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BUENOS AIRES� desabrigadas, estando as au

toridades promovendo
-

a

sua remoção, para as casas

de abrigo de emergência.'
Não são conhecidos casos

de morte, apenas registran
do-se alguns casos de quei-'
madura. 1!:ste, é o 40 incên
dio ocorrido em apenas 30
dias. . '.

.

- Mais um pequeno bairro
de Buenos Aires foi total

mente destruido pelas
.

cha
mas consequentes de um

incêndio irrompido na últi
ma noite, cujas causas não
foram ainda esclarecidas.
Mais de 1.000 pessoas estão

Vagõe� . transportavam
... ôrRiôS ... para . 8rasilia·

.

SÃO PÂU:LO, 5 (OE) -_ O
.
municado, o carregamento

Delegado de Ribeirão Preto
.

ia do Rio Grande do Sul
informou ao Secretário I. de. para Brasília. Na manhã de

Se�urança do Estado, ha-. hoje, o delegado do DOPS
ver apreendido dois vagões seguiu para Campo Ctrilo
ferroviários em Campo Círí- afim de inspecionar os va-

7
• lo, com carregamento de.' gões da. Cia. Mogiana de Es
armas. Segundo ainda o co- tradas de Ferrei.

Ainda a crise
na Petrobrás

RIO, 5 (OE) r=.'. O Depu- Hio de Janeiro, dev,endo
tado 'feóbulo de ,A.lb'Uquçr- pro�seguír� S��IS, .... trapalhos,

-qUE), relator da comissão em' Brasüía. Por outro : la

.�. .parlamentar dei, itÍ;querito .. .do, a çomíssão de. alto nível,
,�J.que ínvestigâ as' deq;i'Jilci,',s J?.residtc1a. pelo' sr. Hé'li!) de-
--sôbre llegoeillta,s" l.?a ret,l'(J .<$l.i.{�-4.a,' para "C�:-al�'" 'do,
brás, decidiu que irá. pes-" caso Petrobrás�' será insta
soaImente àquela emprêsa 'lada amanhã as 10 horas,
buscar 08 elementos neces- no Gabinete do Ministro de

sários às investigações caso' Minas e Energia, e a tarde,
o Marechal - Osvino Alves, 'já estará reunida para' tra-

"

novo presidente da �,mprêsa Gar seus planos de traba-

estatal continue demorando lho.

a entregar os' documentos RIO, 5 (OE) - Instklá-se
referentes a c�ntiatos ceIe· amanhã cêdo a comist"ão de

braçlos !t partir de 6'1, para alto nível, criada para aim-
a compra de peltróleo e' de- rar as propaladas irregula-
rivados, livroúde contabili- ridades na Petrobrás. O ór-

d!tde e outros dados �pedi- gã,o, será presidido pelo en

dos pela comis:;;ãQ.,�, pomis- ,;!gei).héiro Hélio de Almeida,
são 'parlamentar end;rrOlJ,i'1a e amanhã mesmo terá ,sua
fase dos depoim'entos no primeira reunião.

'.Quadrilha 'vendia "terrenos'"
em' BRASllIA I

.'

LISBOA, 5 (OE� - As au

toridades policiais desta Ca

pital desbarataram um8,

quadrÜha, que vinha ven

dendo terreno em diversos

países
�

e notadamente em

Brasília. A área mais vendi·

da pelos espertalhões, foi a

situada nas vizinhanças da

Capital do Brasil, em cujo
local, diziam seus vendedo-

res, serfa �onstruida uma

cidade, chamada Nova GÔa.

A quadrilha que vendia, pré
dios e apartamentos a mais

de ,\.lma centena de pesSoas,
obteve lucros fabulosos.

Trabalhadores' insistem
SÃO PAULO, 5 (OE) - A

inflação. reduziu o poder
aquisjtivo do atual salá_rio
mínimo em S. Paulo, a 4.200

cruzeiros. Com êsse argu

mento, o 'memorial dos trll
balhadores a ser entregUe

hOje às 15 horas ao' Presi

dente da República em Pe-

trópolis, reivindicará a de

cretação ir_nediata de novos

níveis de salário mmImo,

com elevação ,de 100%_ Os

trabalhadores, pedirão tarn-_
bem a divisão dos Estados,
em 'apenas duas sub-zonas,

'parà efeito e decretação do

salário mínimo.

Candido' Porfinari: Missa de um ano'
Por alma do falecido pin-

J
.

. tor brasileiro Candido Por-

tinari, sEl.{á c�lebrada hoje,

Missa às oito horas, na Ca�

pela do Hospital Na�al de
Florianópolis. ,

i'Beijoqueiros':' estão, mal
na Guanabara

RIO, 5 (OE) - A Polícia <

�io'ca, resolveu
_ aca�ar mãos bôbas qüe foram apa

com as beijoeas nos baIles nhados em 'flagrante. Os

de Carnaval. O Delegada de ·'travestis" desde que de

Costumes disse que serão centes, poderão circular
'

li

autuados os 'beijoquieros e vremente.

Funcior1�rios invadiram
prédio do IAPM -

. Federal.

(Mereor�169i,��f '

..

eom2teorolõgic, de�·"-�=I.'"
'da 8,té à.� 23,18 hs, do
reiro de 4964

,

e; 'PRESSÃ;Ü ·ATMOSFERI-
. G : íbares: '. TEl\1pEJ;tATURA MÉ-
DIA: 32 .. o,; IDAJ>E RELATIVA MJf:bIk 70.8%:
"PLUVIOSIDADE: 2ãomms: Negativo - 12,5 mms: Ne'
,ga�ivo - Grupos cumulares' esparsos --,- Tempo Me-
dío: Estável.

'

o MAIS ANTIGO'DllII ,.CATARIlfA
.

�
FLORIANÓPOLIS, (QUINT4;FEIRA), 6 DEI'FEVEREIRO DE,1964 ,'- EDIÇAO DE �O�, �"'8 �AGINAS

.. \
'

.....-
.' ,-,

-Assumiu, ainda, a Univer
sidade de' Brasí,lia, o com

prómísso de 'colaborar
elaboração _ e execução,
'programas' de estudo desti
nados ao aperfeícoament
do �_vesoal técnico do SES
no' campo. do Bem-Estar ,So
cial, -inclusíve com a oessã
'de instalações para a re

lização de cursos, acesso :

biblioteca da Universidade
hospedagem de Bolsistas
utilização de outros recu

. sos de que disponha a Uni
,
versidade. '

Enchentes destruirem 95
.

localidades na Bahia
SÁLVADOR:' 5 (O:JD) _,.:. As tério da Saúde, colocou- a

V'

etlChentJ$ Aue assolaram o 'disposição, 'do' Gdverpado-r' , vale" dó' Jequitinhonha

_'Esta1?; 'dti ,.�á,n�d" caus�a,t:?' ",-b���O:� ��lj.n�? ." �4a��\�ad�; ,d,?' 'a iSocretaria de Saude
. "grav�,�p;f,eJ�IZ9�\ calcu�d,os

_ � .�:lll�diCa1n.en-tos�.�, a:mb�. arrrmadé es.tar afastada

,!1'��F��,+>-:�'f:Ua-1.: _ �� ;lª�����,s .,Qer'áis" . ripótése.<,4�-�lJ8tq\Ja' -é"J1id,
, 1-é-i,�� :q'J'le Se-�l'e'yam·a \)1- c�rn�am" Igu!1I:iH�nte �5 mia:"- Em 'Goiãs, -lq" Govern

lhoes de cruzeiros. Foram providências de socorro aos 'ddT�Mauro Borges, informG
,destruidas .

em 95 localida- flagelados. Continuam a que está ,aplicando
des,- 7.000 càsas e danifica- campaJ;?-ha de, vacinação con- de auxilio.

das mais de 10.0ClQ.; O, Minis- tra o Tifo, nas' «idades do

Modéstia
ção das principais estradàs,

Na sua priínéira Mensagem, pág. 9, sen
'

,tenciava o chefe do deputado Fernando

Viegas:

Incên��os�is�rios�scontinua� �S�f�S(�(�o-�nt�li�b:��i���(c�m�'��lQ�·D�'m�I�lh�'Õe�
Cuzes, em eonsequências

ocorrendo em -Bue'n'o:'s A'· ,.. �:�:�::';�::=:'7;:para � co.nstrução do 'Centr
,
.Ire� :;Q::,:��::::" outras Olimpi(O da Juventude de

flalrantes,·· �a inaugura"âó �OS,GfUPOS
<,

�'!:���'Y�'C:;:'��O':-N� ·8'r·'a·silla re�re����n�:e�:��i���eg:a

(senlares ·ÓC' Cap''�oel"ras\l e'lIa r ..

�
�;�n�dg�� '�����, :� ����.� -. '��: ��eÁ�;i�i:�rt�ç'ã� d

ra "n a d t d F d
- 'u· mete-se, ,através dos seus

.
.

' e�n e ,a, un a<_i:aa mver- . Centro Olímpico, bem com
,

. " ,_. ",
i . sídade de Brasília, prof. Aní- -Departamentos do Instituto

_

I . C t 1 d'
um ou mais de seus técn

sio 'teixeira, assínarám on-
en ra e Ciências, Huma-

, nas e, dos seus Centros' de
cos para participar de tô

tem, em .cerímônía realiza: - das' as 'etapas do estudo
d' C t' d - Pesquisas, . a colaborar' com
a_na"", on e, eraçao Nado- ser realizado.

nal do Comércio,"
'

convênio"
o' SESC nos estudos, levàn>

entre as' duas e�tidades me-'
tamentos e pesquisas .ne

diante - �, 'qual. o SESC .' bon- eessãrías à. consecução" das'

cede àqu�l� Fundação um
Enalidades" estatuídas no

auxílio- no' valor de 10Q mí-.
Decreto lei n° 9'853, fíxando

'lhões de, cruzeiros para\ Ser se desde logo a execução d�
aplícado, .Integral e exclusí- úma -pesqutsa sôbre proble-
,vamente, ria construção 'de mas 'do -comercíãrío de Bra

'um Ginásio coberto nas .iriS-· sílía, Nessa pesquisa serão
,

talações do Centro Olímpico '

,a.bordados os seguintes te-

da Juventude, de Brasília, mas:, 1) -Levantame�to dos

: para US0 dos estlid�ntes da recursos assistenciais e edu

Unive-rsidade e .dos comer-
cacionais de Brasília'; 2) Es

ciários brasilienses.
tudo da' 'einprêsa comercial
em Brasília: 3)' Nível e pa-

. A Uníversidade de Brasí- drão de vida do comerciário

· lia, 'pelo' convênio, ,compro- de Brasília,

'.
•
,
•
• •

II1II
4"ara o deputado Fernando Viegas, te-

III nentissiIll:0 - dai a sua raivinha éomple- 1953, o sr. Bornhausen ainda conjugava o

,

• },8,�a contra os generalissi�os,j mesmo a
verbo urgir, a�sim:

f b d "Urge,' por isso, a pavimenta"a-o
•

acao -j- na o ra o atual' governo catari-
Y

nense, de prático, de positivo, somente há'
das principais �stradas, do Estado, ,

.' (êle escreverial não) a imodéstia.
'

.

COmO, ,sejam: Laguna-Florianópolis, I
• Façamos, a tra�o� rápidos, um confron-

I ta j a í-BI'umenau,C'\lribanos e São

....
to entre oS' três

_
anos administrativos' do FranciscoJ>�rto União. Essas obras

.. governador Celso Eamos e os cinco do
fazem parte do programa do meu go·

I ex·govei·nador 1rineu Bornhausen. ,

vêrno" . ," (Discursos pago 194).

. Na plataforma do candidato udenista Em Jaraguá, pouco depois, repetia:

, exceliram_ quas promessas que se fizeram "No meu programa de govêrno,

, o leit motiv da sua vitória, em 1950:\ a de incluí a pavimentação das nossas.
II1II ele�rificaJ o ,Estado e a de pavimentar-lhe principais estradas como ,sejam:

,
..

,_

.. '.u III as pri c'
"

d' Lajes.FlorianÓpolis, Ita'jaí-Blumenau�,
Nq 'últim? dia 30' o �Go�"� trás' pessoás e"finaiÍmente o im' que b'enzia o ntivo' esta' • O ;ri��i�:od�::::' compro,missas,' ara- . Cur,!tillanos,. São F.ra,ncisco.pôrto., ,

, ve�nador Celso Ramos; cum:, :Arcebispo Ooadjutor ,de, Flo- peleCimento
-

prmdo parte do pragrama',"ria.nQnóI,i,s" D.. ,. Fe'll'cI'O' de pral'nh!)<.
ct_e'ensino da II1II pongueado por todos oSrrecantos, ca�ari- Umao", (DIscursos, pago 216) .

.
" "nenses d d' -". 1 Depois dessas afirmações formais, rei- ,

'c,om,emor.ativ.o_, .

de se'\l ,ter-, Vasconcellos np momento "
,es e a convençau reglO,na, da'

" U D N que escolh d'd t 't' ,

'

'I tera(las, aliás, em mais de uma Mensagem,

cetro amversano, de 'Govêt-
' "

. . eu o can I a o a e o u -

, . • " II1II ti aí' t'd'
, o .iiustre governador udenista, ao che-

'no, inaugurou. os GrUpos Es- '"B'r_a�'1',' m',a·'".'r.cha· 'para "a' em'ancl'pacao
III

m cQm ClO par I ano, seria concretiza- •
colares do"DÍstt:ito de

,
Ca- �

do com a construção de cincQ enormes gar ao fim, observou �que apenas paralele-

poeiras e ao Bairro daPrai-'
' III centrais hidrelétricas, distribuidás' pelos pipedizara modestissimas centenas de me-

nha,'respectivamet:lt,e deno- I.

