATnO CADEIRAS POR
MESA.

DETERMINAÇõES:
ln - E rigorosam,ente vedada a entrada de menores nos

bailes noturnos (dE! 14 a 18 anos) _ só acompanha,dos de
seus pais.

2" _ No baile infantil não será permitido o uso do l�n:

ça perfume. I

3" - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU

(ANUIDADE DE 1964) OU O CONVITE SERÁO RIGOPvÚ·
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA,

4" - Os portadores de convit,es terão que flpresentar
docl1mentos d� identidade.

5" - cartõe� de fre�ência nã,o terão valor para o car

naval.
SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN

ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA)
Aconselrada pela prática, a Diretoria esclarece os se

guintes' pontos relativos ao CarnAval:
. ]" _ Não serão atend�dos, no rlecurso dos Bai1C',;, cac;oc;_

ele ,e�quecimentos de car{eiras sociais Ou cte (tmnidades).
�" _ N1ío serão atendidos, no decurso dos hail(\�, pedi

dos ou aquisiGão de convites-ingressos.
3" -- Nflo serão atendielos pedidos de ingressos fi fotó-

grafos. '
1

" . Florianópoiis, 8 de japf'il'o ele 1964

TRATORES F!IJJI A'; C

.�... ,

•

: .<� » '-;�.,
BATALHA 'DA: P.RO'DUCAO *,'

. 400 Tr�Jores' ��LMET foram �dqu;ri�s ,·�'r�, :eqi;�'ri>'-�(: ;�sto�' dos "p'�;'�:íh�� �nlnt_O�ínj)��;iiffi;ias':',dQ\<M;�j�t;'}i0 do
.ÀgrjclJlt·uro:- a :milior vendo, jÚt, ,�fe,umlt, ;:ÕqiJel�;;;'9tgfi�<,nlttl.tJt9J/Fiotfírn.19', í�áéiõbql '���:p:er'io"l(lM '!'0' �f!li;fl(�I.((íO do

. trotores'.- Ali i11orço, 70 pntriJltlo<j- eslmuo,-: em ;,funçi()Ol:Tn}Ollj�" déntrQ '.dó' plano ',troçadh�' pelo �MirlF;'f.91.ii:l ,.do -A,iid
culnno, nn '�Je\tlío do Mini)tro· :Osvàldo(tinít! ';!i'ílio> d!Tiottlt, VAl'MH: eStará rétlfitol'úirlo'" SUQ' Pfí,,'i�õQ-" d,i' (k� Ill�
que na luto polo emtfnciriOçOO �.ecoi1,õr�icó·' dQ�.p(jis.�.1�9C1r . que êle' .jÓ 'io(l)�a,. sendo J�O%. jJ�{)_ll.uzidô, ·no. 8rl-l'id,

, '.
.

.."
. .'

�
. '.

.'

" .

/

�v. O MINISTtRIO. jJf;A:OI{lCUUUR�
<

'\VJfP r'ftv.J[l!" :',

:A ADQUIRIU ,:MA1S> :4:00;",r�·f\r�.R-ES,. ".' ';" Zfoj��b:!j 1.1 .

.

CINEMAS··· ílfudo �,Cl<·,Jd�íS�:
CARTAZES ,"

'"P'
:',' .. ,.

'.' 'E-
-' ,,'r-'tJ A':DO DIA' ""� -anoma '-�',' .:u·. •

'CIb,�'DE ÜÓ IJ'AN:!XMA,·.2l
• 1':. �-�-

CfNTRO t(QE'),
'-:

tO' ,NUJ!�.Çiio�CI�t'.�O'd·(ei·" ,VE-�
.. I.;.D�,M·, �E-o-peta .eievisao, . .resi en- n E _

te-"panan'lênhó �0])C.l'tO 'Chia-
i

Uma casa
:

situada' a má lfi:a.i�mo' Margarida n" 21.
re,:qisse

.

qu:é:'qtÚílque'r :\çi.i-,�' "T�at�� com o sr, Henriq�e.Azev�cl�� na ELFFÀ ou pelo te-
sa�1'le) do que' OH .·I'ftS( ro·:eô·, . lefone-- 30�27.·,'.

. .,,'

ni\rni",t';)'s,;jnf;�i-r::d':lm a' .lul.a
na y,(!WI.· 'do (,;11I,'1l- ('():ll os

sáe josé
,às 3 e 81/2 hs.

Jolln Chandlar

Br('"ke Ha'yward
Kay D(1Ublecl�y

·Ii};.\) �l_.
111('( dÜ'il: o CÓmandol 'do 5" Distrito Divisão de Intendêncra, m

Nav.al �o�unica 'aos InaEi-· '�difíci-b sécle elo 'Comando
vos é Pensionistas do l\�i� ,à Rua Nunes 1\jl:l{.'1\�j(!n, :�t

nisLéri0. çla Marinha, que os· o·' Çcli.� .'2il --rIr" Lt'\'l'n'; rI I

Aj 0st.adóS de Vida e l'?esi� ; '8(1)
.

picwn de �t1SIl('n<ío
.

cli;Il\,ia exig:idos POl: Lei,' de-' -. ·pag-�I'nento :dos prov('t\l'os
ve I'ão ser �apresentados [1

.

" prnsõp.s,· .

'

, ".. .

em

O TERROR DE UMA

.

'-nada . dê
, 'REBJJÊ:S '

CIDADE

Censura: até 18 anos.
,

,

Rifz
T ,rn:'l,a {te .He..)(,g "< '(\1 ,}'1.1 'A::;'·,

.... �í�.i�;'�. fil.'"di'\. rir,. fl'f)t ·nv�·'t ";.
"Wfi''(() '.t1-fi;' 'T ",'f.!:I� . ·Situação continua :grave

I' do p,araipa e ela reprêsa de

La!!es. Afirmou o Almiran

te 'Magaldi qlle a si! lI;\f'ão é
'.'

gravíssima e que CjlS corte,

pt9derão' passar a ser de 8

8 ,'120 minutos.

RIO, ,21 (OE) _ O 1\lmi

�):'" tl c Migüel Magaldi vai
rÚl:lnil'-se nas proxlmas ho·

ra� �om técnico .

dI:!- Rio
,Li?;l.h, para uma apreciação
das condições da vazij,o' d

à,s 5 e 812 hs.

Za,hary SC�)tt

Key Mrf'r�lÍlan em

A ADOLESCENTE
CenslJl'a: até 1e flnOS'

�.11f\ 'Sa(Í(,r;s. SarSLlva. 45:i

I<�Kl'HF.T'1r

��.),

Roxy/

i
.\

às 4 (' [1,1/2 rs,

O 5. filme "elo

"'Bane: - Bang"
Sterling Hayc!r\l.
,Coni,t<'!nce Fc'rd cm'

I

,.".
O XERIFE DE FEl1RO

BAIRRO\

gloria ,

à,; 81/2 11s.

DanY Kpyr
D.ana Win('or em

O HOMgM DF. DUAS

CABEÇAS
Trpnjr-olor

Censllrfl: flté l� anos

. ,.

tmoerJo
-,.••",' "I ,h14iW

' )
à" 81/2 hs.
InÍc'io do' FI'"tival

"'Bal1�-nruag".
George Montgomery,

BC'verly Ty]c]:
ORIGl-:M DA JH'tn flliUMrulf DOS MOVEIS CIMO 'OEVE.S�-A·em

o MELHOR. G/\TILTIO
Censma: Rté 14 nno�

Jm uôles,�os m:iis irnport�ntes. e a rigorosa'"
selr.po das '�delras de I'e: empregadas. �

. InlhUl�. Jacaranrlá. caviuna, am!,!odoirn, marfim
e outras, além de receberem lratamonto especial
e cien!lfico. passam. aínd<i por lima rigorosa se�
!eÇdll, assegurando um elevado padrão qualitativo.

CELULOSE, mantendo o brilho e " beloza inconfuncíVeis
dos MOVEIS CIMO. ahim de impermeabilizar as sllperficiJs.
· Aplicação de compensados de fabrieaçan p;opn3 e de
t' qualidade.
· Utilizacão de estufas tlspeciai5 par" a pcrltita secagem
d3� madeira.'

.

E mars: - Técnicos experientes e renomado. estudam e

projetam os maravilhosos modetos dos MÓVEIS CIMO
sempre modernos,. sempre praticas." sempr� denolaI1d� um

fioo toque' artístico.
.

· E�clareéemo$ tudo isto,' pois achamos justo que vocé
saiba por que pletem os MÓVEIS CIMO, .

. ,

rala
às Rl/3,

Cl1rd Jl1rgens
EI17.:'1beth Mi!lel'

V' L não ;, só I
. tiA nlllilOS outros molivôs qua j'Jstificam a

foliO r'�!eniI\Gla p?lo� MOVEIS CIMO. Entre élp; note:
i\C.lh'1I11i):IJú ""lIliirHIt>, com Vami? ir b.l�e d� NITRO·

r'
.

�M O 'PRECO-CIMO, EM QUAl QUER ESTAOO BRASILEIRO. É SeMPRE o MAIS COMPENSAOO
_"_. r____

�

� --;:-;CvEIS CIMO
� ��--..

no. fi
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ni ver si. a orte- mencana prepa,

...

ra.l?:.es'eadores eJnd,lÍs,triai.s dà,:Pli'SC,f '

;.. � ,'...

A Escola de Pesca da h- Seattle;, . nõs E:stados Unj- no mundo. Fundáci'a' em
níversírlade de Washing- de.>, é a, maíór e mais an- 1919, com o objetivo de
ton, sediada na cidade 1e tiga instituiçã? do gênero preparar profísslonats da

índúsrrta da pesca e deri
vados, a escola trabalha
conjuntamente. com o De

partamenro de ó�eanog�,á
na da nU;versiclLld3" dk'
pondo ,de Iaboratórlo , espe
cíalizadcs e de' um '. na',');)
pesqueiro de' pesqulsas ._

o "Brown Bsar" CUrso
Marrom) - no qual são
realizados cursos práticos
em 'alto, mar.

Cento e cinquenta alu
nOS cursam aiualmente ;:t
Escola de Pesca) dOB' qual;
22 são p!':weni:nte'.3 de 1:1

c1iferentes úaíses,

"-

Fantàsias vão dar"show' no Baile Municipal
dois fevereiro será coroada a, Rainha do

"ATlÂNTltO',' de S. C� 1964 "

"
,

_______ ---,,-,--, __ o

"Sindicato dos Jornalistas Profissi
náis de Sarta Catarina; ,,"

EDITAL N'R. 1 --,ANUIDADE DE 1964
I

,A TERCEI,RA
Festa da Bel,eza. € ele

gância -da mulher catari

nens� - Desfile das. Ga

rotas Radar, foi provrarna
da para o di� onze de Ju

lho, no Clube Doze de A

g&sjto, quando serão elei
tas as MISSES: Rada:',
Simpatia, Doçura e Perso

nalidadel

o PRESIDENTE

Degaule da França, à

convite do Presrdente João
Goulart, visitará o Brasil,
no corrente ano. /

crições.

De ordem do senhor Presidente, faço 'ciente aos jQ
nalistas filiados a êste Sindicato

. que, !,!a sede da enti
de, a rua Jerônimo Coelho, esquina da rela 'Vidal Ral
nr. 325, edifício JULIETA, sala 209, 2° andar, no ho;'
das Q,JO às 11,30 horas, está sendo realizada a cobran
da unuidade de 1964, bem como a 'substituição da carte'
síndioal para 1964.

'

Faço ciente, ainda, que a cobrança será feita até 31
março dêste ano e que nenhuma reívíndicação (requ]
cão de passagem, etc.) será, atendida sem a apresentaçã
na CARTElHA SINDICAL DE 1964 e que, expirado 0}.J
zo acima citado, o associado estará sujeito à, pena de e

mínação, conforme' preceitua, o art. '12, letra b do atua
Estatuto.

--0--,

CONFORME
, venho noticiando, pró-
ximo dia primeiro no

Pr1ia Clube, haverá um

d'esfiJ'e de, veranístas em

traje de slaque. As 22 hs.

'No dia seguinte, pela ma-

nhã, acontecerá .,um des

file marínme com a eS.'J

rh'� :,da' Raip�� . do '''Atlân

tíco" 1964.' A ncite, será

coroada no Cluq Doze- de

Agôste, na festa denomiÍla
da B.atalha de oonrete,

Zjlda Mana Heusr, en..-e-

gará a raíxa para sua suo

títuta,

-- o--

f
os DlPLO�LATAS
Marcia !Paulo Dias e Da

nilo Mayr {ambos cata""

.rmenses) 'estão -partidi,
pando da. reúnlão da .l:),E-"
PAL. que está, a:cbnt,e,e'n�1ó
em Bí'asília. Serão :di€sig-,
nados, pelo Itamarati, pa

ra a primeira MissãO ao
/

exterior, dentro de poucas
dias.

--o --

EM

I Lages, em setembr�pró
ximo, no CLube "'14 de Ju

nro"., será realizada '; uma

elegante festa . c1enc,nina
da '''Encontro da 'Beleza",
numa promoção desta C0-

luüa. .r

Alguns dos d"plomados
pela' Escola continuam a

: 1 ab � lhar em ssus labora
tórícs. partícípa-jdo de oes

qu õ_E':3 sôbre a,Vida I
mart

nha €' o aperre.çoam en-o

dos .'_'lrocessos de pesca.
Entr2 as pesqu.sas realí
ziidas pela msü iutcão in-

1 .. ,

clu2m-�e as relap.j.onadas-à
m slhdr.a . das' esnécies ten
do já os la'boia'-torio�' Oi<
Escola cons�gu;d,a o de
senvolvírn er;to 'Ile espécies
'l)1aiÓl'€s e mais p€.'sad;s
de frutas' c .saímões que
, , ,

além do mais, se reprodu
ZAm mais rà�'d9mE'nte ,l'j

que O-S _ pe'xes '�"'fnuns
De orrlem do Sr. Provedor, convido os STS, Irmãos mesma variedade

desta Irmandade, para comparecerem a 1" 'Assembléia Igúalrrente 'estudo'S o-

Geral Ordinária. a realizar,se dia- 23 do corrente mês, ceanogra.' ficas' qo,s corren.· ,, .,.. .

.

'.

�'
Rua Fernllndo Machado, 6cluint,8, _ 'e;r", ',� ,","

�"as, na Sacristia da Capéla, com a tes oceânicas .e.· do fundo '

PUbliCidÇlde,'_ ,'.
1', andarseguin'te OrdeIl! dodia:'. ',do mar .são re?lizados pe- / Fone 24J3"F.'eição lJara a 11:,);Ta 'Dire�o�fa para o bienio, de 1964" ias alunos da Escola, em

.. Florianópolis, S. C.
�1 1966".