"

Afirma J'o,rnal de_8'e.lg·['a'd',o
-

'pontos mais estratégicos do·Estado.: ,tros, entre-Itajaí e Ilhota e aqui na reta

minados "D, Edith Gama
II1II Como o governador da U.D.N. �mpriu das Campinas.

Ramos". ti BELG��O., ,5 (OE) ,- pa, ,d� B�lg�ado, num longo
III essa solene promessa? ' "" Colocado, então, entre tantas juras pa-'

Na ocasião várids orado-' ? �rasll. ,at:a��s�ou? pe· ar:igo: O diár!o 'iy.gusiavo • '. ,

.

vimentadeiras e tã? singelos paralelepípe-

res fizeram.se' ouvir, 'ilJ.clu-
nodo maiS dIfIClI d� sua afuma' que o' Exército foi" Assim: f;lão na cumpriu" sl,mplesmente. dos, fêz como aquêle imenso poeta que,

sive' Q Governador e o Se- h�stóti,a�' :d�rar:te os, dois fiel ao Pr�sidt;)nte João GOu_" Nem cincp, nem quatro, nem três, nem em formoso sonêto, j�rou romper com

anos do Govêrno João Gou- ,1art, apoiando' sua pOII'tI'ca ,
duas e nem uma central!

'

sua amada; jurou esquecê-la, jurou arran- I

cretário "Elpídio Barposa, ..I' ,

d'
'"

�

todos ressaltando a, impor-
lad, perío ° '" d610roso do govermiihentaI; na

- ,marcha' Pior que isso: depoi's de cincQ' anos 'jar. óutra, jurou que era feliz, jurou que""

tância das 'obras que eram
parto de um Estado modero do Brasil para a emancipa-. • deixou o mesmissimo potencial energético se casaria com outra e- depqis, de tanta

.)entregues aos moradores
no':, diz' h�je' o" jornal Gor-

. ção. • ehcontrado, se!? acresc�-lo de um só mo- jura, .. jurou que estava jurando falso:
•

daquelas localidades, para o

"desta KVA. negou o que jurara!

aprimoramento do ensino' I-
• Documentos do abandono a que rele- Assim, bem assim, procedeu o sr. Irl-

em nosas capital. '0 E A E t d
-

, "p , 'I' • gou a matéria' são as sucessivas mensa- neu Bornhausen, ao afirmar, diáfano de

. � .' s u -a- (} caso· ana-ma· II1II
gens anuais à Assembléia, nas quais as tão modéstia, na sua oração de despedida:

Nos flagrantes, inicial- WÀSIIING':P0N- 5 '(OE) .....:' xu"'ão q'ue dl'z ·t· d' III apregoadas e gigantescas cent:t:íJ.is nem
' "Na 'minha plataforma não pro" •

, " ,..
"

� respeI o a e-'

• t·
.

.,

'

mente, o Governador Celso' O organismo. consult.ivo pro- .� si.gl:ilação "e um" '. _

Iveram vez para uma referenclazmha. meti' pavimentar nossas rodovias,
, _ , _". �,

.

c
,..... a comIssao N d'

.

'

Ramos dando' 'por inaugu- visório da _Qrga�iza$�o dos para inquerir sôbr� os acon- II1II ,o .Iscurso de fIm de r_nandato, a 30 porque de antemão 'sabia das dificul-

rado o Grupo' Escolar "D. Estados Kmericanos
.

se reu- tecrm'en'tos :do' '. "d
III de JaneHO de 1956, o sr, Inneu Bornhau- dades de obter recursos para emprê-

, mas passa o 'II1II • .

Edith Gama Ramos", sendo nirá hoje as 21 horas, hOI;� ,gue fizeram, com que .Q
- Pa: '

III
sen fe: emergu, outra vez, "a pecessjdade sa dessa magnItude", (Discursos, pg.

observado pela sua Exma. média, dfl Gre!ln1,'l'itch, Em namá, i�v�ca�;e o tratado •
de ,�e ms;,alarem nov;�s usinas hidrelétri- 445).

Espôsa, pelo Secretário da pauta um projeto de re50' do Rie d J' .

eas , con essando, rubro de modéstia: Tableau!!!
e aneuo, II1II "S' t

,.

Educação, Prof. Elpídio ------.......----:-"7""-:---.:....-..,..--- III " omen e no UltlDI0 ano do meu govêr- x x x

Barbosa\ e pelo Deputado • no, co�..a aprovação do "Plano de Obras Como se vê. das promessas

�:::�:�:h:�:?:x�:: «Roteiro üe. � Artes: �asticas»: :���:��:�: q!"(i�i�=::,.�:, ::�:::::;:�.:::r�b:::::::::�::=
tivo, catarl.nen�e ,_sendO cum. A partir

J
da edição 'de do.

....
."

';, ,�. ';-- •
Mas o redondissimo' zero da eletrifica- radas horas das prestações de contàs.,

primento por yfna"aluna dI? mingo'; êste pel'iódico- cên- �ai-rá.c m'>t�liIlar,idade, oft:.
ção do Estado e da ausência, por modés' Enquanto o sr. Irineu Bornhausen tra-

G E 1 1 t 'd
II1II tia, das cantadas e decantadas t' t 'h d' d me te os �eus compram'

Sbmen,te rupo sco ar que eva o ara aom .. a pres.enç� e f.'ecç.nfl aos leitores o
.

mo. III .
cen raIS ou '. e lon a n. ," • IS80$

o :;"D�O��it���o�,��t�;: a���,;.(�O��::'�h�;t:" ,ob vime o dà, �&.. plásti�,_
nãoa:.�:.,� �:%�:;;;o tamanho, fonnato. ;:!��'� !�,:� ;:,::�:�� ;,u,:'::

<fdvo . �;;:n,veii'a,:/ ,(lá P;F��éi:eÊJ ;,:.,•.•.·�,���pi'r(),<'
: (;,.;;", i " :Qhia inseparável, comq, na os carinhos do já fiz Ou do estou fazendo

;;:;:"�..
' '.

ltl
"

'l;;tt.';,v;i' ':W;. .;,"
llico ,Vióla: c, õ;idi' pavime'rit�c,� �.9mó,n;osti;arep1�<?s0- );egl,li '\�c? .'

'

�t�i��;1;���i.�t�'
"

II
", . ,urge pavimentar ou asfaltar

,as estradas pôrto-União·São'
Rubens de Arruda Ramos

co do Sul e Curitibanos-Itajaí".
Falando em Itajaí, no dia 25 de maio de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
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,
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'

,

"

I
!
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\
i�
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,

&10 IJol'i:r,onk - SIP - R.na elos Carijós. n°
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{;\ c:lir('(,'âo niio se }'('snonsahiliza peJos conc('ftt''''

'('mj1iflbs !lns· arlh"o<; 'assinados)

1 ,,_,

l\'IENINA ELIZABET�I a�LL
�

/
'

, I
.

Com pr:;t�er registramos o natalício da gen�l menina,li'lIzabeth TeIVe Hell, que em data de hoje completa .dez
I rimaveiras. São seus pais, o Senhor Jayme Pedro Hell e
, Senhora Terezüiha Teive HelL "O ESTADO" cumprimeú.

I a a jovem aniversariante.

ir-----"'--'----_:_-----=---__:____.__

��itulos Patrimoniais .do
: DuriDg Club' do Brasil

Telefone 'para 2432 das 8 as 9 horas marcando honi
ara uma exPlá'nação,

'

'PARTlCIPACAO
. ,

Lauro Fideli e Te1:eza Fideli, participam aos parentes
,

pessoas amigas o nascimento de uma rabústa garotinha
jcorrido nQ dia 28 de janeiro de 1964 na Maternidaqe Caro
)1éla Dutra e que na pia bahsmal, recebeu o nome lele Ste·
Mar.

'

Pessoa que se trànsfere
para outro Estado

essoa que se transfere pa
·a. outro Estado, vende ótÍ
o terreno medindo 12x·14

ll, 50 n�etrJs elo mar 11.0 me

h�r ronto da praia do Botu

AbrIgo. Informações à ru:l,
Emílio Blum, 21 apLJ. 10 -

nesta.
14-2-64

OLHOS
use óculos'

b�m adaptados
"

[

atendemos com ex,:Jfldôo
'suo reç:,)jla de c (1,)105

,./ � -......

OTICA ESPECIALIZADA

MODfRNÓ LABORATÓRiO".
/ '

Prnf'essnr Dr. de tática. Pois a política co-,
murn agrária elo MCE, esbo�, Os 'jornais e as estações primeira tempestade politi�' çada nos t.ratados '.de Roma,

de rádio da França e da Ale- ca, reveladora de opiniões e
-

diI 1958, está exigindo gran-
manha usaram na época de atitudes diferentes dos dois das sacrifícios da parte de
Natal ele 1963 palavras não pdíses. certos ramos da' agricultura
muito pacíficas quanto aos O General de Gaulle e elos diversos países euro
problemas franco-alemães. Konrad Adenauer como a peus, É lógico e cornpreen
Acusações mútuas, insinua- maioria dos políticos dos sível, que cada país, enfrén
ções fortes dos dois lados seus países consideravam a tando a resistência dos agrí
seguiram-se durante sema- amizade . franco-alemã o. cultores em sua política in'

\ nas, culminando, ao aproxí- maior acontecimento da hís- terna, procura amenizar o
mar-se o fim do ano, num tória européia e a base ín- mais possível> os saerífícíos
debate sôbre um suposto dispensável para qualquex"e as consequências da poli
"ultirnatum" do General de> política ele -unífícação euro- tíca 'agrária comum para os

,

Gaulle. Teria êí8 declarado, péía. seus próprios agricultores.
que abandonaria a Comu- Existem, porém.certas dú- Quanto ao caso Argoud,
nídade Econômica Européia vielas, mesma na Alemanha, trata-se de um episódio bas
(Mercado Comum Euro- quanto. à continuação dessa tante desagradáveL Porém,
peu), se os I regulamentos política .rranco-aremã, pelo não se deve esquecer, que
de mercado da carne, do ar- sucessor de Adenauer. O mesmo o govêrno sob a che
roz e do leite não fossem Professor Erhard e o mi- tes opiniões no caso dos re·
elaborados até 31 de dezem- .riistro do Exterior Dr. guiamentos de mercado pá-
bro de 1963. Schroeder são considerados ra determinados produtos'
Pouco depois surgiu o anglófilos, que seguiram ou. não abalam a amizade f'ran

caso do CeL Argoud, ex-che- tra política diferente e orien co-germamca,' tanto mais
fe da "Organização Secreta Uma da Alemanha aos paí- quanto QS políticos mais ca-

.

do Exército", adversário in' ses anglo-saxónicos em de- tegorizados dos dois, países
condicional do atual chefe trimento das 'estreitas rela- 'não permitirão o enf'raque
do Estaelo francês, e rapta- .ções .corn a França. estabe- cimento da nova união f'ran-
'do em território 'alemão, lecidas pelo tratado de arní- co-gerrnamca, indispensável
el1] Munique,' de onde foi' zade, a tôda política ocidental de
conduzido à fôrça para Pa-

. Não há ,motivos surícíen-": união européia 'e contra a

ris. Diversas vêzes Bonn re- tes para. tal opinião - por
-

agressão soviética. 'o pro
clamava a violação do di- enquanto. Pois, os dois fR- tessor Erhard nunca trairá
reito internacional em tos acima relatados são 1'0, a herança mais positiva e

vão! tineiros, nada demonstran- gloriosa de Konrad Ade-
Devido à gritante ilegalí- tada pela ligação mais in- nauer: uma' nova Alemanha

dade do rapto, executado do de contradições de prin- democrática, mílitarmente e

em território de soberania cípios entre' os dois países, esp!ritualmenté integrada no
. alemã, o govêrno .de Bonn, Quanto à questão do su- bloco ocidental e estreita-
finalmente, na época do posto "ultímatum" do Ge- mente ligada, ao seu velho
Processo contra Argoud, neral de Gaulle chegou-se adversário histórico, que é.

"

apresentou protesto em Pai' antes do fim de 1963, con- uma nôva França rescucíta-
, ris, solicitando a recondu- soante com a resolução" dos da elos decênios da rivalida
ção do Coronel à fronteira membros do Mercado Co- de com a Alemanha, ·e igual
alemã. Nêsse, interim o Co- mum Europeu, de 9·5·1963,'

,

mente desejosa de ver uma

ronel foi condenado à prí- a um acórdo sobre os diver- Europa unida. Continuam a

são perpétua. Paris, de sua sos regulamentos de merca- França e a Alemanha as

vez, recusou o protesto. do. Tratava·se, não ele _ques· duas colunas prin(!ipais des·
tendo a Alemanha l1(lais uma tõe!'l de ,prinçípiQ, mas sim sa realização histórica.
vez insistido, em outra ação. _,-------

diplomática, na ilegalidaele COM''PANHIA C'ATARINENSE DEdos acontecimentos, propon·
do levar o caso a'um tribu-

CIMENTO P O R T L A N nnal internacionaL ".' ,I �.;I
São êsses os fatos mais �

importantes
.

dos últimos A V t S O
t.empos, que' fazem levantar

'a Fergunta,' se a amizade
fra;1c' ..alemã, fin11ada no

t1'3t;:;(10 ele amizade por Ade

nauer e cle"G�\'lÚie' em 1963,
já estaria '. fràêás;,;aaa',·', na

• �. ,'''!j.."jf\_'''-:'{ •

I

I
I
I

i

:pelo presente, cientificamos aos S1's. acionistas que se

acham a sua disposição, no escritório desta Companhia, em
Salseira; nesta cidade, os documentos a que se refere o

art!' 99, da atual lei das
-

sociedades por ações (decreto-lei
n'; 2726. de 26-9-1940) e relativos ao exercício de 1963.

Itãjaí, 28 de 'janeiro' de 1964 .

"
, I. Pe�a Di,etorf.i ," \j ",,!.. ldto AhfônilJ Pr�l(l). DÜ'et6r-gen�rte

.
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CARTAZES
DO DIA

- CENTRO

,

, CINE RONDA
No intuito· de levar- ao público cinemato

aráfico de �ossa capital no�ícias e coment�
;ios sôbre a "'Sétima'-Arte", iniciamos estÇl.

coluna e'sperando desde já contar com o ;

pôio dos leitores dêste conceituad? di�rio.
Agradecendo a gentileza da d1reçao de

"O Estado," -que nos cedeu o espaço para :=l

publicação destas notas damos início a CI

NER�DA.·

sao josé
às 3 e 8112 bs.

Marcelo Mastr.oiani
Claudia Cardinale • em

O BELO ANTONIO

fensul'a: até 18 anos. JA.NGA.

Rit,z
-'

às 5 e 81/2 h�.

Far13Y G,.anger
R,uth Roman

EM,

PAC.TO SINISTRO
Censura até 18 3.1'08.

,

,Estará dentro em pouco .em Fpolis. "O

Belo Antônio" obra insólita' e polêmica do

grande peninsular Mauro Bolognini reali

zador d; "Um aia de?enloquecer" e "Cami

nho amargo".· Já assistim?s a película e não

podemos deixar de .aconselhá,;,la mesmo não

chegando a ser a obra prim� do referido di

retor, mas revela seu talento que 'se desa

brocharia mais tarde em obras de real va-
�'fI rr� ..:<lar artístico.

EMANUEL MEDEIROS (en-
\., viando de Icine ronda em Párto Alegre)'

Roxy
Leonardo Vilé1f

Vanja Orico
Milton Ribeir'l

LAMPIÃO, REI DO

EastmanColor
Censura: até 10 anos

em

I
I '

.' Dia 6, quihta feira, será realizada na Rá..
dio Santa Catarina uma pàlestra cinemato..

aráfica entre Emanuel Medeiros ex-presi...b

dente .do 'cine clube ANCHIETA e JORGE
ROBERTO BUECHLER, tendo como tema.

"Cineclubismo.;'

- ]A'RRO� -

gloria'
às 81/2' b;.
Yul Brynntr

Mitzi Gayner em

PRESENTI� DE GREG;0S '\
, Censm;a: até 14 anos.

. ,.

Imper�n
Trataremos, também, em nossa coluna de

,

'- assuntos refen;ntes ao cineclubismo no país
.

e principalmente o de Fpo1is., que até agora
nada de positivo fêz para a divulgação e [1-

predizagem -do cinema na càpital.
E' nosso desejo Que o cine clube FLO

RIANÓP9LIS 'alcance um ·pontó de desta
que perante o povo' e saia dessa le�argia cem

que se '\rem mantendo"até hoje.
De nossa parte não mediremos estorços

para que o 'PQt'6 esteja sempre a par de tu
-

'qqPl;H:te possa e!u\.idá�lo em matéria de cine
i�5��':�� �:�-"I�r���!�Il�i �,

às 31/2 b,.
Daviél Farra'!,

Noelle Adam
EM

GAROTA EXISTEICIALl:S-

• 'I'

raJa
! ,

, J'
II.

��'l.F.-�_.'J:'
às Sl/Z h<i:

'. ).l:;.�

Sid>ney pe'i:tI'er
Claudia :McN,eH,
SOL

fia de Adenauer, não teria
tido outra 'chance do .

que
protestar contra o que dev�
ser considerada violação da

soberania alemã por agen
tes da polícia' secreta tran

.

cesa, O caso Já tinha surgi-
do durante o govêrno Ade
nauer. Erhard pegou "o ra

bo do foguete" e não teve

outra escolha
.

do que pro-

amiza
de. As relações franco-gsr,
mãnícas baséiam-se em fa

\ tos objetivos' e lógicos, con

sequências da segunda guer
ra mundial, que acabou
'ameaçando a própria exis
tência da Europa,. a sua se

gurança, e integridade. Fa:
tos efêmeros como o '. do
CeI. Argoud e o. das diferen-

nia alemã contra os inci
dentes ligados ao nome do
CeL Àrgoud.
Ainda não

I
se ,pode falar

em ",tensão entre a -Alema
nha e a França", num enfra

quecimento da amizade
rranco-alemã ou, com, al

guns comentaristas' precipi
tados até escrevem, em fra-

"

Sociais
\

) .

U{<,�Lo�
-

Espanhola, Milindrosa e Pierrot, as fari'tasias que
.

.., �

•
I

vão pontiíicar no "Reinado de Momo"
1 Procedente da Guanabara, esta circu- " ./ / / '.
laudo em nossa cidade o jovem Luiz Caro

los Rossario. O moço ein questão vai pon- 11 - Pelo Colunista- Lázaro / Bartolomeu,
tírícar nos festejos de' "momo" organizador do BaUê Municipal dia 10 pró-

/11
ximo, estamos sendo convidados para par
ticipar da 'mesa julgadora, que selecionará
u; mais bonitas e luxuosas fantasias de

)
2 - Nas reuniõ'e' do jovem "society", o as 0,<;.
sunto continua- sobre a g�anja que recebe-

/1/rá o nome "Santapaula".

11/
/.

- 12 .:'. Procedente de Pôrto Alegre, também
esta, passando férias em nosa cidade, o

,3 - "Pierrot Azul" uma belíssima criação Dr. Alvaro Veiga Lima e família.
e confecção de Yara -Pedrosa, que será e·

:übioa peja bonita menina Rutinha LUL:. / / /

/ / / 13 - Num jantar no Querência Palace a

S1'a. Norma Viégas, estreou novo penteado
elegante e, movimentado que deu nota alta.

;�La 1 g:H·.l�.._ uO l-�o!' úm ��f·u�)o dr; �e[lho
ras de nOSS8, sociedade, ,para homenagear
;., si·a. Maria Iereza Bandeira Maia.

11/

}/, - A bonita e elegante Marisa Ramos,
jantava no' restaurante do Querência Pala-
CE, em companhia

d/o/s/r.
Arnaldo

Ribeiro_'15 - RIO: Foi um exito fi estréia de Ataul·
fo Alves e suas pastoras, no "Top Cluc"

/ / / 15 Muito elogiado, o retrato da sra. I.'
�

brahim Sj.mão (Nayr, "Pintado pelo já con··
ii - �lem�·ltO.'3 llni\to liga�ds·.3, fit�na. "�- s�.g,rndq.. Martinho de Raro.

HlUC 'ia", ejl1 palestra com este COl'.1nls1a

comentara� seus ,planos em' nossa cic1gde - / / /
Os srs. Rozeno Lima e Chaus Maschke sii(

/11

I
16 �- No Querência Palace fOi visto' com
um grupo de Americanos, os srs. dr. Eu·

gênio. Doin Vieira, Secretário' da Fazenda,
/ / / ....--' dr. Alcides Abreu, Presidente do Bl,mco do

7 - Em lua de mel, encontra·�e na mara· Estado e o dr. Jacob Nacul, um dos Dire·
vilhos? praia Guarajá, o mais novo casal tores do Banco do Estado.
ele nossa sociedade Sr. e Sra." dr. Hélio da

Nova (ElizabE:th.

os responsáveis pela credenci:>.da firma.

///

/ / / - 17 - Participará da regata" Florianópolis
Rio de Janeiro, o dr. Francisco Grilo, no

3 - Vai fazer sucesso nos festejos carna· seu confortável e luxuoso Iate.

valescos, uma das "Dez Mais", que usará

fant.usia de "Espanhola" na côr preto. / / /
f

- 18 - A cegonha visitou o lar. do casal Er-
nesto Augusto Neves (Zilda, trazendo uillP

9 - Continua erp. atividades o Ga1;linete de linda menina, que amanhã receberá seu

Relações Públicas, da Prefeitura Municipal, \nome na pia batismaL

para a organização do Concurso cias Es·

colas de Samba, !que vão c!rcular nas ruas

da cidade, festejando o "Reinado de Mo

mo" - "Protegidos da Princesa, recebeu 19 - No "Amerícan Bar" do Querência Pa·

a taça de a melhor do ano de '�3. Que re- lace, Neyde Maria com sua bonita voz, do

ceberá a taça de a methor de 64? minava o simpático ambiente" Pedro Gui·
lhon Pedeira de Mello, Dr. Paulo P. Olivei:

r

Il:<, Elia Vianna, Marcílio Medeiros Filho,
Carlos Moritz, Samuel Linhares, Roston

Nascimento, Saulo Linhares e Raul Caldas

Filho, 'em rodadas de uisque aplaudiram a

/1/ >.

11/

11/ \

10 - Em delicado organdi bordado fabri

cação Carlos Hoepcke S_ A., o costureíro
«Lenzi" confeccionou o bonito vestido de

noiva da srta. Maria Augusta Peixoto, que
marcou séu càsamento com o dr. Ar�an
do Mário Silva, dia 22 próximo. O aconte·

cimentp dar-se·á as 18 horas' na Igreja San
ta Margarida, Maria da Lagõa, na Guana-

cantora ·"Society"_

/II

20 _:.. O compositor Alvin Barbosa (Zinii'iho)
na mesa de um simpático bar, tomava seu

bara. üisque .discretamente.

I

«
..

RESTAURANTE �

CONFE'ITARIA
LANCHES

P. I. Z Z A, R r A

-BAR-
Rua - 21 - Fone 31251

ia ri'6 p o 1 j 9(.,' 1-), '\"1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Departamento
de Compras, torna público

que fará realizar; no dia'

:21,02,1964, às 10 horas, na

su� séde, à Praça Lauro

Muller, n. 2 CONCORREN
elA PUBLICA, nas condí-:

çóes seguintes:

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

1 - Regua, TÊ,. para de

senhb, com 0,75, 'mts, de

comprimento, unidade um,

quantidade -:- 10.'
2 - Esquadro'l plástico,

para desenho, de 45° x 26,
unidade - um quantidade -

. 10.
3 - Esquadro, plástico,

para desenho, de 60°·x 26,
unidade �. um quantídads
- 10.

4 - Escala milimetrada,
de 0,30 mts, emassada, uni

dade - um quantidade' -

10,
5 - Jógo, de curvas fran

pesas, unidade - um, quan
tidade - 3.

6 - Transferidor, plástico,
de 1800 x 13 cms.· unidade
- um quantidade - 10.

7 - Estojo, para desenho,
com 9 (nove) peças, unida
de - um quantidade -'10.
8 - Compasso, graduáve1,

,de 4", unidade - um, quan
tidade - 6.

9 - Tesoura, sendo! de

6"; 8"; lO"; unidade _:_ um

quantidade - 3.

10 - Máquina, de apontar
lápis, de mesa, unidade -

um, quantidade � 2.

11 - Escova, para dese

nhista, tipo espanador, uni,

dade � um, quantidade
10. "

)2 - Jógo, dft (dez) pin
céis, pêlo de marta, unida
de - um quantidade - 3.

13 - Jógo, de godets, com
5 (cinco) peças, unidade,
um, ,.quantidade - 3.

J4 - Compasso, graduá-
vel, de 6", unidade -

quantidade - 6.

15 - Jôgo, de tintas goua

chê, de 8 (oito) cores, uni
dade - um, quantidade -

3.
16 - Caixa; de lápis, com

12 (doze) cores, tamanho

grande, quantidade - dez

unidade - um,

17 - Sovelas, para elétre
cista,

.

unidade - UI1il, quan
tidade - 6.

18 - Calibre de. fio, pa
drão americano, unidade -

um, quantidade - 6.

19 - Jógo, de ferro, para
'púa, de I) a 25 mm, unidade
- um quantidade. - '2.

20 - Arco de púa, com

catraca, unidade

quantidade - 6,

21 - Grosa, retangular,
para madeira, de lO",' unida
de - um, quantidade - 2.

22 -, Jógo, de verruma,

para arco de púa, de 3 ii

7mm., unidade - um quan-
tidade - 2.

.

23 - Cabos de limas, uni

dade - um, quantdade - 36.

24 - Canivete, para ek-

"

trecista, unidade

quantidade - 10.

25 - Alicate, de corte, G8

l60mm, de 7", unidade

um, quantidade - 6.

26 - Alicate, universal, de

160mm, de 7", unidade

um,' quantidade - 6.

27 - Alicate, para eletre-'

'cista, de 160 mm, de 7", uni
dade -;- um, quantidade - 6
, 28 - Alicate, de bico cha

to, de 140 mm. de 6", unida
de - um, quanti?ade - 6.

29 - Alicate, de bico re

dondo, unidade - um" quan,

tldade - 10.

.30 - Alicate, de ponta cur

va, de 5 ou 8", unidage -

'um, quantidade - 3.

31 - Alicate, de cortar

arame, de lO", unidade
um, quantidade - 3.

32 - Alicate combinado,
-de 8", unidade - um, quan

tidade - 3.
,33 - Alicate de pressão,

tamanho médio, unid�de .

um, quantidade - l.

34 - Alicate de pres'são,
tamanho pequeno, unidade

':lm, quantidade - 1.

35 - Alicate, força dupla
unidade -- um, quantidade
- 2.

36 - Tesoura, de 200mm.,

quantidade -- 1.

37 - Tosouia, para chapa
Curva interna tamanho mé

dio, unidade � um, " quan
,tidade

7 3.
38 - .Tesoura, para cha-

pa, curva externa, tamanho
médio, unidade -um, quan
tidade - 3.
39 - Tesourà, para Chapa,

reta, tamanhô grande, uni.
dade - um, quantidade
3.

73 _, Bateria, de 6 volts,
carregada, unidade _ um

quantidade - 2.
- ,

74 _ Pilhas, de telefone
unidade - um, quantidade
- 4.

,

75 - Morsa de bancada,
para elet�'eci$ta, unidade
um, quantidade - 4.
76 _ Voltímetro AC

150V., unidade - um, quan
tidade - 2.