. ,'.'
_ .;,.,

.

c,'' um-- trabalho qJ.le
- não ape- '-- --: �

.. '

__jCqnsistótio da Irmandade :��. �16lianÓPOlis:;'18 de na§.
.

d,e.s�nvolve .
suas a�)ti-

ia�eiro de 1964. dôes; profjsslO�ais, m 1S,'Américo Olivei�a também COntribui conside-
1° ,Secretário deràvelmente p�ra {) mai0r'

apro-veitamentó. dos reclIr

SOs' do mar pela Human;
dade.

O horário para essa cobrança será o acima
nos, dias úteis, exceto nos sábados e feriados.

J' csouraria em 21 de [aneíro de 1964,_
i.�

--0--

Aoy Cabral Teive
. Tesoureiro
Adão Miranda
Presidente

O TOURING '>-.,
,

;t

Olub do Brasil, tem. .. co-

1;110 Supervisor Geral €ffi

S. C. O· Sr. Luciano Grada

Netto e como del-egado o

Sr, Amir Saturnino R. de

Britto .. EstãO organizando
o esquema para as sina
lejras de guia turística,

com o apô]o do, Depto. de

Turismo da CO�C.
--o -�

--0--

--o --

O CASAL

Osmar (Jurema) Nasci-

mento .om seus filhos De

nise e Roston, estão pas

sando temporada de ve

rãó, na praia de cambu

ríu, Denise, 'está oonteccto-:

nando sua fantasia pará o

Carnaval.

JOVEM GUARDA
NADIA Pinho Matrar, 1:1'

Cidade de Laguna 'circu-'
l��clo em nossa' Capital
hospede dQ .asal dr. Ro

berto Mattar. Ela e Ya:�,

Gualberto, .estâo escolheu
do as fantasias para o car

naval - 'I'erezlnha Am.m,
. veraneando em Carnbu-

riú. - RAQUEt' Tolentino
de.: " ça:rv�j,ho,: .. .'campl,etou
tr'��e'·i:));ima·veds',. ,ontem.

; i"

'Irmandade nossa senhora
'da Conceição
ASSEMBLÉIA. GERÀL

iJ CARtAZES de ,PUBLICIDADl.

EN!
.

ÔNlBI/S, '

__"..,.__

CONVITE:

--0--

MUlTAS,
fantasias para o Carna

val que se aprorima est.io

sendo confeçcionadas em

segICedo. Muitas su�resas
vão acontecer, \ principal
mente· no BajI.e Munici

pal, do dia dez de feverei

ro na Clube Doze de ,A
gÔ�to na rua Jcão Pinto:

, t

BB
tem· sido 'notíéia em

.

te
dos os jornais do Pais. 'Há
quem diga que ela "'apa
gar,'" outr�s atrizes que
virão para o carnaval ca

rioca, nas \ publicidades.
BB' no carnaval, hO Copa
e ,�o Bajle MUnicipal) vai

dar o que fazer...
.

--o·.-:-�

.
VIAJOU

Ónt,em, !'Iara
o Presidente do

Petrópo!is
Tribunal'

/

Curso Preparatório Continente
IctJRsm; E-:,sPECIAIS

'

PARA PROFESSORES
DE DA,TILOGRAFIA·

de Contas Mjnistro Olavo

Erig a fi�. de avi�tar-.se
com'.Q Pres'dente João
Goulart..

J-'19-21-22-23
.,1)'< "

." - -�..-,----'---_.------

._j-- o -'.- --0--

Curso ANTONIETA DE' BARROS
�

. ARTIGO 91 (GINASIÚ EM UM ANO
FRE-GlNASIAL APMISSÃO DURANTE O, ANO

DATILOGRAFIA

-.- o -'-'ONTEM SQLTARAM' .

.eU 4i�e .que�? �rati:Çá- ,o"

ú,in .boato, que._Bit viria:, -

O 'CHEFEria, vendeu 'ap. roximada- a' 'FpollS' ,'dl'a priin�lro <d..<:{-'. ,

- f' 'do Gabinet.e de R'elaçõesmente cinco milhões de -

d ar e veran" ,.-ra escanS .' '". . PÚblica-s d� Palácio do Uocruzejros, em. tüul.os patri . na praia da JureJ:ê. 1'1:il" verno,�: �:6r. . Fúlvio '-LU:z1110nias çia nova sede do Jurerê não tem: hotel, mas , .

, Vieira. ,éstá 'Iem atividad:'-'lClube Doze. l\ui informa- tem' 'três bôas res(dên.i!!.�.· /

d l
. .

d
. para - às comemorações �oo ce que Ja ven ,eu maiS Q

. f'uem seriam O.s an 1- terce:r'o' aniv,e,rsário' de Gode seis milhões. trl'o-es? ..
.

.

vêrno do ,Sr, Qels,o Ran;1.03,
" quê vai, accl1tecer no pró-I \, '

.

"í'lmo dia 31.

VENDE--SE'
r",

�
, ': I .'

(Extel'llató fundado em 1922)
•

I��fabetiza e prepara para os exames d� admiss�o ao Oi,

. ..
� - Baseado nos tinais modernos'processos .plIJda"gõgieos.

-_,.;Dirigido pglo
- PROF. VICTOR FERREIRA DA .siLVA
H:0RARIOS: DIURNOS.e NOTURNOS

tJm ótimo.,. pon,t,o.� pa�at,�
.

bar � .restau.rante'· sitJz do
na Rodoviária. com 36 m2.

Informações ,Ci!TI. Dna.

Vanda, fane 31,5'3 .ou DS'I.
Army, fone' 3121, .

26-1-64

násio.
,

Matrícula: 27 a 31 do corrente.
'

Horário: das 8,às 12 horas. "." .

Endereço: Fernando Machado 32 (lido)
Faça sua inscricrão a Rua Dr. Fúlvio Aducci, antiga 24 de

'�viaio, 748 - l° andar

Eqqipa,r:n com �quinas novas,.3Í-1-64

0--
--,-0 --

\ ,

NOS TEMOS
�

) ,,A SENHO�A
Dr. Rubens d? . Arruda

Ram.os, ontem troc0U q'e,
idad� e encontra-sé nil

Guanabara, com seus .fi

lhos, .om temporada de

verão.

PRÓXIMO,
dom:ngo' às 13,30 hs. 'na

- '-
.

RáQio Guarujá, 'esta,rei a-

presentando I)
.

prngrama

--, o ",,-'--

-

'

tã:�" braS11eiro
.

quanto Brc:{sífia!
PASSARELA
o clu'be "'29 de ,Junho"

Radar na Soci,edate. :Uma de Tubat;ãp. val.··· contratél.re'ntrel1:.sta vai aconteeer< o ,'decoradÔr ,':Oarb:éllotti
,

\,""'. ';_, ",:. �.'
"

(,' .,�ara;.a "decqr(\.çà,o -J,q car-
, !

. navá'l que se ÍJ1fJ.r6�i:m a _
.

...., .. - �.
-
.: .' .

O SR. Jaime; 'c'ó'uto do
.

pepto. 'de Tur�g.h1:o d� Co
que o Country. Clube

A PECA
,

�'

--' 6 _-'-
<

--o .�
.

COMENTÀM

de que você precisa·[
•

Na. 'qualidade de revendedorei's auto-
,

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demoro.· Em nosso estoque
tocê encontrará - com certeza - a

pe'ça ou. o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em

.. laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no. coso de qualquer' con�
sulta sôbre o seu International; tere

mos o máximo prazer em C;ftendê-Ic..

U:'�:l:/, ::AP::,E::: '.' UNIVERSIDADE DE SANTACATARI�A
m::J.lEU RAMOS, 397 ,DAS . D'epatJ�men'o de Adll)'inistração "

Central
,

Divi.são de Materia' '

I

\19 ÀS 20 HORAS.

..

- ,

EDlTAL, N° 5/64 .

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 4/64 .

P-rapl'lsta para'o dia 7 de fevereIro de UJ64
O Diretor da Divis:to" de Material da Uní�ersidade 'de

Sant.a Catarina, devidamente autorizado' pe'l�' Magnífi,c'o
H.eitQr, faz ciente aos interessados que se acha 'aberta C<m,
cor�ncia Pública, aprazada para às 10,00. horas do dia 7
de fevereiro de 1964, para' 'aquisição de mesas: carteiras e

�adeirHs escol,a,res, para uso da Escpla de Eng�nbaria In
dust.rial.

.......
Divi15ão de Material, em 21 de janeiro de 1964

Josoé Fortkamp
DfretoT

o

Representante 1ft nesta cidáde
I

.

,

fi, SOCAi'
I

COMERem E

REP�ESENTAÇOES
FUT"VIO AnH("C]. 7Ú -

E�HREITO

IJ ln tt>rço 8 Violt;, e o rt>Sf.'

..m f2 prt>st"çóe" juro
d.. 'aoena' 1%

I!i;L

MATRIZ: CRICIUMA,- SANtA' CATARINA
,

. ,/

ENDERECO TfLEG!RAFltO .cRESCIUMENSE
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"Jornal 'Patrocina
1

DA,' SAUDE"!
. ,

Escola Técnica de Comércio
"São Marcos"

Ano' letivo de 1964
-E D I TAL

:\

,Cursos - Colegial de Comércio (Técnico em Contabilidade)
G'inRsia.) de Comércio

EXílmes de Admissão ao Ginásio - Inscríções de 3/
a 14/2 '\ _

Realização das Provas dias, 17, 18, 19,,20 e 2.1
E:.'mes de 2" época e de 2" chamada - inseriç ões

até 4/2/64
Realização das provas início dia 5/2/64
MATRÍCULAS :_ rematrículas (neste período não

aceitamo� alunos novos a não ser para o 1° ano colegtal-:
técníco I até 15/2/64

Novos alunos de 15/2/64 até 26/2/64
•

Início do ano letivo e das aulas 28 de fevereiro

Florianópolis, 8 de janeiro de 1964

Célio Barreto Nerêu do Vale Pereira

Secret .. em exerce Diretor
24/1/64

Cont, da segunda pág,
Igreja Católica está íevan
do a cabo um

'

programa
de reforma agrária no Chi
1e de grande repercussão
socíal e econômica. A dio
cese de Talca e a arquídto
cese de Sant'iago projetam
distribuir, entre 150 famí
lias de camponeses, 8.700
acres de terra de sua pro
priedade. Dêstes 3:500 a

cres já foram dedidos' 3

mode�1tos agrtcultoree e

dentro dos próximos dias
serão entr,egues aos seus

nOVOs proprietários. As
terras serão pagas em 20

anos, rendendo juros de
seis' por cento, sendo que
a primeira prestação so
mente será paga dois .anOs
após a entrega da terra :::0

nôvo proprietária. Ant.es'
da entrega das terras c�,-'
-

.' ,
J

tao sendo feitos trabalhos

. ,.
... ',:'J.

�&./·�::'I
m:,�

�

.� na construção de .
um

r ff: sistema de abastecimento
.-

�,. : de água potável que está

.�� '.,sendo instalado no flores

'as ' -

cente centro industriel de
operau::': ·M�Íl,tero. Ê:::;te é o 'seguscto
.,.

,

projéto realizado por. 80]-

r, dados do exército e volun-
tários civís na Bolívia, vi
sando melhorar as condi

ções sociais' em determina
\

das municipalidades.
No ario passado, median

te igual trabalho de coo

peraçào entre cívís e mili

tares, foram conStrUVdQs
mais de cem prédiOs esco

lares em, todo o pags, O

povo jue coopera recebe
como compensação ,pelO
,:trabalho gêneros alímen

tíclos fornecidos pelo Pro

grama Alimentos para 'a

Paz dos Estados Unidos.
"v

de vjmento de melhores GOn-
- lho para o homem do .,cam

diçõe� de vida e de traba- po,

"PRAIA DA JURERE"
'\ CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURER1!: EStA

FUNCIONANDO DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM.' A
TODAS AS PESSôAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

�.

",.'. ade: 'de Sapta Ca.tarina,
·Divisaó.ae,M�félial

.

I

- -

". ';E;DiTl\L' N° 1�64
��:l�. ��.� r" ..�\ �

. CPNCÓR_R:tNCIA :N° 1/64 TREINANDO JOVENS
AGRICULTORES

UniverSidade de Santa Catattna
Divisão de Material

�DlTAL �o 3/64

PÚBLICA N" 2/64

'PSTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 1964

Prefeitura �o Municí�io �e florianópnns
Departamento �e 4�ministracâo .. EDlJAl

•

-
I • • I .. .

Com o presente sao convida- dl! Silva.... ".' . . . . .
•

.'. • . • 5.943/63 - Hlamilton CUstódio
. .' .,� Jfd 'Acrésc.imo d!'"

.

'dos OS abaíxo rela�o.nll os pl,l'-
-t

_
' •••. '. a SIlv31 Certidão ..... _ ....

,

�
.ra dentro de 30 '9'I!'§I;; à, con- > 4339/63 -- Maria Ribeiro San, '5.623/63 - Odilon B. Vieira

,I.. I • _'" ."" _. ,

." tár desta da ta, V1re"';' ao Depar
: 1 tarilenliÓ- déj'admiÍtistEação 4e8ta'
'Prefeitura \. p�estarem �s(lueci
mentosr

6.259/63 - Instituto de Previ

dência do Estado - Acrésctmo .•.

5.097/63 .

Alvaro Fernando Luz

Const de Casa Popular•.•.•.

5 :096i6:t -: Waldir Livramento

Consto de 'Prédio 2,.B .....

2.943/63 - Olindino Manoel da

Silva - Consj;" Casa Madeira

3-B

5.9�3/63 - Osmar Claro de O

tB:n� - Acréscimo
'5.40716'3 - Jorg.e- Cherem Li-

banes _ Demolição

5.203/63 :Mlaurício. Spaldlng
de Souza - Reforma ..........•

6.192/63 - Orland� 'Sànto� 'da'
Silva - Consto Casa Madeira·

2 '-I B,... .. "í" .') ..'

5.7ú163 - .Harnldo Alo�so de

Cysne - Consto Casa Madeira

1 - B .

6.065/63 - Natalino dos Santós
Consto . Muro '

•.....•

6172/63 _ Ivo Bandeira Côrte

Iivelra - Consto Casa Madeira '1Baixa de Dois Lotes.
4.902/63 - Antônio Argemiro 5.305/63 _ EdSon da Silva Jar

PoliCarpo -- Consto Casá Ma dim _ Certidão�., .. '

.

<deh;a..A-,B _ 6.20'<1/63 - Formacon Fornecedo

6.0�1/63 - Helena E. V. Der
ra de Mat. ,L\ R.êtificaçã(l' ·de

Ha;yde Calvâ'êatttIli' -' COnst. 'de'" L�çálriento' .,
.......•...

Prédio.. 5.988[i;3 _ Alzita Maria Venerl

6.19'1;y63 - Domlnicia Clari'nda Consto Casa Madeira 1-B: ....•
Machado Consto de Casa Ma 6.021/63 Arnaldo Pavan

deira .. - .
.