77 - Voltim'etro AC �
250 y., unidade - um, quan
tídade - t.
73 - Voltimetro AC 50V"

unidade _ um quantidade
- 2.

para
pedra de esmeril," com 1

(uma) roseta sobressalente,
unidade - um, quantidade
-l.

114 - Jôgo, 'de. bigornas,
de lateiro,. com suportes
bancada, unidade um

quantidade -. 1.
115 - Escova, para limas,

unidade - um, quantidade
- 10,

116 - Almotolias, de aço,
.

cobreado, n° 1 ou 2, unidade
- um quantidade _.:.. 2.

117 - Lubrificador, com

bomba, unidade -' um quan
tídade ._ l.

118 - Jõgo de chave
"Allem", de 1/4", unidade _..:.

um, quantidade - 1.
.

119 - Chave inglesa, dé

8", unidade - um, quanti
dade r: 2.

120 - Chave inglêsa, de

12", unidade � 'u�, quàn�
tidadé - 2.

121 - Chave, de cano.. ti

po Grifo, de 12", unidade ;_

um, quantidade - 1.
122 - Prensa, paraftúbos,

torno de encanador, unidade
- um, quantidade _: 1.

123 - Jógo, de tarrach&.
e macho para' ·encana.dór,
unidade -.. um Quantidade
- 1.-

124 __j_ Jógo, conipíéto;' de
tarracha e 'macho, para ajus·
tador, unidade - um quan
tidade - 1.

125 - Paquimetros do

profundidade, unidade

um, quantidade _ 2.
126 - Escova, de arame,

para bancadas, unidade '-

um, quantidade - 12.

127 - Estampadores, pa
ra rebite, de 00 a 6, unidad.e
- um quantidade - 8

128 - Corta frio duro, 'n°
O, unidade _ um quahtidade
- 2.

40 - Tesoura, para cha
pa, curva, interna, tamanho
pequeno, unidade um, quan
tidade 3.

.

41 - Tesoura, para chapa,
.

curva, externa; tamanho pe
queno, unidade - um, quan
tidade - 3.
42 - Tesourão, para ban

cada, tamanho pequeno; uni
dade - am, quantidade -

1.
.

um,

79 - Voltimetro DC
43 - Chave de fenda, 1/1'6" 50V.,. unidade - um, quanti-

x 15mm, cabo plástico, uni- dade -; 2
'

·
dade - um .quantídade 80 '_ Voltímetro DC . _

6.
.

.

10V., unidade - um, quan-
44 - Chavo. . de fepda "tidade ...,- 2.

3/16�' x 18Ínm.,·, cabo> pIá»-
.

'81 - .Amperímetro AC _.

tíco, unidade' ..:_. um, quanti- pc, 10 amperes (ou i' de
dade -'- 6.

..'

cada), unidade - um, quan-
4'5 -,: Chave' dê" 'fen'da; -de tídade - 2.

1/4" X '20mm; ·2abo··�..pl�ti- 8'2 :._ Amperímetro AC _

co, unidade - um:-' qiaB'ti- DC,' 5 amperes'Cóu 1 de ca

dade - 6, da}, unid.ade - um, quan-
46 _. Çhave q.e .�enda, de tidade - 2.

·

1/8." x, 15mm" c;:abó pÍãsÚ-' ,,83 - Decimetrb" 16 X -

co, unidade -. um" quantida- unidade - um, quantidade
de - 6;.

v , '

•

_ 1.
'.

,47 - Chave 'de ferida� de
.' 8� - Voltímetro, para Ql}

5/16'" x 25mm�, "cabo'" plás· 'tena (teste), unidade :- um"
tico, unidade' -;- urÍí�' quaÍ:� quantidad� _ l.
tidadé - 6. .....

. ,

.

85_ - Tôrno, paralelo, de
48 - Chave de. fendà, bancàda, abert, 3" (morsas)

Phillips n° 1, câbo,�p�astico, unidade �?um, quantidad�
unidade - um,' - quá-ntida- "-�.

.

. de 3. 8.6.- Tenazes, de ferreiro,
49 - Chave de' �énda, n° II D, 14 D e 16, unidade

Phillips na 2, ,cabo ;p�áStico, ..:._' úm, quantidade - 3.
unidade - um, . qua,ntidade 87 - Bigorna, de 13 a 15
3. qui�os, para ferreiro, unida-

,
.

de. - um, quantidade
50 - C�"l.ve de ienda,:Phil- 2:

lips n" 3, cabo plástic;:o, c uni�.' 88" - Furadeíra manual
dade � um q':1à�tidade � 3: o:, (bebequi�)

.

de' 1/4" x 12",
.

51 - Broca em chí.z;'c;:om unida.de - um, quantidade
cabo, para eletrecistaó #da- - 3.
de - um, quantidade - 2.. 89 -""-. Jô�o, de brocas, de 129 - Corta frio dUTO, p"
52 - Lâmina de s�rra,' "'a- b 'd' ..

". aço acar ono, de 1/16 a 1/2",. 2, um ade - um, quantida-
ra metal; com 2? (v'i�e' e o,i- .

unidade - um, quantidade de - 2.

to) dentes' por, poleg�da, - 3. 130 - Corta frio duro, n°
unidade - um, quantidade,. 90 - Talhadeira fri1it, de 4, unidade - um. Quant1dá-
- 24. .'

ij4", unidade - um quanti, de - 2.

dade _ 2. 131 - Maçarico a quero-
91 ......,. Talhadeira .fria, de "lene, capacidade t'le (um li-

3/8", unidade - um, quan- tro, unidade - um quanti-
Údaçie - 2:' dade - 1.

92' - Talhadeira fria, de· 132 - Jógo. de chaves fi-

1/2", unidade - um quanti- :lias, de 3/8 a 1", unidade
dade - 2. um, quantidade -- 1.

93 - Talhadeira iria, de 133 '- Prisma, párale.c,
5/8", unidade - um, quan- com grampo, unidade - um,

tidade - 2. Q,uantidade - 1.

94 - Punção, n,::lI'cador, 134 - Esquadros. combi-
;de 3/8", unidade um, nados; unidade - um, quan-
quantidade - 6. tidade - 2.

95 - Punção, de centrar, 135 - Jógo de óculos de

de .

3/8", unidade' .
- um, segurança, unidade - un':,

quantidade. - 6, quantidade - 2, .

.'

96 - Martelo, de bola, ,136 - Riscadores, fie me

com 300 gramas, unidade - tal, unidade - um quantida-
um quantidade :..._ 10. de - 10.

97 - Martelo, de bola, 137 - Jógo 'de bigornas
com 500 gramas, unidade - para modelagem. de chapas
um, quantidade' - 10. metálicas, com suporte de

98 - Martelo, de forjar, bancada, unidade um,

com,: 900,0 gramas, unidade quantidade - 1.

um, quantidade - 2, 138 - Jógo, de martelos.
99. - Martelo, de forjar. para lateiro, unidade - um,

de 1.200,00 gramas; unidads quantidade � 3.
- um quantidade - 2. 139 - Concha,. para mol-

,�O(,) - Martelo, de rebit'ar, dar metal de 3" unidade -

com 250,0 gramas, unidade um, quantidade - 1..

um, quantidade - 10, 140 - Concha para moI·
101 - Macete, de carpin- dar metal de 4" unidade -

teiro, unidade - um, quanti um quantidade - 1.

dade - 6. 141 - Concha para mol-

·102 r- Compasso, de pon- dar metal de 6" unidade -

tas sêcas, aço, cursor e' mo, um, quantidade - 1.

la, para mecânicos, unida- 142 - Alisador para fun-

chata, unidade - um, quan- de _ um, quantidade - 6. dição (oval), unidade
tidade - 6. 103· -

f

Compasso, de me, um quantidade - 2.

62 .:._ Lima mursa, de 8", .

.

dida externa, com cursor, 143 - Alisador, para fun-·
meia cana, unidade -' um, 'unidade - um quantidade dição (reto), unidade - um,

quantidade - 6. - 6. quantidade - 2.

63 - Lima rriursa,' de 8", 104 - Compasso, de medi- 144 - Cai�as, de ferro,
quadrada, unidade.- um, . da interna, com cursor, uni-' para fundiçãÓ, unidade _

quantidade - 6. dade - um, quantidade - um, quantidade - 3.

64 - Lima bastarda, de 6. 145 - Fóle, tamanho mé·

lO",. chata, unida<!e -

.

um, 105 - Medidor 'de ângulos dia, unidade - um quan-

quantidade - 6. combinados, com suta, mií- tidade - 1.

65 - Lima bastarda, de dade - um quantidatle 146 - Calibre, verificador

lO", meia cana, ullidade 6. de chapas, unidade - um,

um, quantidade - 6. 106 '- Calibre, para roscas quantid�de _ 1.

66 - Lima bastarda, de melométricas, unidade 147, - Esquadros metáli-

8", quadrada, uni�de um, quantidade - 2. cos para ajustador, unidade

um, quantidade -' 6. 107 - Calibre, para ros- - um quantidade - 10 -

67 - Lima bastarda de 8", cai> Witwort, unidade - um (De 10").

faca u�üdade - um, quanti- quantidade - 2. 148 - Desempeno, unida-

dade - 6. 108 - Calibre, para ros- de - um, quantidade - 1.

68 - Lima mursa, de 8", cas trapezoidal, unidade -- 149 - Sutas metálicas, de.

faca, unidade - um, quan-, um, 'quantidade _ 2. 8", unidade - um, quanti-
tidade - 6. 109 - Micrometros, de ctade 10.

69 - Lima triangular, bas . 1", unidade - um, quanti- 150 - Furadeira, elétrica,

tarda, de 8", �U1idade - um dade - 2. portátil, com .manciril 1--;4",

quantidade - '6. 110 - Régua de aço, mili- 500 rpm., 50 a 60 ciclos, AC

70 - Lima mursa, triangu metrada, de 30 cms. de éom- � DO - 220 volts, uni.dade

lar, de 8", unidade - um, primento, unidade - um - um, quantidade - 1.

quantidade - 6. quantidade - 10. 151 - Forja, de campanha,
71 _ Jôgo de limas· Ni- 111 - Calibre e tabele com tamanho media, unidade

cholson, unidade um, binados; para broca e ma- - um, quantidade - 1.

quantidade - 2. cho, unidade - um, quan-! 152 - Enroladeira, para

72 - Arcos de serra, para tidade - 2. chapas tipo pexto,. n. 381,

metal, de io" a 12", graduá- 112 - Graminhos univer- rôlo de 2" x. 42", unidade (-

veis, unidade - uin, quanti- sais unidade - um, quanti- um, quantidade - 1.

dade ....:.. 16. dade - 3. 153 - Viradeira, para cha-

.53 - Lâmina:de :serra, pa
ra metal, uma, unidadé

um; quantidade 36.
, ':

54 - Lamina de�serra, pa
ra metal, média, unidade ..;....

. '. 1. , '.

um, quantidade -;- 36.

55 ..:_ Serrote,' de 'ponta
com 'cabo e três {3H.aminas,
para madeirá, UIfidade _;_

'Um quantidade ....... 2.'
.

56 - Ferro, de soldar, eié
trico, pont� de-'3/B':'; _' 220
v.olti>, 450 Watts, ,com 4.(qua
'tro) pontas e .8' (oito resis

tências sobressaléntes,
unidade - um: . qUantidade
- 8. .

um,

57 - Ferro, de $oldar, e

létrico, ponta de 5(8"" 220

volts, 450' Watts, com 1

(uma) ponta e � (duas re

sistênci!!- sobressálentes, .uni
'dade - um, quantidade.� 2.

58 - Ferro ,de soldar, elé
trico ponta de 7/8",,220
volts, 450 Watts,' com 1

· (uma) ponta e (duas resis

tências sobressalent_es, uni

dade ...,- um: quantiCÍade '_ 2.

59' - Lima bastaz:da, de,
81', 'redonda (limatão), uni

dade - um, quantidade -

12.·
60 - Lima mursa, de 8",

redonda (límatão), unidade
- uml quantidade - 6.

61 - Lima m.ursa, de lO",

um

pas, tipo .pexto, rr PX _ 24,/
unidade _ um, quantidade
-1.

154 - Torno, mecânico,
de 12" mais ou menos, en

tre centros' motor trifásico
bancada, acessórios indispe�
saveis ao' seu funcionamen
to, unidade _, um quanti
dade - 2.

155 - Plaína- limadora,
com todos os acessórios, uni
dade _ wn, quantidade � 1.

156 - Esmeril, de colu
nas, elétrico, com dois (2)
discos, de 8", monotãsíco
motor de 1/2 HP - 220 volts
unidade - Um quantidade
-1 �.'

.

157 - Furadeira, vertical,
de bancada, . elétrica, -,ma

dril -de 1!m a 1/21.,'unidade
- um, quantidade - 1.

158 � Aparelho, de solda
ponto', . elétrlco, 22'0 volts _ de
bancada, �t4lidàde ; �.' '�rn,
quantidade _' L"·

. '

-. 159' ; �,á'<itiina; -de PfbO
!ar .papei, ,de,���cada,' c�pa
cidade'. q€!' Q;�O' m.ts.; UnIdade
- 'um,; quantidade � "'1.

160 '-i. -eqmpünMores; de
8" (20' .cms.), -unidàde .:_ �m,
quantidade - lO;

..'

161.-:- Boia:n:deÍltas.:· sendo:
2 (dllas) de 25x 35 é·3 (tres)
de ';J5 x 5,0 c�ntínietros,' �i
dacte .:_: um, qUantidade '-
5.

.

. .'

Ili2 :.._ Gtané.is, sendo: 5
(cinco) dé'20'x 20 e.2 (dois)
de: 20 x 3(t,:e' 3 :,(tres) de '16
x' 26 êent��trQs, uni�ade-
/ um, qu.antidade .....:. 10.

163 - ap�felho de, chan
fri.ir, e COrtár- entreÚnhas, U·
nidade - úm" quantidade. :._
1.

. .'

16.4 - Apat�lho, de' encur
vaI" .ÊmtreÍinilas e' fios, uni�
dade :_ �Il}, �uantidade,-;,- 1

165 - Rôlo; pára entintar
cabo d.e alumínio, de '20, cm�,
unidade -.::'. Jlrp;

.

quantidacie .

- 2. ;.... ..... '."

166 Cunha: . simples
com chaves, pfl.ra ,fixar com
posições unicersa-is,'�idade

. de. - uq1 quantidade -:: 4,
,167 - P�dra, :c}e impOr, de

18x2'4 cms.,- unidade -- um

quan,tidade .,...., .'1. ..

16S - Eséllla" tipogr,áf�ca,'
em centlmet":rps e cÍeerbs, u

n,idade - um, q!,iant'iQ.ade -

5: .

'

� . ,'.
169 - "'Pinça, . 'tipográfica

com' ponta, .Unidade -:' um
quantidade - 5.

176'- Jogo, de calçQs, pa-'
ra apert'af CO�poSlç0es
(guarnições'd,e 2 a 12 oíceros
ou 23 a 44\ pontos, . 'unidade
uma, quantid:;rde - 2.

'17i _.::. RegJ}a, TE, �e 9;60
mts) de comprimento; . uni
,dade ..�. uni; quantidade ':.,- 6.

.172 - Óompl\.ssó; para .lá:
pis' com raio, de 6", ,unida�
de -c- um,. quantidad�-,- 6.'

173 -,- Ap<;mt3,Clor, de lapis
� maquina de mesa, unida
de -- um, q_uantidade -·2.

174 - Esquadro, plástiGo,
'para deSenho� de 45 x, 26, u
nidade - �m,·quaI;ltida:de -
6.

175 - EsquadroS; ,plàsti
cos, l'lara desenho, âe 60 x

26, unidacte - um, quantida
de - 6.

. ,

176 - Régua, melimentra
da, de 0,30 mts., eéassada,
unidade - um, quantidade
- 6.'

177 _ Transferidor, plás·
tico, de 180 x 12 cms., unida
de - úm, quantidade - 2.

, 178 - Jôgo, de lápis, de

cõr, caixa grande,
.

unidade
uin, quantidade - 3.

179 -- Jôgo, de 12 (doze)
fer-ramentas diversas, para

. cerâmica" unidade - um,

quantidade - 5.

180- _ Jôgo,. de pincéis,
p.equenos, para artista: em
número de 10, - unidade
- um, q-uantidadt -- 3.

181 - Grampos em "C"

de 2", unidade - um, quan
tidade ....,. 12.
182 - Espátulas, de 112",
com cabo de madeira, uni
dade _ UÍn, quantidade
- 2.

183 Tôrno, para ce'-

râmica, 'elétrico, com ban

cada motor 1/3 ,BP 220
I

volts, 2" (duas) v,elocida

des, unidace --;- um, quan-
tidade 2.

184 - Fôrno, para cerâ

mica, 2.000 F. 14 r 14 x 14"

para pirômetro e termos

tato, 220 volts, unidade -

um, quantidade -- 1.
I

185 - Discos, giratóri(}S
p.ara pintura. 1'10 5, 8" diân
metro, unidade umi

qua�tidade- - 2.
186 �s, 1/2 �ana,

aço, para marceneiro, uni
dade ---. un;i'dade
:quantidade _ 6.

222 -- �a ..tlelª" de cobre

para cola (banho maría) ,

unidade' � um, quantida
de -'-.'1.

de 12", únidad,e um, 223 -- Fura,deira, ma-

quantídadet=- 4., .nual, tipo berbequim .pe-
li2 - Serrote, de pon- queria (mandril 1/4), uni

tas,. aê",. ;ço'Ín"c3:b� , e' 3 � dade ',--: .'u!Jl,:'- 'quantIdade
(três)' 'Iã:rn:inâs '.' un:.i!datte �. 6: >,,' ;

.

:" .'
'.

_::', uni:' q49:ütí'4�ªie : '.' 2.·..
"

224 ,_.;...,Pédra" de, ametar .

193,;-'-- ,E��g.acB:e.s; de 10", '(gpanul�.çã.oo{dü'�i.a) uní-"« IÍI"';:"i 'JYLGAM'ENTO
(-pHi;;n,á-.· rai�p.adotY, u�id�- d,a(Ü5) �.'{t.ln:'q_üaJi.tidade,:, . ','.',>�",:;< ";,,:: "

de, um,' qu.�nt1idàd'e�"_;; 3.: " (;,,'.. ,. ',' ".'.:'_: .
; :' .'. ;,' .

No' 'ÜiJ!ian'l(âúo :;d� con-
,

191".� :Aré�,: qe<pú_a•. ,a-; .

'225> � Trav�déira; para' c.o)Tênc{a·,�8}ão. �.bservacl:l;;
mer�cal:l:O," éO.J:l1 catta.ê;a; H� serra', na, . YacRr",bl)., u!).i"::. as dispos;9�e$:' do', art. 23,
n:dade .

- 'um' quantidade dade _: yni, quantidade ---:- � ,do .R�g).llameri.to apl'ovad')
_.__ 3 ..

' .... ' '.

L
' .

. , . ..

p.el') Derlt�j;b. '.p; SF-'
195',� ES:Ç.<,lriacores, sen'- -

.

226 ---' Jô::'J)
. d'e'· broca1i' 25-fr8'�61�33�. � .'

'

.

do: 1'· (u�Y de 3/8,..··� . (rlI,tÜ de 2. a '6 ll:l"'m'" .. p'ar�' . fur.i� A c0ilcôrrênci::l poderá
. d� 112' e 1 ju�). ue' $/8 "

.

" ;dor,�. mání.úil ,;<ô�rb:eq\t1111) s,er ,an;�lada,� tu,n'a' vez que
unidade . ...;..;.' um quáiitid9�c un1.dáde..,.:...· um "qü'ant;da- tsnha sido' 1>Tet�ria forrna-

dei.

..::.. um qllâritl:dàdé de '..,--: ;2.:"
.'

Edade 'e:::cpressàlmente exi-

3.'
. ,'. ,". _.' '.

\, ';

, 227 ,�"'�ôgo,. d�:' l�m.ili.as,. gida 'Pela", L:éiS' e .a om'f'Ssão
1.96 - Jôgo.,c. (le ferr,o, �1e de 'serr�l, para, máquina, Ú- iniporti). ;;em �

prejuizo ao"

púa; s�;nao: .. 1e. 4 ;:;i 2� m::m, co-t:co; urud�cle' ''_; um, conc-Q:rr�ntés," flO Estado
un:Ürade. � \lm,. qu�ittid'l-' qüaht::dade _:_ 1 ou à mÓf:Úidatle da C::>11-

de -, 2
.. ,... .....

.'

' 228 ...._,' Aparê!ho. .. par:1 ' CUlll'C1icú{: ."

197 I' JÕM.·de fotmá'), s�ldaT lâmip.-a,s, d:e� sena' 0. Depá,..tillnento Cen-

r,eto . 0/4 :,....: sJ8 � '1/2, e
.

fita elétrica de· serri fi-'
.

traI à.e tômpTás por SU'l

1");: unidad� f- Um, :é!ual1- ta, 'e.'létrica, 'ele 220 volts ,om;�,si:W'. !u'lgaJ,<l1'a:, 're
tidade -"2: .... urüdade � um, quantic$il-. serva-"e 0, direi�o ele anu-

i98 �. jÕg6 ,de' 'f.Q.imãn, de.- 1. 181' .:: Conc<)trêncla, caw

,para ental1:i.ãi;' madeira,. u- 22!'J � Lima, triangular as' pi'C[post'af)' áp"esentadas
nidade:,,-,::: 1 ,um, :quàn�ida- .

mursa, . de 8", unidade não cor'r,<)snofidam aos .in-
. de _ 2.; um, quaritidáct.e - 24,". teresses do� Estado

.

199 � ,Ri�pu!tQs".' para .'

.

.

'

.'. *i�
pregos, s:e,nc:lp '3' (trêsl de II."--:' :F9'�MÀLiDAD�S:' .

{
. Florianópoljs, em 22 de

ÚS' e 3· (trê�},q.e 3/16", .':-. ; janeiro .de 1964.

riidade, >�. um; quantidade _'1 .
- 'Os interessados. dc-

_ 6.
',' v,�r:ã,o :atender . a,s seguin-'

',. tes formaltclacl.es:
200 .�-/Ma;r' ,"

bastarda, . p3-ra madeira,
de- 10", u.JlJ..de L Mi,

quantidade - 3.

187 - Grosa, 1/2 cana,
para madeira; de lO" uni

dade � um, quantidade
- 3.

183 � campos "'C" ou '(!e

hastes, abertura de 3" 0'·1

10 cms. unidade um,
quantidade - 6 .

189 - Grampes, em '"C"

ou de hastes, abertuja de
6" 0'.1 16 cms.,· unídâde -

um, quantidade -, 6'.

190 - Serrote, traçador,"
de 20" - 10 pontos, uni
dade -, um quantidade.--

.
,

'8.
�

191 :_ serrote de costas .

;tamanho iÍi�dl<>r 370 '.gn\

mas, unidade �'um, quan
t:dácl.e::":_ 6.

. .' .

. 261' :_ Martel9, de penais,
200 gramas, luiidade
um • quant'idade -' '6..

2Ó2 - :M�ce't�, 'de m1i

deita palitr 'm-ár.·eel,1''c.-:To. a',

nidadé. '---:
.

\Im, quantidade
� 6.

..

Ésquaãro . m�táli-
, .' .

co, com abas, de. 8" u�da-
de. ?-ril.,

.

quàhtidad,é _:_. 6.

204 -" Régua, �etãlic;=l-,
com O 50 mts. d..e: compr�-

.

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

mento� 'unidade
.

- um,
quantidade, �" 6, .

205 - G�amillhó, de' :�

(ciuas hastes (duploS), p�
ra marceneiros 'unidade ,.-

>,. I

um, quantidade'_;_. 6..
.

2.06 -- JôgO,' de çhaves
de, ,fendp_,. sê�d,O ?e .:J/�6 _;_

1/4. e 5/16 .umdade _:_ u'trt-,

quantidad� . -'-0-' 3'�
20! -: ESc:>vas; para li-

mas . nequenas unidade
,
, -

.' . �;, ,

- um, quantidal:l.,e ..;... 3.
208 ..:.:. Pincel, 'para .pin

tura, sendo: 4 de 1/4; 4 de

li; 4 de I" e 4'.de 2", uni:'
dadt - um, quantidade -
16.
09 �. Espanador, paT3

,filmpar· bancadas, unidade
- um, quantidaqe - 6,

210 - Vassoura, para
varrer pisos, unidade

um, quantidade -, 6 .

'211 - Espátula,. de 1",
unidade, - úm, quantida-:
de qualidade - 2.
212 - Torquez, de 7",

unidade - um, quantida
de _ 4.

213 _ Sutas, de 7", urü
dade - 'fl' quantidade

--

6. '.

214 - Metro zig-zag (a1'
ti'éulados) para. llladleira,
unidade -- um, quantida
de - 6.
215 -'- llmà, tria.ngular,,

para afiar serrotes, de 6";
unidade - um, quantida
de - 24.
216 � Travact<eira, para

serrotes, tipo alicate, uni
dade - um, quantidade -

I.
217 -. Fogareiro; elétri'

co, com duas (2) bocas, de
220 volts. unidade - um,
quantidade - 1.
218 - Jôgo, -de ,ferram,eu

. tas, paratorno, �e made'lira
sendo: 2 (duas goivas �e
1/2" - 2 (duas goivas de
5/16" - 2 (duas facas de
1/4" -- 2 {duas, facas d�
1/2 - 2 (dois bedame3 de
5/16" � 2 (dois bedames de

203

�/16", uni'dade
quantidade - 2,

219 - Esmeril, elétrico,
de dois drscos, de 8" - l/i.
HP monorásíco, de 220

'volts, unidade - UlI)., quan
tídade -- 1: .

madeira, de a 12 mm, uní-':
220 - Jo\S.o, de brocac..

,para máquina de furar,
unidade - um,..

quarurdade _ 2.

221 ;_ Raspade�ra, de

um, a - apresentar decla ....

'ração de conhecimento e

submissão às normas elo

Edital n.: OQl-28-1-1963.
publicado no Diário Ofí
.cíal n, 7.226. de 6 de feve-

.

»eíro de ,1963;
,
b ) - 03.. envelopes, con�

tendo propostas e doeu
mentes deverão ser entre

gues -no I)y�rtamento cen
traI de Compras, até às 8
horas do dia 21 de revr
reíro de 1964, mediante

recibo, em, que menciona
rá data' e hora do recebi-

.mento': . assinado por run
cíonárío' ,do -.Departamento
Central de' Compnas,

c
,

-'- As· propostas sere:>

abertas.j àr 10 horas: dó
dja 21-:02-64-,' e na presen
ça cb$' ,proponf'ntes 01.1

seus- ré��s�nt�ntes legair.
.' .":"'.! ;,

..... -

um,

{Rubens� 'indo!' da Silv�'
. PRESIDE;NTE

Diretoria d.o Serviço de·JtscaHzaçã�
de. Armas; :Muniçôesr' MaJérias, Ex·,

pJ��j'���� 'Im:Jani'ávei� e.�. P'rQdt!.�QS:� _, <

Quf.micos AgressiVos ou ,-Corrosivos
Portar;�, n. 001/64 -

Alcides Éastos de Araújo, Diretor 'd� Ser'vico de Fis
caliza�ão de Atmas e Munições, êtc., no �so dê su'as atribui
ções e, de conformidade, com 'q Regulamento yígente,
.. C9nsidel'ando que prevenir as caUsas da"deqordem. se·

gurança
.

e tranquilidade das pessoas e' 'das comunidades
é devei precipuo das autOl'idad'es;, .