. . . . . 'Isenção de lôtposto ..•.•

5.176/63 - Antonio Tayu Lei
51133/63 _! Arnaldo Pavan

te '- Const.• c
.. asr,

'Madeira.....
•

-" d ...." "'f'
•

sen o
'

e� UlIPO> o
.

5819/63:' -;..,.;,..< Ca-r oS SabÍno .,.
. 6216/'63 _. Nll� Gr�clliaito-' de'

.
. . ., TrallJlf., LOcai ••••.•••.••

Consto
. Ç-á:sil Madeir'�' ,1-B. ·i ", Quadros - Legà}izac;ã....... ,5)25;63:, -I Hlldegard Z. Da�a

5.693/'63,1f,uci.mar Telx�lta ,de. 6.10'/63 ._' Cesar 'GãzoY_ Lopes:'.:
" ,

.

i
•

� .....
_ sio .,(Alfredo, J•.R beiro)

Fre·ltas!".',- ·C,onst.· Casa 1Mádeí,ra.··' � - ,

, '. �crésclm\o... ..•• . . .• .�. .. 'J;rari'sf.:-·Terr'eno,. I.. � . I�"

5 490/63't'�'� �Sér,gio de Lima. -

.

� ._t.0lh
- ')�':' ", t \ \

• -
.. ,' _ 5.1;5/63 - Hercilio' LU:/J·., 1'1

.

,o.. 5.768/�"3�' ;.Hilde�!l'l'd Z. �ama-
Consto ·.'de, ._.J;'rédio .. '. .

. .

(Elpídio A. Eduardo) ._'. 'Transf. 'I,' _;, '. M' "'lt
.

F t.

.

_ sio·',(:,\-ur._,�':,Y. ,D,., tenc. Ur a

5.581/63':' �\�be�s ��tor .
da .. "'r

C.. �.�deira. . ...
,. _', /.<. :.',"';. ": ' "do.) :"1'.r�nsf. �TeJ:r_eno ,

•...• ,

Silva - {:onst.• d<1, prédio ....

5'329/63. _ Herciltó �Lu<4"Fnho' .,:. �" ..;., .. _ .; .

6.026/6;i·�3��tft!Íto.-d.e, frevi� (:T�ão !Pihh'�lro;',,' :rr;;��ri:: "f�r:�; :.5.532/�3· -'''H.IlÍl�g�rd :ti. D�ma-
� •• <;: '+.;

I
'C 't d

.
.

. .

-, '. I I
.... ' .

dência.ao �.r;stadó:··\'- ons• e "

...,,:'.:-::1: .'.':,,::.'.':.•.3;, ,';'8'.0 lA'stroglll�o·. S. d,!L Si!va".} .... -
, . ,

� ,_ . rel!0.. . . ',0. •
,.,._'. '.

' 'f" ;-r
�,

�

l'rédio :,. i,.
.

'.;, . '.'
. .

. . ...

',; 1 , 5,004/63 _ 'Hercílió Luiz Filho' 1ransf. 'I_;asa' Mad. • '1' ••• ' •.

5.897/63" <AI�o Rocha - Consto
(N�lton A. Rosa) ... _ Transf Ter 5.1áO/ba _ H,lll1egard ê. Da.ma-

de Prédjo.: '...
reno . .......•.• "'._ si� '(Luizita G. de Almeida) -

.5.679/63 .� )�madeu Affonso da
,5.004/63 _ Hercílio Luz Filho '1'rl\no;1'•. 'l'erreno .

.

Cunha ,,...' \C�rtidão .....,.,..... (João Pinheiro) _ Transf. Ter 4.tiU7j63 � Dom Felido C. da

5.260/63�,�/ ):t0ber{o Podiacki
reno . .

..

.
.. 'cunha'· (i\lltra Metropolíta�a)

'C�'rlt.d��: ;t.;., ...';... :
.
". . . . .

5.673/63 Hercílio Luz Filho Trailsf. Terreno .•.•

5.545/63 :�é!09é Vieira. - Certi
(Atayde R. Sá) Tran!lf. P.ré

.

5.141163 _ Hercílio Luz Filho

dão . � . \�. �".""" �
, .....

5 441/6'3-:-'), Aristiliano de A-'
• i/�' ,r )'

breu Nê.tto :1_ Certidão.

4 001/iâ" :;� i<,yrana A. Làcerda
•

• I'
certi�ã{r ;. .. ."

...... \..
.'

5.211/6� �.:r 'Domingos de Souza

Certid��·'. ", .........
5.599/��' :"1Nadir M,artins - C;:r

tidão./. ". ": :

6.212í6"3 � .l\'lonoel David SOare�

Habite-se, . \.........
. .••

5.791í63 .tI _' Adernar
.

Machado

Habit���e"'i".. .
.

. .
. '. ,

4.275/��" ,-i:.a�tdares Capella lIa

bite-S� .�.�:.: ..... ,.
. ...

-5208/63' -,;,. Nely Lima - Habi
ii J I' .'

te-se. .

::" ,; \.:' .

4 736163 '�,Pedro Daniel RudoI
• f-... r, 1 \

fo - tJa.�t-e-se �.

5:469(��'+ucy Novais. da Silva

'Habrt�..�e .

. .' .....•

5.261/63 _. Valmor Gomes Soa

ares - Habite-sf
5.339/63 : Telmb

' Lu'ii Lui -

Habite ".I!e .. , ...•. :
•

6 024/63 _,Calií Cherem' & ),�'i
• t

lho _ Retificação de· LaJt<?lmen.
to. . .

5.363/63 _.Sadi Silva - Consto

de Muro .

5419163'
.

blStifuto de Previdên

cia do Estado - Reforma ......

5. ';77/63 _ Altino DeaJtino Oa

bral _ _ Pede Cancelamento ...

4.033/63 _I Odilon
-

B. Vieira'

....

'Rezende -

di(l

5'944/63 - Instituto A.P. Bancá

rios (Wilson Dozza) - Transf.
. Prédio. ... . ..... .' ' ....•

5.280/63 - Maria' do Carmo D.
de Oliveira _ Transf. Casa: Ma

deira. " .

6.221/63 Hercílio Luz Filho

(Emanoel p. PeIusO) - Transf.
Imóvel I .. ...

,

(V:ailton F. Vieira) �nsf.
ã.184/63 _. Hercílio Luz Filho

terreno.

5.183/63 _ Hercílio Luz Filho

(Ivone Ricardo) - TÍ'an�f. Ter

reno.

6.!22/63 - Hercí!io' Luz Filho

(Otília F. da Silva) - Transf.

Terre�o.
5.328/63

,

....... " /

- IIercílio Luz Filho

(Domingos F. RamOS) - Transf

Terreno.

6.0513/63
Simas -

.
.

Florencia Godinho.
Tr�nsi ., Cas� M�deir�
- C. ,Ramos S-A. Co5.996/63

.

mércio .Agêllcias _ Tnnsf Pré

'!fio . 1 • • • • • • • • • • ••••••••••

5.993./63, -. Valmor Pereira -

Consto Casa aMde-ira :l-B
6.176/63 - Hercílio Luz Filho
Certidão \

5.678/63 - Salomé panazio Jac

qUes _ Certidão .

5.11;7/63 - �uiza 'Isolina de Sllu

za - Certidão ; ..
."
..

5.362/63 - Edson 'da :stlva Ja�

Certidão

,: íretor 'da .Divísão 'de Material da Uni:ver.sidade, de,
'f�'Catarina, devid�mente autorizado... pêlo Magnif.ico

"�
�

\

! Rritor, faz ciente aos -ínteressados que se acha aberta
,j�ncorrência Pública, aprazada para, às 10;00' horas do dia

',1 de Janeiro de 1964, para aquisição de um
.

ônibus mono-
.

bk>co.
JJlvisão de Material, em 15. de janeiro de 1964.

/

Josoé"Fortkamp
Díretor '

LIMA, perú - Estão se

estendendo a todo o país.
os' Clubes Agrícolas Juve

nís, destinados a preparar
os jovens agrlcultores para
o trabalho do campo.vNes
tes clubes, adestram-se os

jovens na seleção das: se··

mentes, na aplicação de
modernos processos de

plal)tio e colheit� e nOs

processos de trabalho aví

cola. Comelíl,tanclo a res

peito dos Clubes Agrícolas.
Juvenh, D jornal "'El CO�,'
íÍ1ércio", desta .apítal re

gistrou em editorial ser

tal iniçiativa uma das mais

benéfi�as para o desenvol-
.,

CONCORRÊNCIA

PROPOSTA PARA O DIA 5 DE FEVEREIRO DE 1964

l�.�· l
..

O Diretor da Divisão de Material'da Universidade d

5.120/63 '- Hildegard Z. Dama J·23

Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífic
Heitór, faz ciente aos interessados que se acha aberta Co
corrêncía Pública, aprazada para as 10,00 horas do dia

de fevereiro de "'1934, para aquisição de aparêlhos e mat

rIaIS metalográficos para uso da Escola de Engenhari
Industrial.

................ ,.

sío (Orábia .L.· SIÍva) _ Transf

·YfN:DE ..SE
J

Vende-se' uma Bicicleta marca CEN ..

- . � �

,

TRUM em estado 'de nova. Tratar, no Salão
Dó-Ré-Mí, com Jair .; Prêço Cr$ 25.000,00

Terreno

5.614/63 - Odilon' B.· BICICLETA
\

Divisão de Material, em 16 de janeiro de 1964.� ...

Viela

.(�jra A. D� Fpo'lis) - Transf, Josoé Fortkamp
DíretorTerreno. .

\
.............. ,

....

5.216/63 - Qdilon B. Vieira

(Diomar Peres) .: Transf. Ter /
"reno.
5.777/63 - Acelon P. Da Costa

Não peço caridade, quero apenas ser corno você. 'Desejo estudar, trabalhar, ser útil.
'Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a.. ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar,'muito, ..eír e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape-I
nas uma oportunidade de reabilitação. ColaOOJ� ,�om i. gente��'�iü� a �,:!��á. ,�n:.ra�h�:'....,. ..

• ,..... -010 .. '. , _r •• �

(Emília C. Pereira) Transf.
Casa Mad ,

'
••

�.334/63 - ViCente Martins (I
I

gnácio QU'eiraz)' - Transf. Ter

re�.?
54't�/J:r ,:. osv�ldo Campol1no
M';trtins '('Osf:aidO Martins)

TJamif. 'F-erl'eroJ •..••.•••.• 'i'
5;35.7/63 -: J:,iberato. Carloni

Transf. Prédio ,.

5.062/63 - Anrea I.' da Cruz -

Campiloha Pr6.,.Crian,ç� Defeituosa� Associação Brasil,eira
-

da Crian�a,Defeituosa-A.l\.C.D. COMISSÃO EX;ECUTlVA NACIONAL

,biretor-Executivo •••••••••• ",..••••.. ',.....Jayme Torres
Secretário .•.••••••••.....•. 'Luiz Philipe Rezende Cin tra
l1esoureiros •... ,: ...Albérto Figuéredo.e Catn.illo Apsarah
Presidente' da A.A.C.D. � • � •••..IRenato 'da .'<tb��k/�6mfiml
C.oordenador •• '0 •••• o ... 0 •• .- •••• o.Ulysses Martins Ferreira!

1;1';: :,::: ":1 <h t,
i'

Transf. pr.dio. . ..•

4.973/63 Hélio
.f....... ..

Presidente de
.
Presidente da

Honra .•.• :.'•••••••••• ,0 •••Amáclor Aguiar
Cam'paóha. .•• o •• ; •• o • o o � •• o ••Laudo Natel

AbreU
1- < Tra_�s Prédio,...... • •• '

.

t 3.996/63 Maria 'Ramos'
'

(José L, da Silveira) - Transf.

Terreno. -

•.•• �)O.l; ".,.
6.01:i7163: -, Odilon B. Yieira

(Vitor' Cõrte R'eál) Transf. 'rer
:

,

j

5.512/63 Odilon B,."
(AmllUrí A, Cardoso) ..

Ca�a Madeira

Terreno

5.6J9/,63 - Odilon B. Vieira

(Enestina L. M�yr Mafra

T.ransf: Prédio ,
.... ,.j ...._.

' :',
{

. _' .'" t

.5 158/63' - Odfton.,' :·B., Vi,eiia .

(irma' Botticelli, �pe��ira�." ':1
S

t
Tra�8f. Terr;nó.:'· "

.... ' .• ;: .�.�.• - • '"
-

..
-

�_ -C-I

5.886163 Aceli,�o' Jna�!Q. Costa' '! :,
RetiflcaçãÓ de 'Imp,ollto ., ..

.

5.616./6:j. � Odilp* It' V�ita

(Marl��e Dutra e' R�et).e· Assu
ção) ·Transf. T�rrenô .......•

5.617/63 - Odi_of!,B. Vieira (A-.
-

.delino P. Tomaz _ T.ranst·Ter- '

l reno

'5.733/63 - Odilon : B.•. Vieira

(Páu-Io. D. de Andrade - :r�ans(•.
" �

...........

.

Certiflcalo outrossim' I(ue fin '

' ".': ...... :.....::.....,·...":."w.'-<\.�;". ,

;: °p::s:::oin:�c�:�u:::n�n�::=: (,E"Yl� S.UI�Cn.�I���U1ÇIO P!Rl
�

fl;AMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA._ À ENTIDADE FILlAgA DE' SUA CIDADE:
ções por parte. do acima convo' Ass�iação ge Assist�nc1a: à Criança Qefeituosa,:- A:A.C.D. - Av. Prof. Associação Pernambucana de &sistência à Criança Defeituosa _
todas será o\espoctivo pI;dtesso Ascendino lteis-. esq. Pedro dê Toledo, -:- São' Paulo•. , .

. Rua do Espinheiro, 730 - Recife. -

'arqUi�'lldO, a,.dflta dó qUe dispõe IAsso�iaSã� ça�a. d� EsPêrançã..:...R:n:�Pe;a.tri.z'LC;opolditi!l�,,9�-S�ag_tP,s; 4ssoç�ação Sanátório}iancil'Cru2:. 'Yer�e-A�.Jandil:a, �OO2-São Paulo
? paragrafo uniC'o do artigo .1275 A

• -
. N .s h . d L . .1 !> S !C d Mi' Assoclação Santa Catarllla dcRc'1-bllitaçao- Rua Gal. Bmencourt, 102 -

da Lei nO 246 de 15/11-1955 _ sso�laçao assa., e? ora. e ourues, anexa ã ta. as� e seu- FI" r .

.' c6rdla - Av.' Claud10 RUIS Cos.ta, 5Q- - Santos. q�lanopo ��. . .. ,_. , ,..
,'. �,.,., .. _.'