.

G.?nsiderando que; os festejos catná.vale::;cbs em apro
ximação, oferecief'!l reaiS oportunidades a.qs elementos me-'

nos responsáveis, provocarem perturbáçÕes dn, o.rd€!Tn com

pOssíveis eJtC'RS,soS -que wmham gerar" ações crimjnosas.

DETERMINA

I -'- Ficam suspe�SI ii Partir de cinéO':(5), a doze (12)
de fevereiro do qorrente· ano em tod� térrit6rio Estadual,
o 'uso de ftrmas oe qüiUquer espécie mesmo com a liçença
de pane, bem.cQmo as ,vendas de annas',e·respectivas mu-

nições.
'

.

.

A inob$ervância desta determinação;' imporUtrâ na cas

sação .da iicEmça, apreensão das armas e, à:utuação do fiá
grante peAts áutoridades competentes.

-

"

II - A queima de fogos de artifíci6 será tolerada exclu
sivamente nos 'carros alegóricos, e, o emprego de fogos de

estampido, será' permitido somente no irúeio do desfile das
citados carros, ficando términantemente'prolbicta a queima
de tais fogos nas ruas e demais lugares públicos.

'

III De-se conhecimento aos sen.'hiJres fiscais regionllis
de armas e munições e delegados de policia, para ampla
divulgação e fiel cumprimento nos têrmos do regulamento
·em vigor.

Publique-se e cumpra-sé
Florianópolis, ,30 de Janeiro (I� 1964

\
:ALCIDES BA..C)roS DE ARAUJO" Diretor Geral dQ SPAM.

.
.
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]lf:t�UN"CIPAl- 10 de fevereiro - Clube Doze de Agôsfo-(rua João Pinlo) - A d i- rimei r fal1t ias. serao mi d � Es Ih' a Rainha do Carnavá
de Fpoiis,. de 1964 -Irsie à·rigor, fantasia de luxo ou origina·I-[nício 23,3Qhs� � M1es,a Cr$ 3.000,00 � Diaf1. Baile JuvenH dás 19 às 24hs. -ldade 12 a 17 anos.

o

" , _",' • ., . _.. I
_

,
., .-'"

�---------- ------------�----------------�------��-------------------------�--------------------------------------�--------------------------�------�--�----�--------�--------------------�

ESTADOS UNIDOS:� Cinco, milhões "em , u,�iversi��v�:i;����!�I:atarinai
',E's\ t''a''do-' .a···:a"·· "BA'· ·.H" I'A"'-I

' C:!����Ci:On:/::64
Proposta para o dia 18 de fevereiro de 1964

DISCRIMINAÇÃOmedicamentos
, .

Em avião da Missa' Nor
te-Americana nó Brasil" se-

para o
guíu (dia 29-1-64) rumo a ,Guanabara, um carregamen-' medicamentos (entre
Salvador, 'proce�ente da to de mais de 800 quilos de bióticos, analgésicos,.

I

-

,

,Almoço 'e� PêHácib hoje
'\ "

"

I

fazendo Turismo Ca-
, �.

-sal Argénti�o Jorge (Camélia) Uberto .; Troféus

',-'

COM UM ALMoçO
em Palácio, o Governa-.

dor Celso Ramos,
.

rscep
clonará hoje os seoretán
de Estado, Chefes de D�
partamentos A-utOJ;lOmos e'

,'orgãos .ligador; díretàmen-, . . .. '.
'

, te ao Gabinete do Gpvêr-

II
' .no. Este almoço será um

'

I .' : acon:teci�epto 'do III ;An'o
.

II .

de Governo do ;Sr. Gel�o
Rílmos. ..'

i, ,J,

.I

para _o BAilE MUNI'CIPAl
,

'

.

(�rianópoli!tano. Este ge

tá o terceiro
. apesar, do

grande sacnncío finan
cetro. Felizmente êste ano'

'sera bém melhor dos an

teriores.

'---

i'

A EXclJRSAO

Oqnheça Santa Catarina

;í�romoçãq da: Oocatur,
do' 'Sr " Adolar Schwarz,
chegou ontem na "ILHA-

�
. ' ,

CAP", com 'turistas do tua
.

dê Janeir.o
-

São Paulo e
, .

providenciadas '
. .'dez, be;-, ' Paraná. Ontem, foram re

líssimog �l'otéus' pa1'a. ,;;,� � . cepcionad.Os pelo Governa.
rem otertados as' dez· fán.,.' 'do!", Celso Ramos, como

tas1as clas-sific�dDS em ,.0- . in�ú:!'ntivo( dê Gov�rno a

FORAM

o DESTACADO
decorador áarbelloW:

que sempre colaborou com
êste Coluni.�ta, nas '1)romo
çõeg sociai�. com o s,eu tr�
balho de al'te, vai .

orna

mental' o Bail-e Municipüi'
com motivos de '''FOLIA'':
Hojoe, êle seg'u'rá para Tu
barão para decora'!: o Cl.',I
be "'29 de Junho':, com l)

mesmo estilo elo ,Municl
paL

C> COSTUREIRO LENZ{'
f

. f .

01 conv.dado pa!:a par:"
tkipar do juri Qu:e e:e�et,:ç
a Ra'nha do Carnaval ,�

class;ficarª' a§ tantás M'
que serão prem!ad�

TODO
o meu ,esforço no B?i!e,

Municipal, é para
.
torn:;.1'

uma trad:ção no Carnav,ll

HO�E, I
. à.� ciito !Íbr.as na· Cane

la do Harp:tal Naval s>e1á
cel:ebra,da uma miss� pm'
aLma do pintor bl'asile:l'o

Çqndidó P�rtlnari, faleci
do 'há um ano no Rio ólt
Jane�ro, Nesta. Cidade -re
·;;;ide 'sua irmã, dona 'Ine,s
Port:ilari de' Carvalho' es

pô�a 11.0 çomanctante '0;:
valdo Pln,to de

'

Carvalho
servindo no 5. Distrito N3�
vaI.

-

-i\LMOÇARAM
olIltem, no Cllibe "Do�e

de Agôst.o" os SI'S. Dr.
Klaus Maschke, da Al'au

r�car:a Desenvoly'mento
Econômico Ltda, e Dr. Jo
ré 'Fl'ede1'i�o Krause do
13RDE de Pôrto' . ÂJ.egre,
Altos 'riegóc:os foram ven

tilados., ,

LOGO
à noite, no Dü::c-Jockey,

,da Rádio D:áiio da Ma-

Expresso

I.

nhã, a familia Lázaro Ba

tolomeu,- vai partic.par do

programa, à c0D;vite de

cronista social, Celso Pam

plena. Antunes Severo" �a-
- 'pres�ntal'á,

'

"

'�

,

FKZENDO.
um levantamento de F�,"

ríanópolís, para 0" Tour:::l;i
Clube 'o Sr. D, rceu Negue
f'a Vi�nna,· qÚ� ��s ínror
InOU que d:enth:l (�e POUC0,<
cÍ:,as 'chegarãd as s.narei
ras _:_ Guias turírticas

para ;;erem colac·ad;l-S

esq�" na< da' rnia,
-

;- .

anti

pre
ventivos, 'vitaminas etc.i.:
doados for' laboratórios
brasileiros; norte-ameríca-
nos e europeus que operam

, no Brasil.
Essa remessa destina-se a

atender as vítimas das inun
dações ocorridas na Bahia,
após solicitação oficial do

govêrno
. baiano para o en

vio' urgente de medicamen
tos.

Faculdade EstâdLial de Iducacãe
,

. ..' , ',"

AVISO
.

'O
�

..

Diretor da Divisão de .Material da Universidade de
�a�l�.a Catarina, devidamente "autorizado pejo. Magnifico
Reitor, fl!z dente aos interessados que se acha aberta Oon,
oorrêncía Pública, aprazada par_" .às 10,00 horas do dia -18
de fevereiro de 1964, para aquisição de material cirúrgic�
para uso da cadeira de Farmacologia da Faculdade de Me.

,Aviso aos caridídatos ínscrttos no concurso de habilita

ção à matrlcula na Ia, séiie do Curso de 'Pedagogia,' que os

--:ames serão realizados 110, mês' de fevereiro próximo, nos
(ias abaixo enumerados, na séde da Faculdaélé, sita à rua

Saldanha Marinho n. 47, nest� Capital, a partir das 17 (de
zessete) horas;

'Dia 17 - Português
Dia 18 - Elementos d� .Legíslação
Dia 19 - Conhecimentos Gerais
As provas serão, escritas e terão a, duração máxima,

cada urna, de duas horas.
-o-

NOTA: A Direção da Faculdade convida os candidatos

�nscritos para uma .reuníão que' será realizada. no dia 3 de 1

fevereiro próximo, na sede da Faculdade,' às 17 (dezessete 1
horas, quando serão tratados assuntos relacíonados com

a realizacâo das .provas do concurso .de habüítaçâo..
Florianópolis, 24 de janeiro de 1964

.

"

Arno Beck, Resp. nela Secretaria:

drcína.

Divisão de Material, em 1 28 de janeiro de 1964.

--;__-----_ ..._'--

José l"l'�tkamp.' DIRP"'0R

, AVISO

REGRESSOU'

de uma temporada d,e
VEll'ão na pra:a de Cam

buriú, .o ca.sal Dr, .

Paulo
(Mirjam) Bauer: Na -inau-
guração do Camburiú
'Country Clube, .o pr, PalI

lo, repr,erentou' õ Gover
nador Celso Ramos.

'TAMBÉM
regre,.;sou do BalneárIO

ele Carribur:ú, Q casal Os
mar (Jurema� Náscimen
to e fiI.29s Denis� e Ros
ton,

AINDA
..,

comenta-�e o almoç,:)
,que aconteceu na residên
�ia do casal Eélson da S'1-
va Jardim, que" troc,ou de
idade no domingo, rec'eben
,do muito, cumprimen-�os
de inúmeros, amigos,

O CASAL
Paul.o da Costa (Arlete)

Ramos, após uma tempo
rada de verão em "'Cam
buriú Beach" ,encontra-se
nesta Cidade,'

.

' O Govêrno dos Estad,Js

Unidos, através de sua: Em
baixada no 'Brasil, está

cooperando "de todos os mo-

dos para auxiliar' aquêle es
..tado norclçstino no SOCOTrSl
ao grande número de desa
brigados, já tendo inclusive
provídencíado 'o envio de
grande quantidade de ali
mentos (leite' em pó, fubá,
de milho etc) par� aquela
região.

O programa - Alimentos
para a Paz, cujo 'diretm no

Brasil é'�, �- Sr. Leonard.
'Wolf, éstá coordenando a

remessa de' todo, êsse ' mate-

rial, c�onta�ldo com a: cola-
",ioraçJio de entidades volun

.

�árfàs dé assistência;" leigas
J reÍigiobas.· •

.

t
.' .',

'_ .. �, ....."

El�mentos do Corpo I de
Voluntãríos da' Paz deverão
seguir brevemente para Sàl

. vadól', a fim ,de: auxiliarem
'na 'distfibuiçao ,dos medica·

"lneptb,s;. enviag,os.
/

lJ,entre lOS, labor:ató_rio,s que
',gL'liltuitamente".atenderam ao

, Íl.P�.l,o �do ,'gq,Yêrn,o �&iano fi·.

gu�',al11:. Pffzer.,
P.à

.

.vke V.avis'.

'S� . ney' RqsS, . ,�hsti�� Pi:
nJ::1'irllis', MeT''ck'·: sha�p &
Dohme, Johnson & Johnsol1,

, B>ri$t01 e" lJiba. "

'"
"

,O carregamento ·de medi
.cainent�� -

que segué' • esta
,manhã para' Salvado� está
avaliado em 5 niiihões de

, cruzeiros.

acham,-se -à disposição dos Senhores Acioriístas, na sua
sede .socíal, sita 'à ma Valério Gomes s.n. em. São João
oatísta, neste Estado, os documentos a que se -retere o ar.

tigo 99, do Decreto-Lei n, 2.627 de 26 de setembro de 1940.
.creto-Leí n. 2.ú27 de 26 de 'setembro de 1940,

São, João Batista, 27 de janeiro de 1964
EàuaI do Lacerda de Almeida Brennand
Cesar Bastos Gomes
Valério Gomes
Maria Gallotti Peixoto-

ASSEMBLEIA GE�AL ORDINARIA
Convocação

São convidados os Senhores Acionistas desta Socieda.

de, para a Assembléia Geral Ordinária que terá. Íugar no dia
26 de �evereiro de 1964.

.

..... ---_._ .. '--- ------.......--�------

Usina de Açucar ADElAID(S/A:
, AVISO.·

.

'. _ ACha,m-se. à disposição dos Senhores ACi�;;'ist'as .' na suasede s�clal, sita em Pedra de Amolar, municípiQ 'de 'Ilhota.
",a, neste Estado, os documentos à que se refere- o arti 9i/t:l0 lJecreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de "''Í940

"

Ilhota, Pedr� de Amolar
I 3,de fevereiro.' de I96�

Eduardo Lacerda de Almeida Brennimd'
Cesar Bastos Gomes

.

Valério Gomes
'

Paulq Bastos Gomes /,

. I
.1 - Apresentação, discussão" votação do Balanço Geral en-

cerrado em 31 de dezembro de t963. Contas de lucros e per
das referentes ao mesmo balanço, parecer do Conselho Fis
cal e atos da Diretoria;
2 - Eleição do Conselho Fiscal e fixação 'de sua remunera-

A':;':;l:!..1V.l.uL.l,iA GERAL ORDINARIA
'

Convocacão, Valéria Gomes

.