. Instttuto 13':W1110 de Fl:llOterapia e Re!L'Ilat",!cgfa - .Av. G"tul::3 \, 2:-�Z'�"h7l\:�soc.i.ação·:��rreira. dc- Rça'llili,ta'ç,ã. '$4+ _ al"ft . Df

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,(8 ANOS [)E LABUTA �ONSTANTE EMCO!.AJORAbORIES ESPECIAIS
MAURY BORGE� ,. GiLBERTO NAHAS

G 'BERTO PAIVA

COLABO�ADOFtU
- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA
ORILDO LISBOA MARIO INACIO

COELHO MANGONA

PROL DE SANTA CATARINA NO

I I\
SETOR DOS ESPORTES

I

dação dos Cronistas Espor
tivo de Sta. Catarina. As
sm Ee�do; vem êsse nOsso
colaborador de; enviar ofí
cio ao presidente João Ha

velange. nOS seguintes ter
mos:

"Ilrno. Sr.
Dr. Jeão Havelange
M. D. Presldejjre da C.

B.D.

O abaixo assinado, [or
na'Hsta', 'crdn'.�ta esportivo
do

.

"'O E.stado'; de Santa

O nOsso confrade jorna
lista' Gilberto Nahas. entu
siasn'lado como�muitos es

palhados pela pais, com o

concurso de âmbito nacio
nal do Jornal dos Sports,
do 'Rio, ao qual csncorre

com vários trabalhos que
mereceram publicação. 110

referido matut'j,o, bem co

mo nesta rôlha. está to
mando tôdas as proví-lên
elas no sentido de promo
ver, ,em Santa Catarina, o

Concurso de Reportagens,
,que poderá ter o patrocí
nio da Confederação Bra
sileira de Desportos e Asso-

na Guanabarà, correspon
,

'd,ente do Jornal '''O ESTA
"DO" de Florianópolis; ten
dó já em duas oport-jnlda

,

des entrevistado V. S., de

sejoso dê lançar em Sant;3.

Catarina um concurso de
reportagens visando unir a

classe, e despepar maior
inte.rêsse !leIo. [orriallsmo
esportivo, 'idealizou o "'Con

curso de reportagem" e -o-

Iícíta. o patrocínio da·CBD,
no que cOncerne ao prêmio
ao vencedor.

O. idealiza,dor, conforme

regulamenjo a'nexo, ,deu
a.os associados. "da' ACE!;IC
poderes para jUlgamefúo'
dos trabalhos, que deverão

versar sÔbr,e. o. título "'E

VOLUÇÃO' DO' 'DESPOR-'
TO BRASILEIRO'''; por ae

:

tratai' de asSuni;0 palpítan-.
te instrutivo e histórico., -:. _. ,

CURSO DE REPORTl\
GÉNS POTROCINADO' pE

,

LA CBp
, Eis como seria a regula
mentação' do cOncurso em,

rererêncía
.

"

'

.

1°, _ Poderão partíctpá::
do. Ctmcul"so apenas os as

socladoj, ela ACESO. quites
com a ,entidade, e que es-

"tejam em atividade.
2<> _ O. assunto a ser

ftibordad'o será r
: "'EVOLU

CÃO DO ESPORTE BRA
ilIL'EIRO""'.< .

30 :_ Cada concorrente
poderá apresentar apenas
um .rrabalho.

velope _ Concurso de Re-

portagens, (.

80, _ Após a publicação
pos .jornats, os ,trabalhos
poderão, também, ser lídos

nas emissõras "e rádio, vi
sando maior divulgação.

9° _ Caberá à ACESC' a

formação de um júrí, que

será, composto de 4 nomes

conhecidos elo esporte ou

da imprensa espornva- e

, mais o Presidente da enti

elade
.

ele classe.

sifjcado em primeiro
gar, será entregue na

D um Trofeu pelo,
João Havellaríge. ,e o .ve

cedor, acompanhado
orgamizarlor (lo concur
Gilber-to Nahas, visitará
CBD e Outros centros
esporte da Guanabar,a,
lérn ele ter, por conta
CED, passagem de ida
volta ao Rio, e estadia
5 (cinco) dias em ho
bem como entrada no

racanã no, Joso do
São Paulo que estiver se

elo disputado. ,_ O oríg
naJ' premiado será estr,egu
ao SI', João Havellange.

.',

.
)

,Usa fi . conquisla' vitória interes-
,

taduel
do clubesi todo a feiçàoA representação elo Usa

Catarina, perténcente a As- ty, da cidade de' São João
sedação dos Cronistas de' 'Batista, 'i-ecepdónou na +ar

Sarita Catarina (ACESC). de de d{)min.g.o, em seus

temporàl'iament� residindo dO'ulínios, n.o estádio Valé-
- ri� Gomes, � e(l'wipe, do

-----------,------------'----- Espoi,te Clube,' Central :la

'cicrae�e 'de Morretes. no P1-

raná.
"

6 cotejo transcorreu qua

.ce�'to de' que será -aten
dido'--por conhecer, de ',muí-:
to tempo. çs )aç.Os de' anti-

'

zade. d\\ V. S .por santa' c�r,
tarína, e sabedor do ,apre-,

.'
'

ço de, V. S. pela, imprensa
esportíra, da' qual sempre
foi amigo'. solicita Vosso
,rcons.entianento para lançar
o 'COncurso em ,.SaF1ta Ca

radjna, bem- como os pre
mias abaixo ao v�ncedor:
PREMIOS Ao Vencedor:

catarínense 'que ao, final,

COl�qUistou uma bOn�ta vi

tóría 'pê�,Q .expressívo' mar
cacj.oI' de 3 xü,

A ACESC caberá100
marcar a data (I� inicio e

término do concurso, dev8n
do, cOntudo, ter a 'duração
de 3 mêses, para aprescn

ráção dos trabalhos e pu
blicaçâo nos jornais. Os

orígtna's serão arquivados
l:azão .pela quéfl os traba
lhos deverão ser' enviados
à ACESC com. copias (1) ,

4° ·,--'para; deito' de. jul-'
gamentó,. ser; observado o

lado humano. téCnico 'e llÍ',
tórtco da reportagem.

50 _ As, reportagens de
verão ser àpr,esentadas' em:'
espaço 8ois, e ter no rníni
mo 3 fôlhas datílogratadas,

, escrítas em' um" só lado do
papel.

A equipe ús�tina vai :'e

trtbuír a, visita em, data
próxima.

13 _ Os casos

�erão resolvidos
ACESC.

BEM RECEBIDA A

IDEIA

Cabograma do Flu levou Nanem'
i'

\-------'---
O atacante Nilton Shátz, atualmente radicado a�ute,

bol brusquense, onde defende Ol elenco do Carlos Renaux,
monteve 'nova. conversa com 'os mentores de> América,
tentando a sua transferência para o futebol joinyilense.

O jogador tem interesse em radicar·se na Manches�er
razão porque acredita-se que nos próximos dias Nilton
Schátz venha a se trap.sferir para o América, definitiva-

afim de sel�em as mesmas

entregues na'.'; redações dos

jornais,
SegUl1do pudemos const

ta]', fOi bem recebida ne�

-ta Capital, pelos homen

do esporte. a idéia do 'nos

so cOnfrade Gilberto Na

has· tudo indicando que o

C'Jncurso de Reportagen
de"de já pDde' consid,erar
�e concretizac10'

Passagem de icla e volta
a Guanabara, ,estadia em

hotel a ser indicádo pela
GBD (5 _ cinco _ dia,), ,60 - ,Os trabalhos será?
visita a CBD, entrega .

ao pUblica<J1os nOs jornais élfl
sr. JH elo trabalhp pl'emi(t-. ,Capital e. do Estado· vi-"a'l1"

do, vi;.;ita a centros espor- do maior divulgação e es,-.

,Uvas ida Capital, entrada tr'eitalJ1ento de relações da
presença em Alvaro Cra-

no Maracanã 'em dia de, . .'c�asse: \. \

�:)gO dQ 'Torneio Ria-São 70 _ Não será permitida
O jogado1:, teve assim PaulO, e' entrega por parte .o pseudônimo. o concorren-

suas férias interrompida" ela 'cBD do :TROFEU DR. te apwsentará o seu traba-

ma,s segui� viagem àfim ele J(:.,ÃO' BAVELANGE" ""CON
..

"1110 é envhrá ,à Secr,2taria

atender .ao ,chaTI}a-cl.o no CURSO mç REPORTÁ- dá ACESC' _:.:. Rua Trajan'r)
seu clube. GENS'" _ ACESC � 1964. (alto -da COl1feitana

' Chi':'
. ' REGULAMENTO DO CON'- 'qúinho)', colócandb no eri"
'!A 'I&.\. '9. 1IlIL. ...... 1a ..- .... ..: ..� .....1·......O

....
ES
...
TAD·"o;,aa''''�

.

.' 'l?Ol.S ,11Q..

l�port.ag"n.l cio j()�O Caxias �\'':' .

.

'

x Avaí e ii os fatos a CO;1- [;; .

, Rio (Cortezia da C. ruzp.i '! Tal d- d 'd
o' , �

......�. a an (j
.

e co'0l'ra
'

d:ut,�, €(l:ônea e �arci-a,l do IJII'

�. ,ro do Sul) _ Falando C01_1.1
. ',. I.

_

,' . , "

.

·000 juiz, 0, porque da :agl'essao,Ari:na11do Marques, na CBD,

I
.,

I• dd' tJ;t4,'

'0 'II:�.. '�-., m!;\s ,mesmo assim. com. to-
•

' numa ro a e pessoas ln- JfJ.J'
, , , , ' ". '.

t' dos os errQl.5 ,e ,agravan CS
·
III Huentes do esporte, POI� j I do -árbitro Peda." jarais 9' III)III realmente· () Armando 50 �.;,.'..;;..;._�""""'-'-�"-'-....... _'___...... ,._---' IJII'

• convive com tais persona- Oscar' dÉoveria tomar a ati-.vem df. pun'r a

• :gens ((embora um grande entr,z Atlético e Paula Ra- do Sul. �m çlado momen- tude do d€�fôrço físico, tão, .

,,-' ..:r1"2S1TIO. acnnte- �

S H 1
. '.' ....

d' . d'a' no Brasilárbitro), dis.s,e-me êl= que mo'", que ficou num O x O, to, passou o r. ave ange em mo a am .

, certo dirigente, do Flumi- escore êste que afast.ou {) que' iria. ser vot.ado 'S' por e na nossa tára, fazer dOS,'não
.. nense apregoára que "'O Atlético do' título ou elas:" certo já v.encedor, e futu- árbitros "'saco de pa�c�da.: FluminE<nse perd.eu o título sificaçao, não me lembro, TO "'Dita.dor" e disse ao Sr. é justiça com as propl'las ...

IJII' na jôgo com o Flamengo pois minha fdnção er::j. api Osni Mello, i'econhecendo- mãos. Um êrrd, Oscar, não'
• PQrque o juiz não foi Ar- tar, ma;,...g.ue, na época, 1- me, embor,a tZnha faladOr justÍfica outro. •le'n1 'cl" auar'ecer ao pu'bll' SOU1el1Jte. em clúas OpOl'tlJ-d mando Marques, pois seus � .

"
.

.

,-

III
.. jo,gadores estavam (prepa- co um ,punhado de indisci- l1idades: "'Cuidado que êste F'ATO AGRADAV�L "
..

d
.

l'
.

t plina.dos da cúpula atleti- Catarinense aí (me apon.
.

III
fiIlI ra os PSlCO oglcam.en e I?a

t 'd "'G IJIIII
.. ra atuar com Armando cana, técnico, ,massaglsta tau) anda sem�re por c)- Escutei a raves a U3:.iI
IJII' etc, .. fêz "parecer,atléta',ç qui e vai lhe viob'Íal'. O S·l'. rU'J'á"'qu� o des'portista jo-IJII'
III lVIarqques". Ora isto á uma ""

IJII' burrice, é uma falta ,de mentirosos, que mentiram. 03ni limitou-se a dizer" vem e trabalhador Rui ,.7·a,
.. t por amor ao clube e por- que J'á me 'ronheria, e 're- checo foi. eleito Pre�iden\'E� ..
JI1I Tes,ponsabilidade d��er a- .

-

IJII'

'manha asneira. O jogador que davam fôrça ao técni- almente n� conhecemos' do Figueirense F. C. A ma-

ca, que não era _ téCnico, há muito oe mantemos boas cidade e. energia elo ta1en-"pode estar preparado psi- JIII
Quatro equipes estarão disputando a hegemonia do _ cologicameste para, viver a

conforme reconheceu ,) relações, ,emb,9ra já te- tQso jEl,V\em mui·to IPoderá,
voleibol adulto, :marcado para a cidade de Blumenau" nos .. vitÓria, ,enfrentar o, adver-

TJD na jUlgamesto, e m8 nhamos muitas .JIêzeSl di- fazer 'pelo alvinegro do .Es- ..
dias 1° e 2 de fevereiro próximo. IJII' sário de igual para igual, envolveu, também, po!.s ·0:> vergido, discutido, se,U1J q,ne treit,o. Parabens, RUI, {'JIII

Por Florianópolis disputará o Sete de Seternbro do' mas psicologicamente pr'2-
atlétas (bem, me lembro percamos nossa

i
amizade, que taça elo Figuei.rense a.

Estreito, por JOinvile, o Ginástico, por lhumenáu, Ipiran-" p8Jrado para jogar sÔb, ar- quais) foram a úma' e'l11is- .o '�êrmo \ "'Ditador" .IYâQ .f.ôrça . máxima do futebql.'ga e como representante de Brusque jogará o Bandeiran, �!IIII', bi1ragem ele determinado sôra e disseram que o ál'- significa aquelas ditadu- da ILha, pois sempre soube

teso '
' bitro disse que eles não p91' ras da política, que amor- de seus planOS, p6I' sinal"

arbitrO?�COIOCa em maws , JIII
.. I

. deriam e que darl'a um J'ei- . dácam a impr,Zl1sa e qUe. ,avan,t.a,,J·a,d.os .e mUi tem�ro-. �xx xx xx
JII ençois árbitro, que por '

.� JII
r t t tinho!. Estas d'6clar,aClo-e" ficam n.o poder a �'lerro e 'Sos, pois a, nossa luta al ,�

,•' c,er o es aria envolVido na '
,

-..)o - são l"vl'an S
.

f t· O f ." P I e·
' "falta de recursos paraComenta,se em lJriciullfa de que � representaçao do plano geral para vencer a

'.

.. ,�., e I� an IS. ogo. e o m nos
_

aSS'lUl por '. �. e' ..
Comerciário enviou proposta para o treinador Rubens" partida. Lógico que o Ar- arbItro e JUIZ (lU torcedor? me parece que nao agem faze�' o que voce des. �a: ,., II.

'Q"d d-
..

'

.

C t 'fato aOTadavel \E! ..Ruarinho ex jogador do Botafogo e atualmente exercendo
• mando desmentiu tal e a-

,uerem comprometei', J, ,estes Clr a aos, Ja que,!Ce "u '1'0 "
'�

, honr-a 11
.

b' A

1 ·t '.' leI' i1'uito me ..o cargo de orientador técnico, chou absurdo, e disse, mefi- a 1eIa com su rer- vem, ree 'e1 06 sucesslV.al��? que se suce' "

r'28- JIII•

Ainda as mesmas notícias informam qué Ruarinha via- • mo que tev,e grandes 1110- fúgios, agarrando-se a e,s- te, e porque possuem m\�- alegrará,
.

é _o q_ue e\:21
",,', �wjará para Criciuma, para tratar diretamente do assunto. • tivos pal'a não referir °

tas declarações :para d�s- ritos e os qu.e neles yotall1 peito' à lndllaGa.? qu� .1Z

SeIl1pre que acontecem
jôgo �inaL como foi COyj- culpar resultados adver- ,conf'i,?m ,até denlais.! ',do nome Ido Helmh1 �o Te. coisas boa',;; em' nossa ca-

xx x,x xx • vidac1o. Trata-se realmen- t>OS. Aquele caso fOi' esco-' E preciso descobrir' entre soureir� do S:mtlls, SI. so.-. pital somos do!; priméros.. _��" "',' .....,,",:!""

• te, de ,um bom á'l'bitro. mui bros�, pois o que pensavarJJ os inúmer.os· defe��o� que raiva, C0111
_

quem m.ante� � a tecer c(')l1sideraçôes, por
Pery Ferroviário e Operário, arnbos

_ repre�entantes'lIiII to feliz. com autoridade. na epoca, ,era que o Pau- se apontam.' ao pUbllCo, as l1ho roelaçoes de am,zade� JIII achar'mos que fatos. de .1e
<ia cidade de Mafra, sagr-ram-s�, campeao e VIce cam-'" bom pI:eparo físrco, o€mbo- la Ramos ia faze�' «:11101e" virtudes d.e ce_rtos ditadoreS para um teste. 110 cl,:��. recido destaque interessam
peão pãtrocinado pela Liga Mafrense de Futebol. ,,' Ta se re.con:Qeca que pro-,

e o que fêz foi "'endurecer nOS diferentes setores do praiano. Del �l1fo:maço_".. a opinião pública, Ant3'5
Os dois 'clubes da ciçl.ade -limitrofe, deverão partici-.. cura Çl,parecer- e de mal's,

a partida" ,
e recordo bem esporte. Muitas coisas tem verídicas e crelO num fu- JII

queremos deixar bem cla:'o
i1>ar do estadual de 1964 IJII'. seja éom gestos, entrevistas daquel,e fato vergonhoso feÍ1'o de certo, que talv,ez nuo promissor para l{e1i-. que 'não somos 'políticos e

. .,

• etc ... mas, yaloriza. o seu que jamai's me sucedeu eIÍ1 muitos não o fariam s,e es- nho. VamDS aguardaI' 0", nem pretendemo" conful1-
xx xx xx ,/. trabalho, pois atualmenfe mais de 500 jogOS ar'Qitra- tivessem €111 seus lugares. ;acon tecií.'11cerutoS. ,

. clir ou misturar polítie2.

•
'está dis'v>sto a Ber c.omen- dos em todo o interior do por falta de c.onhecimen- • .co·nl eSDorte. TOc10s são i ..ic'V

E 1 .

ARECE QUl<J -

Comerciário e Atlético Operár;,o estão sem datas para ta:l'ista de rádí0 na Conti- s�ado. to., d,e prática -esportiva e ACESC P :.. • guai'� perante a lei e, pTi';1�a realizaçã0 da qérie meihor de três, para a)Jont�r a ��ui. _ nental ,'so8 não lhe derem OSNI MELLO NA CBD de tarimba.," VAI MESMO .

cLpalmente, quando tra-
pe que juntamente com o Metropol, representara, Cl'1ClU'

_ em São Pauio. Cl'�
I - Mais u�nà. vez· vejo .o

" Pelo que ,tenho ouvido e' ta111 de reabHitar técnica €
ma, 110 próximo certame harriga-veráe. 500,000,00 messais. quunto é bem relalionado FATO DESAGRADAVEL lido, parece mesmo que a, moralmente Q prestígio es-• Pelas suas andanç.as na

() nc'Sso Presidenta na Num recorte de' um jor- ACESC está disposta a TE'-.. portivo de nO,'50 Estadf).-----

• CBD é fácil dedUzir ,.o, que CBD, com os homens do nal carioca tive .Q despI'a- viver, pôr em marcha '\JS JII.
Todos nÓS temos uma

RÃDil@f3 O 8�C�1.QÜ quer: Ser o juiz oficial da esp'orte; s.e dá com todos, zer de 1er que o valoroso ,planos idealizadOs pOl: aa-. meta a atingir e <l. nO�t'a• CBD, Embora pO\3sua méri- conhece-os um a um e di- atléta Oscar, de flualidades teceSS01'es de Cherem, ,e a. é sem dúvida batalhar in-
d tos, acho errado tal dec1'- ta cátedra lá dentro, c�m téCnicas comprovadas, per- moralizar a entidade ele

t t 1fi' ' � cess:on emen ,e pe () pro� ,

São em, escolh"r u.m t'ln; ....o sugestões e armando es- d�u a cabeça e esmurrou classe. Muito bem, Cherel'n, IJII'l1li ''''...
gresso esportvo de Santa

IJIIII a'I'bl·tro para tal, quando a quemas. Estavam reu,'d"s, um árbitro dentro da sua que assim seja, para gló-.. I 1n'1 '.J

III" C[j,+arina. Motivo pe.o qIW •.!IIt FIF'A ped" pelo
I

menos 3 a l�m canto, bem. Un'" qUOa'- funGão, Pode-se perder .'t. ria da crôniS:R esportiva.IJII" V' "- !!III cumprilnenta,.nws hoje a
... nomes,. tro "'Ditadór,es' na lllanei- 'cabeça, é

....

claro, mas não a
.

catal�inense, anele. muito �
Manoel de Menezes pel::1

.

: ,A respeito do caso acima 'IV Ide dizer, porque estão educação esportiva e o jUí-, poucc�,; trabal�1am. realmen'
,. mencionado, tlue suceddU ost,os, eleitos pe. Zfr.. Gestos 'eomo êste já de te dão a. :"ua pa rc la de- es- fiIi

, com Armando h�á mg.is de 8 10 veriam estarr abolidos do' fÓl'gosi aç) ,eEP\)rte;�CoPl I}"

.. me recordo de:u).'l1' jÔ,go,'Cl I'lit,ebol:, �s os ·Tripul').ais ",qU,e, �el}1os às n)ã'o9 ,dá. pa;::.� f\.o,
'. f'

'

,sã6"-�o' ,<',
'

r� �� �

de volta ao Rio 11 ° _ A ACESC $6 enc.ir

regará d<: publicar os tri;1-

Ipa�hos ;nos j'ornais· e de

divulgar .o concurso na im

prensa d'iarià esportiva,
120 - Ao tnlbalho clas-

trava em. período de f-ri�3'
recebeu cabogr.ama da di
retoria elo Fluminense Fll
tebol Clube, solicitando' sua

O jogador Neném

iniciou sua carreira espor
'tiva 'no Ipiranga, de Sa�()

dos Limões, e que se el1Goa
mente.

xx xx xx

ves
A diretoria do FFloresta de Joinville, comemorou fes

tivamente o acabamento da cumieira de sua sede própria
que' está construindo na Avenida Santa Catarina, na Man
chester.

SA1l0ROS�?
SÓ CAPE ZiTO Marcílio 4 X ,Guaràni/4

Muito, breve, diretores e jogadores do Floresta esta
rão se orgulhando da obra que está ,.s<,!ndo con�tÍ'uida em

x 2, com o GuaranY
tando à ,fr�nte do mal'ca

dor çom 2 x O.

Na etapa COJllplementa'.·'
o Gu,nll1Y con"eguiu a V'l

tagem de 4 x 2· mas pe,'-
111itiu pela �,egunda vez

que o Marcílio igualasse
placal'd.

A repl'esenta"ão do Clu ..

be Náutico Marcílio Dias;
atua:ldo 'diante do Guai' 1-

nY de 1:toupava NOi'te

Unbas modernas.
, ......� ...���,m.�

COISAS QUE ACONTECEM
11'3.0 ,foi alémBlumenall';

O arqueiro Antoninho, oriundo do' Paraná, 'por indis,

ciplina �em de sér dispensado pela nova administração dO
Clube Náutico Almi.rante Barroso.

,de um empate pelo marca

dor de 4: x 4.
� Na primeira etapa veri
ficQu-Ee, um elnpate ele 2o jcgador. d,everá retornar ;::L J·ltc'o.::l '!)arr:maenS3.

/
xx ix xx -----_.--------------

No.tíCias da ACESCA diretoria "lo Alminmte B'L� .'0;;0
• l·,r.ador Zinder Lins ,cú� uma multa,
':é:: do com o ex"f",!�";,:;: Godobe�',·,).

Como se nota, o ambiente no alvi,verde pori'uário
sidência da ACESC decidiu
prorrogar até dia 31 o pea
zo para devolaçàc das an

gas .carteiras sociais, após
o q�é só terão validade as

expedlc!w'i para o corrente

'À parte' destinada. aos

jornais, no reservado da
, ACESC, BO' campo da ru'1

\Bocaiuva; foi reaberta; (l

!pós ,enc;ntrar,-se fechada

'por ,agUl1l tempo. Para me

Lhoria das condições daque
1e 'lo,al COli1ta � dbretoria

, ' ,

çla A,ÇE;3C com a promes-
sa do' sr. Osny Melo, p:t;e
sidente da F.C,F, de C01H

truir
.

uma rampa. Tam

b-m foi promessa do 111811

,é dos m('ll1ores,

xx xx xx

As guarmçoes do Cachoeira que brilhantemente lev�n,
taram Q título -de campeão do Estado,· QOS páreos de dois
sem e qu.atro, sem, encontram-se em' intensa atividade vi
sarião repetir o feito e consequéntemente representar San
ta Catarina, no campeonáto nacional da canoagem na Gua-

ano.

Correspondência à A:�l)
I,iação do,' Ç7roni,stas Es

pbrtivos de Suo Paulo, re

cém- expe(lida, propõe um.

intercâmbio entre a ACESC
,e aquela entidade.

FOi determinad.o Ull1 (lia

certo para as reuniõ,es da.
Associação cio:;" Croúistas
Esportivos. Doravante, el��s
terão 1uga r nos a1to� (�o

IEelifício "'Chiquinho" às

-segunclai;-fci rc,�.

:t:abara.'
xx xx xx

datário '''efecefeano'' a Um

pesa do terrena de 'ae8.:;

'so ao Ioc'al de traba 111"5

da crôIiica esportiva.
,

Te�do em v,.ista o retar
tlarmento na ,onfecção do
cnrin1bo para 1.964" a pre-

Bracadas na Maré
, '

próKimo dia dois de feve

retro.
p.rocurará aquele denodado
rlesporti$til pl'opOl:cionar u:
ma festa à mócidaàe ca·

tarincn_�e e, muho E!specia1
mente aos aficcionacLos da
l1ataç&0 no Estado,
Pela maneira das dispu-

.

tas {2 pelo poderio de al

guns participantes· já po

demos entevel' um desenro

lar vibrQ.nte, onde o' sensa

cionalismo e ó nervosÍ'Smo
perdurarão dUl"'lnte todo,
o transcorrer ela "prova.
Silo de desportista's dês

se quilate (não confundir
cam poÜtica) que Santa

Catarina. está necessitan
do. Que não Vive de so

nhos, que p1'eterc transfor
ma-lo em realiçlade.
Que essa prov:t 'corres

POnda a tôdas a'i; especta-.
tivas são os anseios de to
dOb .os componentes da im

ptens8 ·ef'pecializada re3-

pOn, ável, quase; lô111.pf'3, pe
la programaçã()

ideias

GILBIf.RTO PAIVA,

REPRESEMTAÇÕES ,A. S: UI:F:, t:u r� O::;J� p'\l��V�ij];lfjõitf;D QJ ILIsis
eficiente cobertuni publ1citúí'!ti (J jÇj.; li· 13 lilJ iodo o Brasil, ampliou
sua equipe espedaliMda li aceita lliiV!lS representa�ões de rádi,os e

iornais, Para obter. anúncios de S. rllul� e Rio (os principais �n·
Iras pubikitóriDs) (Onne I! sllO.'represenloção il maior firmo do gê
nero, E note: só ll�gt(!m!1s com UMA emissôra e UM jornal de
cada cidade, Pr.�a inform!l�ijp's nêsie jornal ou escreva para

á'01��S �. s. tARA
6.51· (Olij. n· Tell 34-8949· S, Poulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 - Disco de Newton, com

pleto, uni'dade - um, quan
tidade - 1.

50 - Jf)go- de 3 (três) ímans,
uJ1.Í.dade ,- um, qlhltntidade
-1.
51 - Bastões de vidro e e-

12 - Coleção de 5 (cinco') bonite, unidade - um, quan
.

modêlos anatômicos, unida-· tidade - L

de .-:- um: quantidade - 1. 52 - Agulha estátiéa, com
13.- Cole�ão de 22 (vinte e sUjp01'te, ulilidade - UIl'l.quan
:dois) quadros Murais - 6 tid�de.--I.
HOMEM (75 x 90 cms.) uni- 53 _:__ EI�oscópio fôlhas de

dade - um, quantidade - 1. ouro, unioade - UJl'l, quan-

,14 � Coleção de 22 (vinte e . tipade - .1:
dois) Qttadros Murais --, 54 - Eletro íman, unidade

AO TRABALHO (75. x 90 - um, <i!lantidade - 1.

'cms:) unidade - um, quan- 55 - Voltâmetro de volu

tidade - 1. me - Unidade - um, quan-

15 - Coleção de 16 (dezoito) tidade - L

quadros Murais - OS ANI- 56 - Termôme�-.,. ue mei"cú-_

-MAIS (75 x 90 cms.), uni- rio graduado, unidade '

dade - um, quantidade - 1. um, quantidade -'- 1., ,

16 - Coleção de 5 (cinco) 7 - Termômetro, de trf
•

Biôplásticos: escalas, timdade um,

Vertebrados e Invertebra- quantidade - 1.

-dos,
.

58 - Micróscópio de pP.qUe-

Invertebrados nocivos, no aumento, unidade - um,

Invertebrados úteis, quantidade - L

Reinos da Natureza, uni- 59 - Modêlo de ouvido des

dade - um, quantidade - montável, unidade - um,

1. quantidade - -.

17 ._-- MJas de Anatomia A 60 - Modêlo de ôlho desmon

nimal, unidade - um, qua:1- tável, unidade - um, quan-

tidade.- 2. tidade - 1. .'