São convidados os Senhore; Acionistas desta Socieda-
Maria Gallotti Peixoto

ae, para a Asembléia Geral Ordinária que teiá h.Ígar n d"
",. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

5 de março. de 1964 as nove (9) horas em sua' se..... o. la
I

' Convocaçã,o ,

s't p' /' ' ....e SOCIa , S- 'd d
'1 '

I a em edra de,Amolar, no �unicípio de Ilhota, néste Es-
ao conVI a os, os senhores acionistas, desta Socieda-

tad�, com a segUlPjte ordem dô dià:'. .. de, para 'a 4ssembléia Extraordinária que terá lugar no dia
'1 - Apresentação,' disêussão, vot�Ção do B�lanç�' Gerai en-

26 de fevereiro de 1964, às 15 horas, em sua sédé social, si·
cerrado em 31 de dezembro de 1�63. Contas de lucros e er-

'ta à l'uá Válério Gomes, s,n, em São João. Batista, Ines·
das referentes ao mesmo balanço par d C'"

"P. te Estádo, cQm a seguinte Ordem do dia:
1

' ) ecer o· onselho Fis- ,
ca e atos da Diretoria; . I' : 1 - Apresentação, discussão e votação d::_t PJ.:oposta da Di·
2
_� Eleição do, Conselho Fiscal e 'fixação de: su: ret.oria. sobre o aumento do capital social, parecer do Con-
çao; ..

.

,
..

.

,',
a remunera- selho fiscal (\ alterações estatutárias.

l' :� - Assun'tbs de 'interesse' soéiaL _

.

"

;"
. � .:-,\ ASWflW, 'Cle H1'1;el'.6sse-. sociaolP .

I111ota, Pedra de Amolar 3 de 'fev
. d· São João Batist.a, 27 de janejro de Í964,.

,. ereuo e 1964 .'
'

, ",Eduardo Lacerda de Almeida 13r' '. .

d'
'. . �Eduardo Lacerda de Almi:üda Brennard

, ' ennan , ,

Cesar Bastos Gomes ' Ce:;;ar Bastos Gomes

Valério Gomes ) Valério Gomes
.

Paulo Bastos Go�es I·
Maria Gallotti Peixoto

ção;
3 - Assuntos de interesse social.
São João Batista, _27 de janeiro de 19.64

,

Eduardo Lacerda de Almeida Brennand
Cesar Bastos Gomés'

7-2-64

�\

So�ieda.de�· Anonima
1!

r:ginalictade" luxo" co�_ju!7� <' ernpl',eençl.i,m�nt,os turísti-
to e Rainha do,; C!!:r:nav.a,� . ÇQs qu# vk;am �(mpliar;J PA:$SANDO,- -

,de Fl?oli�. ,As �;ltolfl-<�i\t�e/,( '9-9i;,�1�Í'�lj.iP,l:l�à,b,re Sànta uma temporada de ve-

_sambas, 'Sé;l.'ào. hómeaagea - 'Catlirina. ."
-

--rãQ- na :"liLHAC_U>';, .a' sim
das com bOI,litas-· taç'as ')- patico , elegante caral ar-
f,erecidas pelo Ba.ile MUIÚ.,. ",,�,,; --- gentino. Dr. Jorge José (_tI. ..

.' , ".... " ',� ,
,

c:pal:' Na opbrtunida,c;:le',d;í-" ,_�tZ�·, .i' ,m�Ea') [_.-bertó, No meu

entrega' '(Í_as" mesmas él�s:"'. '; :A ELEOANTÉ . pr,ograma sccial de domin
• e;;tarão repl',éseThlatl�� pbr'"

. ..
.

go na' Rád'o GuàruJá à�
cicias> ou três alas d� pa�-,' Már.lsa _Ramo's no "A· 13,30 hS, será ,e.l;ltrev:stado
sw.tas; buel �ei'ãh' Llmadas rneti_c3h I ��r:" d� Querên- Não de'Lxem deouvir qJI'
pela Produçõ,es Garre:,l'ão,' ciíl- PaJace, na noite de teJ' será importante.
com. o cinegrafista:\NilsQa .a-feira, aconteceu acom-

Cardoso, qu,e também! 'fiÍ- panhada do':' Sr.
.

ATriàldo
mará as belas fantasias Ribej�o, AssLstente da fa-

o
que vão dar nota alta no mosa in(lústria M:Jho do
III Baile Municipal' de .

dar BrasiL
naval de 1964, que; ,se�á
realizadà na sedé do_ Cll1-
be Doze de Agôsto segu'n
da f,a;ra- de carna;al. '. na

'

rua João Pinto.
,-

CAMINHÃO INTERNA1'IONAL
, téo brasileiro
,

( quant.o Brasília!
,;

, APEeA
.�.

MAIIIZ: (RI(�UMA SA"TA CATARINA
ENDERECO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE

.
Serviços de cargas 'e en�comenda$ entre ?·S�.' Pa'ldo: , S�nttl Catarina: e Porto Aleg',re

Filíais: - São Paulo Rua 'João 'l'eodoro, 67'J - CUl'1tiba Av;
.. -n- .' 'i >J;-, ," �� � .' .' r

.. /
I�l,laçQ, ,iil7 'i' JQ.ne·l.2.l,l P�rtQ" A,.J�g:n� Rpa, 7 tJ "Sete.m bro. 691 ':-, fone 7818 -.' ,Florianópo'lis RU3,-'Padr

··:·:1 > �.: -

;'�,}' �/ti' �"i -'

·:":<&�tí'.l .:�� ·.:(t�':�'�;3 _:"'/"- '�-", oi� _
. Ji

.

'.

.

-;--� <.< �:':(' --+"�i�;,,, ··.:�:i .)�::
..

:-l!:':, > _;'i ��:
'" '':'

"\!l:.�:\·
. .

.,AMI

de que você precisa,!
Na qualidade de .revendedores auto-

,

I

rizados, podemos resolver ,seu pro-
blema sem demora. Etn nosso estoque·
'Iocê encontrará - com certeia - a

peça ou o acessó(io' que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laloloratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no caso de qualquer cbn-·

sulta sôbre o seu International, te-re
mos o máximo prazer em atendê-Ic.

o

Representante I{JI nesta cidade
G, SOCAS

COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
FULVIO A1JUCCI 721 -

ESTREITO'
Um terço a vista e'o rest.

juroem 12 p restaçã.es
.... apenai 1%

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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quartos para
mocas esíudantes, \

. Aluga-se, com banheiro

conjulgado, Tratar rua Du

arte scnuteí, 33, diariamen

te, das 9 às 11 horas.

HARMONIA!

o AJABAQUE NA UMBANDA
\ .'

.

No número publicado dia

30 p�p., nós falamos a res

peito, ou melhor, dissémos

alguma coisa
.

.8 respeito do

ATABAQUE (Tambor) na

UMBANDA.

Hoje, .[IQs diremos mais

alguma coisa com respeito

ao ATABAQUE.
OS ArAQUES dividem-se,

'isto é, Sã0 conhecidos atra

véz: dos nomes: RUM e

A'FABAQUE maior, RUMPI

o ATAB�QUE, LÉ OI ATA

BAQUE pequeno, além des

tes nomos os ATABAQUES,
também, são conhecidos

pelo nome ILÜ.
A função prfmordíal do

ATABAQUE, nas sessões de
Umbanda é provocar, caso

.

a, concentração do médium

esteja perfeita, isto é; ca

so o médium esteja concen

trado totalmente, nos mé

diuns o recebimento dos

fluidos benéficos do ORIXÁ,
para que o mesmo possa
"tomar" o corpo (INCOR

POHAR) do médium, para'
fazer ou ""praticar a caridade

àqueles que dela necessitam.

Nós falamos acima que o

. ATABAQUE provoca, no

médium concentrado, o re

cebimento, ou melhor a

"concentração',1 do
-. ORIXÃ,

sim. porque, no médium

�sooficent;t'aclo -SÓ poderá
acarretar aborrecimentos

tais como; dor de cabeça,
mal estar, etc ...

perfeito de "Harmonia", V.
�. encontra também, no �quilíbrio das
linhas .dos MÓVEIS CIMO! Feitos com

I

'" carinho para dar ao seu lar, o ambiente

que V. deseja e merece 1
���'�������������

,Nada de

REBiTES
Exijfl -em seu ,carro

Lona de freios COLA.DAS

-, 60% mais no aproveita0:'
mento das Lonas.

} MÓVEIS CIMO:�(Õ
• Rua Jerorurno Coelho, 5 1'"

.".,...·.........Wrl'rI'.·rI'.·.·.·;/'rl'.·....·.·rl'.·.·.·.·
. "

.\

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

ESTREITO

.
; '-

Dissemos, também, que

existem vários tipos de

ATABAQUES, e, os mais

conhecidos- são o, RUM,
'RUMPI, I e o LÉ; pois bem;
o RUM :é o ATABAQUE
maior qU� serve para fixar

o ritmo que se 'deseja, tal
corno um tambor surdo; o

RUMPI que é o ATABA

QÚE médio dará ou será o

,!\TABAQUE que irá sonori

zar o toque de,sejado, (UM

.
DOS SETE QUE· COMEN

TAMOS, NO NÚMERO PAS-

SADO) o LÊ que é o ATA

BAQUE pequeno será, en

tão, o ATABAQUE de pro-

I \
\

a a e

de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curi
tiba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio êrande .

.

Expn�ssO' floriancf>polis
'

MATRIZ - Rua Francisco Tolentino 32
r, •

" Ieleícnes 2534 - 1535
-.- Florianópolis' -.-

E aqora mais um lançamentc da".suá�,er.npresa:"
.
I, RESENHA DO EXP. FLORIAN:QPOLlS'

.

De sequndaa sábaoo:pela'RáditlG_uarujá
_"

.' �
,'- :-"_

- ..

Di\sse o Sr. P_hillips que
a oterta , faL bem acolhida

porque "'dá':a entender a

acettação de soltrções su

gerídas, -há algum 'tempo
pelos' Éstados Unidos. Tra'

ta-se, de aviõ�s de bom
baedeíro do' tipo B-47 nor

te-americano, :e. Texu�o. ri.e
pr;ocedêncliia··. soviética.'

TOPOGRAFOS
E

M�STRES. DE OBRA
Predsa-se cO'm 'urgência .

Tratar no 'Oscar P. }iotel Apto., 309
.\ .

...
. �,,:,.... ",,""

'.
............- ;."....,.

.

- ...... .'
A . Diretoria do Lira Tenis Clube' reunida, resolveu el

borar o seguinte,' programa. para as Festi\ridades
. lescas

.

de 1964.
. ."

PROGRAMA:
Dia 8 (sábado) Baile de Abertura do Carnaval de 1964

Di� ,9 (domingo). ]3aile Infantil.
.

Dia 9 (domingo) Baile, de Domingo. '
"

Dia 10 (segunda Feira) Tradicional Baile do Lira Tê

Clube. ; I \'
. . '.

.

".' .'

Dia 11 (terça feira) Baile de Encerramento

[os,
.

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

c'
'

•.
Os Bàil�s'-p�ra' adllltos terão inicio' às 23 horas.

( nosevlõesdeBomb�rcJeio'
Wa�hngt')n, - S::gundo, dos Uni·dos receberam de que ':as duas' potências mo à gestrui,çã.o totaÍ que 'bombardefo ..

declarou, (] Sr. R charrí muito bom grado, a pro- transrormasssm em suca- Jievaria ao desarmamento
Phillips, D raiar da Se1;ão posta, feita pelos 'sovíétíoos t

•

' � a como m�dida ínícíal ru certos tidos 'de aviões de

d? tmprensa do Departa- à Oonferêncía � de Desar-
mento de Estado; os Esta- rnamento em Genebra, '�e

1,.., 1IIIt.,. 'Il. ,. ..._-_ ..-.-_...._ ..-'_----"-.

• A'vi..nfures do 'Es''p·'r.l·to
"

c cíplírra social somente pode 'ser bem aplica
,

• � da por, homens Que' tenham o senso de ..
II1II

I.. •

.

.suas resPoI}sabiliciãdes, "i:S�O que se ena- �
.. ;.

Arnaldo S. Thiago ma �'.espíri,tp. público", ·levado a tais altu- ...
-

.

• ras que, n? govê�no,' êles, se esqueçam de. �
• Com o ilustre confrade da Acad::llni

.

que são homen� e de que t.ê� fa�íl�a, �à. •
Catarir�ense .

tIe r"etras, Nerel,l Corrêa,. es,
ra se lembrarem (a exeIl?--l?lo ete CImourdm,

• critar él:é"'finos 'dotes intelectuais, que nos
o _�ran�e fevolu�i3nário ,�r�ncês qu�, �r- •

_ brindd�!, :qfn Q. �f�, inteF6r:3anté livro':- ra,pea�do- o Gora�o, ,�ez 'p-!-,�ll!-r o pr�pn? •
"TEMAS DQ NQSSO TEMPO'" _ e talVez. �!lho, PO! ter traI�o, os tdeals revo!uclOna-

• levado pot:êsse .aprÚ-no�a�el1to do 's�u es' riô,s), de- que são' e,xeêutoJ;es da Lei: Infe- •
• pirltÇ3-, L.e�h';'L achado 'que in�ruí muita ge�. �,izin�n�, comó escreve ,Hen'1'Y M. �ristori, .'
.. le sem .valor literario na minhr. ,História mlutos homens de sangue; azul VIveram I11III

III da Lileratl,ll'u Catarinense, encont Ji�me uni no luxo, mas não tinham. a menor parce- ...

• dêstes dias no escritório do sr. Eurico �.ade respeito próI>rio e não. chegaram mes' vocação, uma vez que sua'

.
. . .

.

'd
. -

d
., sonoridade é um tanto es-

� HosL.erno:.. Çiistinto cavalheiro 9-�e me brin, _

mo a mer.ecer a conSI e
..

raça
..

o' � m.nguem, I11III
.