18 - Atlas de Anatomh� Hu- 61 - Modêlo de coração des

mana, 'unidade - um. qLlal'l montável, unidade 1

ttdade - 2
'

(11m), quantIdade - 1.

19 -, Atlas de Botanic� .. uni- 62 - Modêlo de errcéfalrJ

dade - um, qllaEtidade - dt)srnontável, unidade - um,

2 . qw=mtidade - 1.

20 - Projetor, Fixo, unidade 63 -- SUpOTUo Universal, com
-:- um, quantid<i�10 ,- 1.

,

21 - Col�çã� de 9 (nove)
Dispositivos coloridos.
ANATOMIA, unirlace - um,

quantidade - 1

�2 - Coleção de 13 \ treze)

Dispositivos coloridos
ZOO�.oGIA, ún.clade - um,

�

ciuantidade - 1.,
23 - Coleção de 1:3 j Di!=po
�itivos colori.uo'� - BOTA·
,NICA, unidade ;,_ um, quan
tidade - 1.
�4 - Coleção de 12 (doze)

Dispositivos colcric.os - Fí

SICA, unida·1e -- um, guan
tidade - 1.
25 '- Coleção de ;:) (trcB � DIS

. positivos coloridos GEO-

LOGIA, unidade um,
quantidade - 1.,
26 - Dinamômetro de mo

,la, unidade - um,;quanti-
dade -- 1.

_

27 -- Alavanca com jogo de

pesos, unidade _. um, quan-
tidade - 1..

.

28 -. Plano Inclinadb. com·
pleto, unidade � um, quan-

.

tidade - 1.
29 - Roldanas (jôgo), uni-

,

e - um; quantidaqe - 1.

�4,Ba,�a s;a de Rob':nval,�
idade!· U "

.,)1 tÚid.?;<;1e
-1.

"y

O Departamento Centpal,

e Compras, torna público'
ue fará realizar, no dia 17-

2.1964, às 10 horas na sua

éde, à Praça .Lauro Muller,
'2 CONCORRENCIA' PU

LICA, na� condições seguín.

..:.. OBJETO ,DA CONCOR.

ENCIA

� Globp Terrestre, unida

e - um, quantidade -- -,

_ Te lúrio (Telúrto) de:

ange, completo, unidade
-

m., quantidade_ - r.
_ Bússolà Terrestre, uni

ade - um, Çluantidade - 1.

__ :sárôrrletro aneróide,
nídade - uni" quantidade.,

-,

- 1.
,

_ Termômetro de máxi-

a e mínima, unidade - um

uantipade ...- L
.

__ Colecão de 10 (dez) Càr

...
Braer, ......conômico,
Brasil Político,
América do Norte Politico;
mérica do' Sul Político,
Europa Político,'
Asia Político,
Africa Político,.
Oc�ania Político,
'Planisfério Terrestre,
:planisfério Celeste ou- Sis

ema Solar, unidade - um

uantidade -- 1.
� Coleção de 3 (três) A

las Geográficos, unidade -

m, quantidade - 1.
- Colecão de 5 (cinco) A

las Diversos:
2 Atlas de Mierologia,
2 Atlas de Astronomia,
1 - Atlas ge Ristória,Uni
ersal, unidade - um, quan
tidade - 1.

9 - Coleção de réguas,· pax
de esquadro, transferido!:,
compasso para quadro ne

�ro, unidade -- um, quanti
dade - 1.

.

10 - Coleção de 20 (vinte)
sólidos geométricos, unida
de ---;- lum,

.

quantidade _:_ 1.

11 � Coleção de 5 (cinco)
motivos arquitetônicos, uni

dade -- um, qua,ntidade -

1.

31 -- Balança. HidrosliátiGa,

eompleta, unidade -- um,

quantidade - 1.

32 ,- Pícnômetro sem ter-

mõmetro., unidade

quantidade - 1.

32 -- Areômetro de

'constante, unidade

J3u�ntidade -- 1.

34 +r- Areômetl10

volume
-- unI,

de pêso
. constante" . unidade - um,

quantidade - 1.

35 -- "'-asos comunícantes,
com pés, unidade -- um,

quantídade -- 1.

36 - Aparêlho de itasc:"l,
unidade .L um, quantidade
� 1..
37 -- Modêlo de Sifão, uní
dade - um, quantidade - 1.

38,.:- Medêlo de Sifão pa
ra ácidos, unidade - um,

.

quantidade - 1.

39 -;- Hemisfério de Magde-
''burgo, unidade - um, quan
tidade -- 1. I.
40, - Modêlo de .bomba -as
nlrante ...,- premente de vi

dro, unidade -:--:- i, quantída
de -1. . :�
41- - Máquina pneumática,
manual, . unidade.

.

-- um,

quantidade -- 1.

42 -- Diapasão, unidade -

um, qUftntiàade, - 1.

43 ..:_ CampânUla, com cam
paínha, unidade .:_ um, quan
tidade - 1.

44 -_ .Aparêlho, para dem,

dilatação dos sólidos, unida
de -:- um. quantidade - 1.

4(5 - Pirômetro de demons

tracão, unidade -;--- um, quan
tidade - 1.

'

46 - Higrômetro de 'cabelo,
unidade - um, q1llaptidade
-1.

47 - Espêlhos,
.
p�an0s, de

vari1ivel. unidade um,

Quantidade -,1.
48 - Jôgo de espê1'1-\0S:
Plano, côncavo e convexo,

unidade - um, quantidade
-1.

au?is e pinças, unidade' -

.

um, quantidade - 1.

6� -. Tripé de ferro, uni
dade -:- um, quantidade - 1

65 -'- Bic@ de Bur..;;e-n. unida
de -- um, quantidade - 1.
66 - Tela de arame, C:lfi a

mianto, umdad3 -:" um,
quantidade 1.

.

67 - Cadinho.} de porcelana.
unidade - ur.1, quantidade
- 3.

. 68 - Cadinh)s de barro u·

nidade - um quantidade-
2.

69 - Colher de porcelana,
com espátula. unidade
- um, quantidade - 1.
70

. __:_ Bastões de vidro. uni
dadé - um, quantidade - 2
71 - 'l'uq_OS de Ensaio uni
dade - um, quantidáde -
100.
72 - Estante, de madeira,
para tubos, unidade - um,

quantidade -- 1.
.

,

73 - Escovas, para tubos de

ensaio, unidade um',
quantidade' - 1.

74 - J'âgo 'de 3 (três) cálices

graduados, unidade - um,

quantidade - t:
75 - Jôgo de 3 :(tr�sJ. funis
de' vidro,," unÍ<:r

.

.

-';". -,' -",.�- .

";;:.� .

U'11,

76 _l_ Jôgo de 3 (três balqes
aferidos, unidade um

quantidade -, 1. !

77 -- Jôgo, de 2 ...(doís» Be

ckers, unidade - um, quan
tidade ---, 1.;
73 - Vaso de Erlenroa.Y&:l,.
unidade - um, quantidade
-1.

79 - Frasco de Kitasato, u

nidade - um, quantidade _

1.
80"- Jôgo de 3 (três)_fura
dores de rôlha, unidade
um, quantidade - 1.

81 - Balão de distllação, u

nidade - um, quantidade _

1.

82 - Coleção de lâminas e

laminulas (100+50), unida

de - um, quantidade - 1

83 - Lâmpada de _aleool,
unidade - um, quantidade
-1.

84 - Limalhá de ferro ...

000,0), unidade um,

quantidade - 1.

85 -- Matérias corante

tipos), unidade -_um, quan
tídade - 1.

86 - Reagentes (coleção de
. 15), unidade � um, quanti-
dade 1.

H FORMALIDhDES

1 - 'Os interessados de
verão atender as seguintes
formalidades:
a - ápresentar declaracão

de conhecimento e submis

são às nórmas do Edital n.

001-28-1-1963, publicado no

Diário ,Oficial n. 7.226 de 6

de fevereiro de 1963;
b - Os envelopes, conten

do propostas e documentos,
deverão ser entregues no De

partamento Central d� Com·

pras, até às 8 horas do' (lia
17 de fevereiro de .1964, me

diante recibo, em que men

cionará dfta e hora do re

cebimento _
assinado por Fun

cionário dO Departamento
Central de Compras,
c - As propostas serão á

bertas, às 10 horas do dia

17-02-64, e na presença dos

proponentes ou seus repte

.sentantes legais.

•
III - JULGAMENTO
';'-'

No julgamento da concor·

rência serão observadas 'as
disposições do ,art. 23, de

Regulamento aprovado pelo
Decreto n. SF -2')-08-61/382.
A concorr�ncia poderá

ser anulada, uma vez que
tenha 'sido preterida forma

lidade . expressamente exigi
da pelas Leis e a omissão

importe em prejuízo aos

concorrentes, ao Estado ou

à moralidade da Concorrên
cia.
O Departamento Central

de Compras, por sua Comis

são. Julgadpra, reserva-se o

d�rei�o de anular, a Conc0r- �

'rência, caso as propostas a

presentadas não correspon
dam aos interêsses do Esta

do.

Florianópolis, em 15 de

janeiro de 1964.

(Rubens Victor da Silva,
PRESIDENTE)
\

23-1·64
'

•

Vende··se

consultório

dentário'
Com alta rotação e ins

trumental. Estuda-se troca

-por automóvel. Tratar à
rua Bocajúva, 128 - NIca
pital.

�ij

'.o' õder p.rof"fc,O cd� ',Profela Joseph Smith /

.

Joseph Smith era um gran- pumçao de Deus. A �alv�- coisa satisfatória sôbi e os tando aleluia, todo o tempo sos próximos artigos e a

de revelador. O que tinha ção havia- sido definida do- anjos ou a' relaçãó do ho- que penso que sonheci Jo- visitar-nos no seguinte en
,

sido' .perdído
'

.

a:'través
,
dos mo dando repentinamente mem como o Seu Criador. seph Smith, o Profeta adereço:

séculos obscuros da apos-' alterada após a humanidade Entretan�o, eu era diligente quem Êle 'deu chaves e po- Rua Tenente Silveira 56.

tas ia êle restaurou com sim- seria salva, mas que o grau quanto qualquer homem. deres para construir e sus- Reuniões domingos às 9,30

plicidade mediante revela, de salvação dependeria da devia ser para expe.rimentar tentar o Reino de Deus sô- E).- 19,30 horas. Se quiser sa-

cões de Deus. Os rnístérios medidade nossas obras. Êle e descobrir estas COIsas. bre a terra." -ber rr�is informações es-

das eras toram dissolvidos e elevou os corações amorosos ,A semana que vem, a con- creva t)ma carta para:

em �eh .lúgar veio o pleno 'a uma gr�nde. alegria pela Quando pela primeira vez clusão deste artigo. Caixa .Postal 45Cl, Elder
-

d 't· I d 1 o -ouví pregar êle trouxe Convidamo-lo a ler nos- \, Randy Drake.conhecimento .

da verdade. I ou rInGl e que as re a- �

Pessoas em lugares obscu- ,Ções finilÍlia;re� podiam con- juntos o�.céu e a terra; e

ros caminhavam em .nova tinuar $ outra vida. todos os sacerdotes da épo-

luz �ob suas revelações. Ele era um grande revela- ca não podiam me dizer na-

Por exemplo: A doutrina dor que, reuniu o, evangelho da satisfatório sõbre õ céu,

da prê-existência do homem que est�ve fragmentado �u- o inferno, sôbre Deus, os

foi revelara a Êle, Isso alte- rante seculos de apostasia. anjos ou os demonios; eram

rou todo o curso de ensina- As pessoas que aprenderam tão cegos quanto as trevas

mentos do evangelho. A dou- a verdade completa se ufa- dos Egípcios. Quando vi

de alegria Assim era Joseph Smith, êle tomou o
trina da condenação eterna navam v •.

ôb h
. com Brl'O'loam Younz cue céu, falando rtguratrvamentepermanecia so re a· umam- . "", .,

disse: "Nunca vi ninguém, e trouxe-.a terra e tomou a
dade imperfeita, como uma

descortínoun'-.'; �,'IÇ> conheci Joseph terra, elevou-a,'espada de fino gume. A Jo- ,,-- ue - ,,'_... 'J
-

S idth pudesse me 'di com clareza e simplicidade
seph Smith veio a revelação mi ,que u '" -

be-
de que verdadeiro significa- zer algo a respeito do cará- as coisas de Deus, e . a

ter" personalidade e da !D0- leza de sua missão.
do da punição eterna. é a

rada de Deus, ou qualquer "Sinto-me' como que grí-
(7

(1 f

WASHINGTON,. Durante·
as duas, últimas s.emana;;,
de 15 .a 20 pessoas, possI
velmente, de acôrdo· com
f'uncionár:os do Departa-

,

menta de E'stado, "'ag8n-
I
tes subversivos potEnciaiS"
F'õgu:ram de . Cuba para
vários ·'países d�,:,; Car?;
bas.

p: hard Ph;lJ.ps" do Ses
, viço' de Imvrensa elo De

partamento ele Estado, fez

essa revelação, ao '.,er in

terr;gado sôbre a notícia.
d.e' que ;08 Estados Unifl/Js

tinham protest�do jun�,O
.ao govêrn.o Britâh;co COI}
tra

.

o que se qualifi,a t:e

utilização da Ilh9, de

Gr3,!"d Cayman, ·nas Cal'aí
bas como };lOnto ele 9alele
ação ele,_, agentes de Fidel

Castro ..

D.isse o sr.' P�lill'!1s: "Nas

duas li�timas semanaiS,
três avi.ões cubanC'3 des
C3ram na ,llha' de Grand
Cay!:1lan, des.embarcando
alí ;d� 15 a 20 pessoas. Cha I

_.tP2..IllJlI" .�_,_.d;@�(;)Õ,9 ��
vêrno britâniCO para ê""e

fato, ,mas' a'üé agora não

recebemos qualquer re;;;

pe\';ta".
,.

O sr. Phillips conf'rmi"l

que 05 aviões procediam.. (;0
Cuba e .que os p9,ssag,eirt)s
dêles desembarcados se-

guinm Viaa,9':-r. para ou

tre·.' �':;ntDs das Caraíba,>,
inclw::ve San José Costa
Rica.

. AGadsm�a de Cornérc�o de
Santa Cafarrna

.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
. ./Avenida Hercílio Luz, 47

'-

(Recorurecida pelO Gover.no Federal)

Dis2e f!U� D=partamen
to cie Estado não tinha .�n

formações!sôbr,e a mjSsRO
dos jlassageiras, embo�'a

·'acreditasse em que' êsses
lNSTRUÇÕES PARA 1964

ADMISSÃO AO GINASIO COMERCIAL
passageiros são agent�s
'Subversivos potenciais".
IlJ-terrogado sôbr,e a na·

c:ol1alid:ad:; dos passagfü
r::-s, l'e-:::"Jndeu o sr. Phjl
l'ps: ")"'ã:) sllP·omo,s sejam
êlf\ snv·étic0S". I

Inscrição: até o dia 20 de janeiro.
Início dos exames: dia 21 de .janeiro

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Isenção: até o dia 31 de janeiro impreterivelmenfe I

Realização: de 14 a 24 de janeiro.

M' A T R I C U L A

Aberta até o dia 29 de fevereiro.

Expediente da Secretária - diariam.ente

19,00; ads sábados, das 15,00 às 17,00.
Inicio das aulas:/g de março.

,/

das 17,00 às

lomunk:?CfO
?

O Dr. Humberto K. Pederpeiras, con11E1icn. a seus cli-

entes que estará ausente de FJorianópoli� até o de2- '3 'defe- '

vereiro vindouro.

Para o transporte de suas ·cargas e encomendas
de Belo Hor�zonte, Rio de Janeiro, São Pau�o, Curi
tiba, Pôrto Alegn�, Pelotas e R�o Grande�

Expresso FI' ,r:anóp )Iis
MATRIZ R�a Francisco Tolentino 32

Telefon�s 25:4 2535
Florianópolis

E agora'mais 'L"nl lancamenh)' dá ���a 'ern!Jresa:
RESE��HA_DO EXP� FlO.JA�'ÓPOUS

[
, I

_-

\. - ..

J
COMUNICAÇÃO:

À Diretoria do Lira Tênis Clube reunida, resolveu ela
borar o seguinte progn:- na para as Festividades Carnava-
lescas de 1964.

.

PROGrlAMA:
Dia 8 (sábado) Baile de Abertura do Carnaval de 1964.
Dia 9 (domingo) Baile Infantil.
Dia 9 (domingo) Baile de Domingo.
Dia 10 (segunda Feira) T'radícíonal Baile do Lira Têni

Clube. .'
'

.

r
Dia 11, (terça-feira') Baile de Encerramento dos F stejos.

HORÁRIO:
Os Bailes para adultos terão início às 23 ho' as.
O Baile I.nfantil terá início

previsto para às 20 horas.
REGULAMENTO:

1 - RESERVA DE MES.AS: '

As senhas serão distribuidas di·�:' (terça.Feira� às
19 horas e, a venrla terá início :,3 -') horas. lt'Indispensável se fa?· a aprese ·.at;'ão da carteira ifUcial
com o talão do mês ou (anui' adet!-0.e 1964). I)
(;Sl,da associado, sómente, pod rá adquirir uma mesa

com direito à quatrO'(4�. Gade rfi8.
O p2g8mento. será efetuado n .-?-to. I

;:. - CONVITES: iOs' convites deverão Secre! ria do

Clubs, por um associado à pes 'oas em tl'ansr�o, e obe·

decerão as prescrições�estatut rias. Os mesmoS serão

adquir:Wos �medi:m_t&_1JIDS "TJ.l..-sr4cd....freqt1:��· "f ---r
pe.raaqui::;ição de convites a S�retaria do Clube fun·

cionará no horário de 14 às 13 horas, a partir do dia

8 de fevereiro ao dia 11.

3 - TAXAS: , {---...;_ ,

Preços das Mesas:
. \

ASSo.CIADO ---;- 4 noites

t.·.
. .. t;::r$

1 nojte Cr$
CONVIDADO - 4 noites .- ,'.

,
.

_. Cr$
1 noite .. , _:

�., \' Cr$

7.000,00.
4.000,00
10.000,00
6.000,00

TAXA DE FREQUÊNCIA: '\, ...

12.000,00
5.000,00
9.000,00
4.000,00
6.000,00

Casal 4 noites
Casal 1 noite

Cr$
Cr$
Cr$

..........................

Individual 4 noites

Individual11 noite

Est�darrtes 4 noites
................... Cr$
.................. Cr$

R6LHA: 500.00 (Quinhentos cruzeiros por .garrafa).'
OBSERVAÇÕES: I. .

/'
_. A posse da Mesa n.ão dará ;direito à' entrada, se

necessários a carteira social e. o tàlão' do mês ou a

dade de 1964 ou convite acompanhado de docurri"l
comprovdÇ!or da identidade. '

--'0 estudante para adquirir convite' deverá estar dl

damente credênciado (documento de estudante).
_ A compra de mesa deverá ser feita pelo próprio sócio

ou seu dependente, ou pessoa devidamente �redencia
da para tal.

_ Sómente: quatro' (4) cc_deiras serão permiti\das em

cada mesa.

DETERMINAÇÕES:
A entrada nos Bailes Noturnos- é vedada à' menores.

De 15 a 18 anos,' sómente é permitida quandO acompa-

nhadós pelOS Senhores pais. ,-
.

.

Nos Bailes Noturnos ·não é permitido o uso de LANÇA
PERFUME como entorpecente (CHERETA), sendo

que os infratores estão sujeitos 'às pen�s -estatutárias.

No Bailé Infantil é expressamente prOibido O uso de
•

lança perfume ou bisnagas'(com àgua).
-

Não serão atendidos, sob qualquer hipótese; no decur

so dos Ba.iles, esquecimento de: CARTEIRA SOCIAL,
TALÃO DE MENSALIDADE ou (ANUIDADE DE 1964),
bem como aquisição de convites ingresso. ,.

Luiz Armando Figueiró 'Wolff .,,- Secretário Geral

Visto:

Antônío Pascoal Apóstolo -- Presidente.

COMUNICAÇÃO
Com o fim de melhor esclarecer os associados, a Dire

toria do Lira Tênis Clube comunic� que, em qualquer ev�n

tualidade, deverão ser observados os seguintes ítens:

1) - É indispensável a apresentação da carteira· social
\
acompanhado do talão de mensalidade ou -anuidade,

I
para ingressar nas dependências da séde Social d,t/
Clube.

2) _:_ Não serão atendidos, em hipótese alguma, casos de

ellquecim�nto de carteira e. talão de mensalidade ou

aquisições de convites, durant� as Festas.

3) - Os convi�es sómente poderão ser adquiridos: por só

cios contribuintes, em dia de Festa no penado das

14 às 18 horas, devendo o associado a12resentar seu

convidado a Diretoria. /

4) _ Nas Festas Noturnas não será pETmitida a entrada de

menores de 15 anos, mes�no acompanhado de res-

ponsáveIs.' .

5) -'-- Pedimos encarecidamente aos distintos assoCIados,

que não possuem carteira o seu comparecimento na

Secretaria do Clube no horário das 8 as 12 horas pa-

e� za s a situaç- o.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CIDADE DO PANAMA, 2a,
(OE) - Nossa honra e nos
sa dignidade nos impede dê'
solicitar um centave

'

siquer
aos Estados ,UlÚdos. �n

quanto persistir. o impasse
, nas relações diplomáticas.
Declarou o- Ministro' Pana

menho da Fazenda Pública.,

:Frisou que as construções

escolares que se realíaam
com . imprestimos norte,
americanos, deverão ser \,8"
ralisadas. Acrescentõu que,
os Estados UlÚdos tem obri·
gação de cumprir os com.

.promísses firmados ante
ríormentes

dora do conflito entre, o Pa� as embal"cações de' pequena
namá e os EE.UU., pros- cabotagem sob protesto dos

,

,segu� tentando encontrar panemenhos. ',;

uma solução aeeitável entre CIDADE DO 'PANAMÁ, 22

os dois paises. Enquanto os (OE) - O chanceler Gali

Integrantes- da comissão leu Sólis, declarou ao cor

acreditam 'que o intervalo respondente - do, PRAVD,A,
de- 4 dias concorreu para, no Panamá, 'qu�, as, afÍrÍI!a

-. \ arrefecer os ânimos, novos ções de' que OS� comuBistas
CIDADE PO PANAMA, 22 distürbíos ocorreram em fomentaram :ds recentes

(OE) ;._ A Comissão Intera- Colon, onde 'a Marinha, de
J
acõntecimentos em se� país,

'

merícana de Paz, constitui- Guerra dos EE.t1U. proce- somente procuram escon

da há 13 dias como media- deu uma revista e� todas der a prorundav significação,

. � ':"

do fato de que tOd6
panamenho, levantoq
tra a injustiça, selll:
ma ajuda externa.

,NOVA YORK, 22 (
O novo embaixador
namá .

na Organiza
Estados Americanos
guel Moreno, adva
outro, incidente ao

zona do canal" re

na repetição dos a

violência ali registr

Sessão especial 'no Tribunal"
de, Contas

O�ES:fADO
o MAIS A.lf1'!GO P'IU.O DE SANTA CATARINA ".. •

Florianópolis, (Quinta·Feira), 23 de, Jane�o de 1964

/

.
'

TV Rádio'J,of;nal p�'a
.

Resolv
; I um Pro�lema Nacional

o Ministro da Educação cursa-la.
e Cultura, preocupado com

a imensa população em ida- <,

de escolar que. não tem por
motivos vários, oportunida
de de frequentar as esco

las normais, criou o Síste- ,

ma Nacional de TV-RÁDIO
GINÁSIO, visando' cobrir
em parte; o deficit de esco

Iaridade do 'país.

Ass,ociação dos Criado.res',
de Gado leiteiro...

Os criadores de gado lei, A unificação" tem muita

teiro, em reunião com o di- importância porque, é atra

reter-técnico do Projeto Ga- vés dela que Q programa
do Leiteiro no dia 18 do do Governador do Estado

corrente, na Associação Ru- pode encontrar uma opinião
ral de Lages .estudaram' � organizada para um debate

fundação de uma entidade <construtivo.' 'com' vistas e

.que vai sér
.

chamada: AS- desenvolvimento da produ
SOCIAÇÃO ,DOS ,CRIADO; ção de leite �"l�ticinios. E

RES DE,GÁbo LEITEIRO_ tal opinião teria sua base

A i-azil� da fundação des- no programa, também, do
sa entidade, disse o Enge- atual govêrno de Santa Ca

nheiro Agronomo João De- tarina, que visa melhorar o

maria Cavallazeí, é unificar rebanho de animais leitei

o .grupo que em Santa Ca- ros e aumentar o número

tarína cria animais de raças de cabeças em quantidade e

leiteiras e .dar um conteúdo qualidade.
J

à:' lJeeuáriá', leiteira,

Trabalhador Ruràl:
1 Milhão de Ierteiras

SOLUÇOES I

A .solução aparente para
resolver o -problema desses
12,5 milhões' -de jovens que
'ficaram a margem -do nível

médio, seria a construção,
de 40.000 ,estabelecimentos
e o recrutamento de perto
de 800,000 professôres. Mes-

RIO, 22 (OE,) -:- Espera
\mos emitir ainda este ano

pelo menos um milhão de
carteiras de trabalhador ru-

síonal do Ministério
balho, Acrescentou
Artur Seixas que 'o'

ro semestre ido ano'
ral", Esta declaração foi
féita pelo diretor !lo servi
'ço .de identificação profis-

I

so estará em execu

vo plano de ídentífíc
trabalhador rural.

SlTUAÇÃO ATUAL mo que se desse como

.possível a construção de
"

tantas escolas num espaço
de "tempo recorde, onde re- Dia 27 do corrente, às
crutar-se-ia o professorado? vinte horas, o Cíne Roxi,
As Faculdades de Filosofia uma das explendídas casas

não conseguiram até agora de diversões dps Estabele

abastecer, sequer" a quarta cimentos Daux, agora .com
parte do mercado de pro- pletamente reformado, abri

fessôres do ensino médio. rá suas portas, para desta'
Para resolução de tal si- vez e cumprindo seu pro

tuação a Diretoria de Ensi- grama, dar ensejo para qué
no Sedundârio ,resolveu ali se realize, maís uma das

usar a moderna técnica do festas mensal, que o Círcu

Rádig e TV, já vítoríoso em� lo Operário de Florianópo-.

o

Circulo Oper,ário:. Ainda comemorendo o Natal É. dramática a situação
J do ensino no país. O índice
de analfabetismo se encon

tra ainda por volta de 50%
e tenderá a aumentar-se
,se medidas de urgência não
forem tomadas. os índívi-

-:-:-:-- -,----;
,

-.

Os flagrantes fixa!ll asp�ctos da sessão especial' ,,�ealiza�a
no Tribllual de Contas dia' 16, do corrente, para aprovaçao t. do'" con�ecime�to da

, financeiro � registro do orçamento para d população a magnífíca co-

1964. VemI1;: acima, o presidente do :rc; mi- i' operação dos preços cama

.i 'o Erig, qua do, tendo ao lado o, Govemad?r -radas da Grutinha para os

's e o des" Ivo Guilhon Pereira de Mello, presi- festejos <lo natal, Foi um,

J ibunal de Justiça, quando proferia sua oração. - verdadeiro desafogo pará'
0;1 recto, vemos" em primeiro plano, o.min,istro, os que possuem recursos

�a e o eng, Gelso "ltamos Filho, Seç,retári,o' da limitados. Foi mesmo uma I

,'e Obras Púbiicás, presentes à ced{ilô�ia "mão" para os, que não dis-
t

'. •

Iís,
cendo aos seus ass

..É de se esperar
afluência .de circulis

, sua famílias, 'pois
estamos ínfórmados,
da exibição do filme,
será o ponto alto daí
vidade, haverá tambe

gumas surpresas, que
to, agradará. á família

listas de nossa terra.

põem da fortuna. ' Daí tam
bem porque a Grutinha es

teve sempre super-superlo
tada de freguezes 'durante
todo c: mês de: Dezembro.
É ainda do conhecimento

de todos que de 1° de Janei

ro para cá houve uma nova

corrida de preços para o

alto. A inflação não sofre

de díspnéas. A escalada e

acelerada é sem descansos.

duos que conseguiram
sar a escola primária"
mente, 1.464.361 (índice

cur

s'o
de

1962) conseguiram . matrícu
la na escola de nível médio.
Há nesta faixa dei idade,

jovens de mais de 12 anos,
ajaroxímadamente 14.000,000
de brasileiros. Portanto cêr
ca de 12,5 milhões ficaram
desprotegtdos de educação,
tornando-se, a escola PrIVI
légio de poucos que tenham

'condições financeiras para

concede auxilio
OI pUal"' de "Caridade

,

, rles E4gard Mo, .posa 'do- sr. Gcvetnador Cel- O des. Medeiros Filho,

1'0 da) Tribunal so Ramos, estiveram ôntem agradeceu o» valioso auxílio-

o (1 no] exer, ícío, pelas 9 hora� rio' Hospital da LBA, no total de
'

..... �

�" �,8<' IIU., �de-.l!,_ fim (ie entre- Cr$ 8,544.138,00, 'sendo o

I f':<mn
/
sra. Edl th garem substancial auxiliô

....

clleqtn:: cutFSg\olS
.

Q ü'Jtjma�
nfl'nOI', exma. es- da LBA àquele, nosocôl11io. parcela daquela Importan-

l_t�I--ú�lC -'-o-��
'Reuniaos 11) salão de' cia Cr$ 4,544,138,00),

Vci�açidrOa_I honra. com os componentes através do Ministro 'í

ali no momento, da ,Mesa les Moritz, no Rio, e

Administrativa, da Irmanda- exma. ,sra, .
Edith Ramos,

q� do Senhor Jesus dos nesta capital, auxilio esse

Passos, desembargadores chegada' em momento opor-

M\3(lcil'OS ',Filho, Ferreira tuno, isto é, em oc�sião de

EastQs, Eugênio T.' Tatilois
' p'rementes dificuldades para

menta de assÍ;s\ 'Filho, CeI. Orion Platt, José a instituição de Caridade,
tada aos indigen: 'TólBntino de Sousa, Prof. quase bicentenária de nossa

o ano de 1963" AmériCo Vespucio Prates, capital.
r!te: .Ary NieOlnédes Limtz, o se
: 46.995, Exan"ls" nhot: MínÍstro' Charles Mo
IglCOS S08: Oll:' 'rit�' cni breves palavras dis
G�{6; rtaios Jnf ,:a Oe; se ,dá dsat�sf'ação' quê tinha

- ÇlWI FalOS UII a �m �ulál!>�ral" '��, ãjuda aos'
ro' 1" 'y o I

' , "I

j_1O P ,� � n; ."� ['(1f")1\1 D- indigentes eni trat4\mento
q1tgrall1il

l' 1.'. H' II "uocopla no Hospital de Cal;iaad�, e

re1,254, P.ad1! " 1 IJ.i i' LU20; )�i- solicitou
I

à exma. sra', Editl1
ar} genoterapia 6.665; Anestesia Ramos para que na quali
a. 18,342; Curativos 'Úi5.081; dadlt de presidente da LBA

Operações 8.695; Tubagem local, entreg�:sse ao Pro
Duodenal 2; Fórmulas vedor da ITniandade e HoS-
125,205; Cistoscopia 229; pital des. Medeiro� -

Filho,
Inhalações 4.718; Transfu- do 'cheque de Cr$',.",., ..

sôes de Sangue l.466.; Injé- 4.544,138,oQ, 2' e último par
ções 183.20�;. Mtass�gem Elé-,' cela do auxilio que a Le
tricu;s 307; Termófero de' gião concedeu ao Hospital
Bier 248; Eletro-coagulação de Caridade, 'aliás devvemos
2.570; 'Radium 23; Metabo- frizar nós, graças a�s es
lismo-basal 760; Exãmes La-· forços, do Mirlistro Moritz
boratório 62A94; Exames no Rio, e da exma. Edith'

, ., 1

Rq_diográfic0S 6.693. 'nesta capitaL

ao inúmeros países.
Todavia, na Grutínha ainda

não houve remarcações. Os

preços são ainda os mes

mos de Dezembro. A Gruti

nha continua camarada. É

Conferência Eivlco BemocrétiAssim, os jovens e adul
tos, maiores de 16 e 19 anos

que acompanharem as au-
O "Círculo Operário de

las pela 'TV ou Rádio pode- Florianópolis"; orgão. ope
rão se" habilitar a prestar rãríos com séde no Rio de

o� exames de Madureza, ba- Janeiro, fará realiz�r, rio
seados no art. 99 da LEd de � próximo dia 28, às vinte e

.r'
Diretrizes e Bases da Edu- trinta horas, no Teatro Al-

cação Nac(onal, e obter, os
váro de Carvalho, uma cori

cQnhecimentos minimos e
ferência Cívico-Democráti

certificado que lhe autoriza- ca.

rá um �ingresso em tuna: .es-
,Para essa noitada, �que

cola técnica de nível médio vem despfrtando' gràndeJ in

e umã profissão imediata teresse em' nossos' meios in

a seguir. telectuais. está programada
a apre�e�taçã9.- da conheci

da confér�ncjsta Professôra
Nélida 'Garmendia, que pro
cedente' da Guanabara, aqui
cl;legará no dia 27 pelo, a\rião

,<ta Cruzeiro do Sul.' ,

, A Professôra e conferên-

cista Nél�da Garmendi�l que
"

será hóspede do Que
Palace Hotel, já de h�
to vem se apresentan
grandes plátéías b

ras, e ainda bem

quando convidada, est
capital paranaense par�
lizar duas conferências,

. tretante, .sua ,palestra,
apresentação' e os a

,

'de �;uas conferências

de 'um interesse tal, q
invéz de duas, teve que
lizal' dez.

.

Assim serido, é de
rar,se gnínde afluênc�
quela casa de espetá
quando então,

,

oportunidade
o que vem afirmando

prensa de nosso pais.

com? si ainda comemoras

se o natal.

RACI.ONAMENTO CONTINUA
�{JSÂNDe PReBlfMAS .. .

,

SÃO PAULO, 22 (OE) -,
Técnicos 'da São Pa�lo- .

Ligth, estão estudando' os

horários para
-

cortes ge
energia elétrica nas indús
trias pau!istas., 0& técnicos
---�,

desejam �vltar qQ6 os cor

tes possar,n causar a ado
ção de medidas drástjcas
nij,quele setor, tais como fé
rias coJeti�as oú di�pensa
em ma�sa dos e�pregados.

MÉTODO

Tendo como objetivo aten-
,

, ,

der a maturidade do estil-Presidente Deposto da Guatemalqr
'Está Sendo Processado

I
dicou que a malversação foi
lev�da a cabo mediante ne

gociação ou transferência
de bens nacioqais, no val"r
de 10 milhões de dÓlaTes.
Tambem foÍ detido como

suspeito, ,à ex··Ministro da

Integração Júlio Prado Gar-

dante, o, método empregado
terá caráter profulldamen
te diferente díl' ':�4laí c@bfe,
rência" tradicionàI: As'! téc
ni�� ':�idáticas a serem em

ptégâclás serão orie'ntadas
pelos métedos psicogenéti
co, cuja característic'a fun

damental é usar a informa

ção não como um iÍll} da
atividade escolar, mas 'co

mo instrumento de reflexão
e amadurecimento do pen
samento.

: -q,iIlPADE -DA GUATEMA,

ri-l\�i2�jtOE) - O dp.pôsto
Presidente da Guatemala,
Miguel Ydígoras Fuentes, e

,------��-----------

Vamos a Sãu
mais cinco colaboradores

, .

seus, aparecem envolvidos
num 'processo, por malver

sação dos fundos públicos.
O procurador ger�l da Re-

pública, Rául Astúrias, in-

',loa'qUim 'em I
,

•
I

fevereiro
cia.

(/ --------------------------�--------------�--------

Avi�o B.ateu R�corâ�:
: Méxi,co Novo ,Vorque

NOVA YORK, 22 (OE) - dos o. levantar de vôo e .a
Um aparélho da Air Fran- aterragem. O record foi es-

o ce, bateu ontem novo re- tabelecido pelo Boeing 707
cord, cobrindo', a distância "Chateau de Cheternee, "pi
México,Nova York, em 3 lotado, pelo comandante
horas e 17 minutos, inclui- Max Costelou.'

PROGRAMA VII

Lages - 12.1.64 - Pela manhã, hoje, com es

dos.canecões de camargo, cantamos o "parabe�s
você" saudando o Waldinho, pelo seu aniversário.

,se a '�elebração' na cidadé, em vez desse camargo

boroso e recheado de,vitaminas, colhido ao apôjo
uma mestiça zebií-charolesa, ainda 'que pecuària�lep
estaríamos enfrentando uma tropilha de "cav

brancos" ...

As - disciplinas do Exame
de Madureza são as que 'o
Conselho Federal de Edu,

cação 'determinou como

obrigatórias para todos ,o

Cúrsos de Nível Médio: Por

tuguês, Matemática, Histó-
· ria, Geograf�a, Ciência&, e

u,ma Prática Educativa.
xx xx xx \

Já'antes do camargo, ao "dealbar da madrug.a�8
,

espinga'rdas ao om,bro, cQmo caçadores africano�,
" ,Piriquito e o Poli .embrenharam-se no mato, aos f

. ,dos da Fazenda, prometenpo uma paca para o alm
.

Meia: hora depois voltavatn, assustados e olhud
como· se tivessem �o'pado com a próp� 'Fêra de ,(}

(

!:;:
vaudan. Explicaram estarem eorri(ios de um tou'ro S

guissedente, vermelho como Kruschew, que os pu
.', 'morro a:cima em terce�r.a, faz.endo-os �altar ,taipas

delas sequer tomar cop,hecirn.ento.
_ Tio Ari - queixou-se o Poli - o sr. devia de n

avisar que também cria t_ouros Miur;l aqui mi, "haCÍ
da"!!!

Fomos, com Ari, assombrado com a presença' de

ferà·.pos seus pagos, v!'lrificar o bicho chifrante,:g
.., ' n"o potreiro, topamps com.o terrífico animal: o Mà�f
.., ,'�o, boi car,reiTo mais pacífico, mais manso e mais iJl

'1en�ivo,do que .uma couve, corpo diriá o Eç�. ,

"',"
',Um"tanto encabulados, oSldois cinegéticos, /ne

,)
manhã, limit�r�m à área do's �omares e lavouras
nhos ,as mata� :virgens. das suas caçadas.

E ali, d!'lPois de longa espera, quando um bando
tirivas .(piriquitos)'�desceu para um pé de pêro.de-MaI
a espingarda do Piriquito cantou chumbo. O Poli,

•.pois de verificar que o tiro fôra perdido, explodiU.
, ira contra o 'Piriqu,ito: ..

- Que fizeste, ó assa:ssiI,lp, ó fratricida!

um. ,jrmã�,� trocava-te. � ap�lido para CAIM. �.

;: xx xx.xx

Na mangueira estava um peticinho,

URSS enviou Leite em pó aos

flag,elados do Paraná
SÃO PAULO, 22 (OE) - ,gelados dos incênqios do

,

Foi liberada e já está a ca- Paraná. A carga, estava re-
,

minho do 'Paraná a carga tida no aeroporto de Vira:
de leite em pó, enviada pe- copos em São Paulo.
la União So;viética aos fla-

'INSCRIÇOES

A abertura· de inscii�es
se,rá anunciada brevemente.
Através de estações de rádio
e jornais locais.

Haverá em ,cada Inspeto
ria Seccional uma coorde:
nação res�nsáwel pelos tra

balhos em geral, inclusive

· inscrição e contrôle de ma-

tríc4la. J

Escobar �ho'_ experimentadd colega e excelente
i-migo que, em São Bento do Sul, é nosso 'ativo corl'espon
(lente J10TIorárÍo _' na niagliífica "reportagem -sôbre a visita

, \
que o sr. Governador fez

_ à'luel� cidade, com a sensibilida.
de de velho profissional deu especial destaque às, declara
�ões do sr. Celso Ramos no' tocante à oposição:' aceitandor
a, quando constr�tiva, como co�peração indispensável ao

govêrno. " '

A all1�ão vem 'a propcisi�Q' do que o jornalista ouviu,.
ontem, ali no Mercado. Apontando as obras, recem.inicia
das, de aterro, para aproveitamento de grande área; um

RAIVINHA foi logo c�mdenan�o o esbanjamentO' do dinh�i.
ro do povo.

'

"

'

De logo, no entanto, recebeu contestação: o alargamen.
to ali é mais do que necessário, para desafogar o trânsito,
(Jom o recuo dos mercadinhos externos. E pata provar isso,
como por casHgo ao falador, ocorreu justamente na,hora
11m engarrafamento geral - coisa que ali !le repete várias
vezes· lJor dia- Autos e "ca,minhões, descendo da'Cons.'�afra,
paraJisaT",m o �rânsito pOT qlais de meia hora. E para se

livral'mn, ull1eaçavam senhoras e crianças; com cestas; na

hora das compras,

'

,
/

VCI1(io· aquilo, gue lhe era apontadó, o RAIVINHA, foi
<;a,in(lo fI,.. fininho. a.t� flue tJ'P��m\a,vál", o fpi rlesflpal'pc(>l'.

'}� eHü�> os \falantes IJli%,faHàvarn c(jri:eMg-Hmát'io�
i'�);)Uh.d'�<; C.f'n1. <is A,RGTIl\'IENT0S q.ue;, QUv'f'
\â� 'Í};qll1:i�,.;f\;idênéi�

I· ..

-,.y : '·.'r::�:.J " ;":. ':�.<>�"
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Dias 15 à 17, �amos à
Festa da Produ;;áo, 1964.
São donos da Festa, o po

,vo de São Joaquim por sua

Assoy�ação Rural;'
Tem � orientação do Go

:vê�no do Estado atravéz da
Secret_aria da Agricultura;
E também tem a' colab(),

ração da Prefeitura Muni-

cipal. \

Por 3 motivo.!) vamos �
Sã0 Joaquim em fevereiro
nos .dias 15 à 17;
- Fazer uma viagem agra-

dável e bonita; I.
, I

-,- Passar 4 noites e 3,dias
no melhor clima' de 'san
ta Catari�a, principalmente
uessl'l época do ano,

- E part;lCipar ,duma 'Fj)s
ta da Produc;iío ç'tLI:e· ;11Uitos

'_o ','" '. ,i'

'vj.í,�<
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Ainda b congr�sso Pró-Comunista
BELO HORIZONTE,

'(OE) - O Secretário do
22 doms da América Latina.

Manifes,tando-se
-

a tespeito,
disse' o Palácio da LiberdijJ
de; que serão resguardadas
a constituição' e o sentimeri
to do povo mineiro.'

de Minas G6raisTrabalho

'Mlnisfro 'vai ao.
: nordeste:
I:NSPEÇÃO

está r.ealizando investig;l"
ções para verificar o cará
ter do I" Congresso da Cen,
traI qnica dos Trabalha-

Ainda 'a Usina de Sete Quedas
RIO, 22 (OE) b mi-

nistro Oliveira Britto das

Mipas e Energia; discutirá

hoje com o prêsidente João
Goulart em Pet;ópofis, a

crin'stituição do grupo bra

�i1.ei.r.o que iTá, a_ Assun,ção,ImICIar cor�ersaçoes ,sol:Jré
a construç�.o ,d� usina de 7/

R'ECIFE;, 22 (OE) , O
· Ministro dà Quer,ra, Gal.
'Jair Dantas Ribeiro, .....está
\..SEmdo espera<lo em Recife.:
O titular' da pasta, irá em

PETRÓPOLIS, 22 (OE)
Serão ,submetidos hoje ao

'Presidente João G.oulart os,
nomes dQs elementos que
comporão a domissão que
irá a Assunçao ainda êste

mês, discutir com as auto
rio,ades paraguaias, os de·

,talhE)s:"J,:éI;;ttivos ,,,ao projeto
: ,.�d ':-f/�,'<;':' ....

' -�;.-- :,

l',',

inspeção às uni

o,J;;�e e nordeste.
rá, em São Luiz;'

. "-,-,"

dévend,o ehe';"
;: ."" 0"."",-,' "�,o

sangue, ..
, ,
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