� pt tridente e tem-se mesmo a

dou} g�ntIlmente, com os dois alentado ao 'passo .que homens, como GandI nunca

. 6 tomos pe AVENTUR'AS DO ESPIRITO e perderá a dignidade, mesmo vivendo como' i��re�sã�. dectqtie o mes:�
.. lIm pequeno' volume intitulado PANORA- Gândkvive� numa prisã�, �e�tid� com far-.

es a esa· ma o com a

P MA DA.MuSICA. r.apos
e alImentando-se

, co� leIte de ca-
d

noridade dos outros; esta

• r • bra". ,"A dignidaqe ...... éontinua a ensinar PI estridência que p�rece', aos

_ Coord�pac;las p,or Richard Thuelsen e o mesmo escritor - nã?' �e. relaciona, em' �ossos oávid�s,. desafinada

... John' Kb.bler, com uma introdução de absoluto, com a situação;�conômic,a ou 0- I11III
e que n� maI?,na da �ezes,

.. Mark, van- Doren, Aventuras do Espírito, cupação do indivíduo. Nâ�".é 'l1eces.sá�io um ... ,i pr:o��ca a INCORPORA

_.
que procedein de The Saturday Evening título, diploma ou qualquer" o�tro sImbolo., ÇAQ do ORIXÃ.

• Post' encerram páginas de admirável con- do ;;;tatus. A dignida_de "co"nsisté exclusiva- I11III Em. uma outra oportuni-

• ceit�ação�'.PolítiC�, qúe precisam ser lidas mente na' compreensíio':� do infinito valor·.... dà�e te:-emos o prazer e .a
e medita�as pelos nossos homens públicos dos indivíduos como sêres humanos". . _, satlsfaçao de falarm�s maIS

•.),) ,

'

.
. E' sa- urge" que tenha' um' pouco a respeIto do

que são· os' responsaveIs pela boa onenta- essa compreen o .

.

. . .,

I11III -

, .... E' t d bem nI'tida para salvar o· Brasil todos os' .... ATABAQUE, sua mfluencIa

.. çao «o"'· s a os.
_ "",,,ti$,a'

, '.
.

:'
•

, homens públicos desta grande nação, não I:l neceSSIdade nas séssões

• AbriI;l;o O· primeiro tomo, escreve HE\n permitindo màis que uni sq brasileiro seja' de UMBANDA.

• ' ry M. Wl'iston as ponderadas páginas de atingido pela fome sem. que ,se lhe dê o qu,e I11III .uNIVE�SAL.
, , I d

.

Ih d" li � UNl'VESAL,,* ";,"
.

.
� METAS. PA.RA A LIBEHDADE, nas quai� comer; pe a nu ez, sem que e. e � ..

q e. /.,'. ,'.:,k"·' "-... .

."

It
. 1

.

t
�..

'sem que '-se lhe i," 'FFlo-rián,Qpólis, 4- .de 'Feve-

di' Dfirma qú� \'0 ritmo histórico tem sido bas vestIr; pe as m empene.s,,:
" ... ,('.'.' ,. ,

III tante l.·rregu'lar no' que se refere à posição dê.'. �nde mor�r.; pela d,oE:rtça, s.e.� que
..

se.1IIIII reiro .dE{ 1964à· .,.
-

' .. -' .

II1II do E t dA I
- ,

'd d 'lhe dê o remédlO que.l.h'e ,resti,ttm�.a, s,ft.ú.d.e. ": "

,... Zanzlbai 'Lima
..

s a v em re açao a VI a·
.

e seus su-
._ �

, , .' ..
i

• ditos; algumas vêzes deixando-os em liber- r ".. .

d
..

.

at' H.á tempos estive numa.'. pequelia Ci.·.gá! e.".. I11III
dade extrema e, outras, interferindo , ....

l1li e, passandO por pequena, Rabana 'e!111u!.- I11III
JII nos assuI)tos' mais triviais. Em poucos e

nas, vi alguém, com forma de homem, -a�l- ....
II1II breves 'períodos da História, as relações

.'

iIIII
.. entre o Estado e' os indivíduQs tQrnaram-

rado ·numa enxêrga de p�dridiio,. �ôb�e �
.

�
• se bastante fracas, mas nunca poderemos q1J�1 êsse meu semelhante apodreCIa em

v�- •
II1II di:r,eI' que ,elas ten.ham tlesapare'cido" com ·(ia,· apenas recebe�do dçs Pt\�santis, a-

lIlII gum
.

pedaço de pa�, que lhe era atirado •
.,

pletamente". F'
.

. '. ..,., .como se fôsse um cão /leproso, 1Z ver ,IS·. I11III

,
Reatment�, o son�o dos vlslOn�rlOs a

so imediatamente' ao' 'promotor de�sa "'cida- , .... ,
• I�arqUlst�s;,��. q1)e .f91 ardoroso prop�gn�-'. de, mostrei-Ih.e o qu�dro qu� êle desc,?n.be- • . \.
• d_or, �ose OltICl,ca,_um dos prece�tor�s bra, eia ._ e o �nf�liz �nfêrm?, .então, foi reco-.

;

SIlelI'OS de maIor talento, poéta que soube
lh'd hospital para se lhe. regístrar o'

l1li ' " t d "FON
I oao, I11III , eou MAIS PEIU'EITA 00 BRASIL.

l1li' escrever os admlraveIs sane os e
•

·to letal no dia seguinte.. ...
. ,

• TE PERENE", jama,is se poderá realizat eX}
'. . ._

''''''%%%%%'0$'"4%'''''''''$'''''''':

normalmente na ordem universal dos su Essa espécie de brasIlelros, que cons- Pintores para REPRESENTAçÕES A. $, U�.lJ [d ;;! linos proporcionando u mais
fI1

çessos 111's"Lo'rl'cos, nesta nossa humanidadr tituem talvez 300/0 da massa demográfica I11III
'

'.
.

f" te (I..ertura pub'!"I,"
•. .

d' I d B 'I ,.
l1li ... e IClen o", .·l h,",:C \0 L� <:.3 � 0,0 o r.usl, amp 10U

• ali 'lm qualquer das humanidades que ha- do nosso país, é que dev� �la�ar,_ ou al-

.V' I' su� equipe: especializada fi c._::J �·:� ...s reprfl5enra�ões de rti9hls.__ e

bltem os orbes, ém número infinito pro- [(uém por êles, severas_ reIVll:qlCaçoes, _$ias. ,eICU OS

l.iórilll.�S.
Paro obter anúncios C') :, .'�I,:(I e Rio (o�· princi;íois, <en··

• jetac10s pelo Diviho Criador nos infinitos poderes públic?� e, nao os ,q�e �tent-a: • 'Preci�ámoii de' profi.ssio- .' {tfO.
S

.PUbliC..
if.8fiO.S,) ,(on.

fié o Sito

...;. ,l .. �)r,;.t..
,'

•..
r.50

.... à.�'mUjo
..

r firme ri(t"'�á.

espaços, p.elos quais o cosmos se dilata. contra a tran�Ullidades da patna, e�an.o. nais habilitados, tratar na nçro. ' E. nata:. 50 operllmCi com UMA � llssora e UM i�rna' de

• .\
Nos mundos habitados por espírit?s à. r�ina a Naçao"eom asgrev�� :o:a�ndI�.;,:" SOCIEDADE CONSTRU-': ,ca�a .�id�d�!" P:e�c jnt()���{Õ�t nêSfe).iofll.' Oll e$�r�'10 para

,,�}ndalnainfâIlcia., corpo o l)Os�o, ·sem QIS (;]plma/.de��q o. co�sta�te.s.p,:. " TORA T-R_IANG'trÍio' S:
..,.·:_.;;-... ,..:.:.f!...•.>....

�
..
:...'c.,�..

·

.....;.:72,�.�i;'i""�' ··(····t(·:�...·n.:'.:I.Ç.'•.

·

..·,·'.,.•;.� ;'1(-,;:.\:" 'i', .. t;
...c,.,

'

.•
' ••C·a, si.{'(a'l ·nada,.se poda 'produzir

. de. ,Mu' .: .... o ,sr _ ,:[J99,: <���'�': �:�'y�(fs�{S/' -', ..,: � 'u ;...
i)

"
,

..
'

" c
'. '.

,';2: �':�� '., ,�t':�',':�1�' Í<i:;lÍti� ���}�!9"

,O Baile Infaritíl' terá inio(& às i5 horas com o

previsto para às 20 horas;
REGULAMENTO::
1 -::- RESERVA DE MESAS,

As senhas 'serão dístríbuídas dia 28·. (terça-Feira),
19 horas e, a 'venda terá inic·io às 20 horas.

Indíspensavel�se faz a apresentação da carteira social

com o talf.'D do mês' ou (anuidade de 1964).
Cada associado, sõmente.. poderá adquírír urna

. com direito a quatro (4), cadeiras .

O pagamento será efetuado no ato ..

" � CONVITES: .

\

Os convites' dev:erão' ser �olicitados à Secretaria do

Olubé,' por um associado á Pessoá&' em trânsito, e oba-
, tÍecerad'�' ISfescii'ções" eStil.tútárlas.' OS-, mesm�s serão
decerão as �r�s'c'riçõe-s ·i.litáttitá�ia�'."Ôs,.'mê�iÍicl§ �

adquiridos mediante uma- �'Tax� de rrequêncía",
Pará aquisição de 'convítes a Secretaria' do Clube fun

cionará no' horári� de i4 às' ia horas, a parti�;'do, dia
8 de tévereíro ao dia 11.

� ,

, ,

. ii - -TAXAS: ' . ,

Preços das, Mesas.. .

ASSOCIADO . "

,
.

CrJ
crs

'7-2-64

em

Casal 4 noites ..... : ........ : ....... '.. Cr$ 1�.OOO,Ofl

�:��i����i:enoit��": :.:.: :�::�: .. :: :�:: :: ..... ��: ::���:�
ni.d�vidual 1 nOlt� . � . : ... 0'0 ::." �'. • • • • • • • Cr$ 4.000,6Q
Estúdanles tl l1€Jites ..... Y., .-'; " .. : : . . . . . . . . Cr$ 6.000,44

'RbLHA�
.

500;00' (Q'uiOhen.tos bx:u�eir�s por garrafa).
.

OBSERVAÇOES:'
, ..

- A posse da· Mesa não dará dir�ito à entrada, sendo
necessários a carteira social' e o talão 'do mês ou anui

dade de 1964 ou convit.e acompa�ado de documento
comprovador dá identidade.

- O estudante para adqUirir convite deverá estar devi

damente credenciado (documento de e&tudante).
- A compra de mesa �everá ser feita pelo próprio sócio

ou seu dependente, ou pessoa devidamente credencia

da para' tal.
- Sómente, quatro (4) .cadeiras serão permitidas

cada mesa.

DETEltMINAçõES:
\ A entrada nos Bailes Noturnos é vedadâ ii. menores.
De 15 a 18 anos, sómente é permitida quando acampa
nhados pelos Senhores pais.
Nos Bailes Noturnos não é permitido o uso de LANÇA
PERFUME como entorpecente (CHERETA), sende

que os infratores estão sujeitos às peh.as estatutárias.
'No Baile Infantil é expressamente proibido' o uso de

lança perf�me ou bisnagas (com àgllil) .

Não serão atendidos, sob qualquer hipótese, no decur
so dos Bailes, enquecimento de: CARTEIRA SOCIAL
TALAO DE MENSALIDADE ou (ANUIDADE DE 1964):
bem como aquisição de convites ingresso.
Luiz Armando Figueiró Wolff - Secretário Geral
Visto:

'

�ti!nio

Usina de Açuca-r Adelaide
",

. :Sociedade Anoni'ma
,
Assem.bléja Geral extraordinária

,\",
. ,'I

'.
TERCEIRA CONVO(JAÇAO

di
nte
fis-

Sã,o êOi)vidaqos os senh9res acionistas desta sociedade.
parà a ass.embléia geral extraordinária, a realizar-se em

.sua séde .�ocial, sita na localidade de Pedra de AmQI� no

município .de Ilhota, no Estado de Santa Catarina
�.

.

dia
\

"

-

. . ..

doze �e feve.reiro de 1964, às nove horas, para d

sobre a: seguinte

.ORPEM DO DIA

'ji:'

,,3v."

Paschoal Apóstolo ..::_ Presidente.

COMUNICAÇAO
Com o fim de melhor esclarecer os associad0s, a Dire
toria do Lira Tênis Clube 'éomunica que, em qualquer
ev��tua1id8;de, deverão ser observados os seguintes

1):L É idisperisá.yeLl,s· :iiP�ese�taçãb .tia ca:rteir�. . social
."

acompanbado do talão de mensalidade ou anuidade
'para ingres!ijar h�s' d�Per1dên�ias' da séde Social d�
.Clupe.

'

.. :' .'

'
.

. 2) -= Não serão atepdidos; vetn : 'Hipótese alguma, casos' de
':

esq�e�i�ento de c�ttei�ã e tãÍãG de.mensaiidády ou

.. aqUlslçoes de' convItes, durante as Festas.

:3) - Os Gonvites somente poderão ser adquiridos por
eias contribuintes, em dia de Festa no período
14 às !fI horas, devendo, Ó associado apres�ntar
convidaào a Diretoria.

'.

4) -:- Nsl;'i Festas Noturnas �ão será permitida a entrada def
•

'

� • 1;;: ,

,

menOl'es di'! 15 anos, mesq10 acompanhado de res.

ponsá.veis. . .

I I

5)- Pedirilps encarecidamente aos distintos associado�
, .' que, hão pQssuem' caF,teirl;l/P .seu cbmparecim.ento na

:;G<,;,��er�taria�,�q;çt}lbe 'hC\··
. �

�asii8)is Í2' horas p� .

,s, '\H.-'« '"laríiar st:iâ sftuaçã �li1'�i,t ''M�r

.!"
("

-

..
'" ','

.

. I

'i ',' 10 ':-.A]âreciaçãó, discus,l5ão e votação da propost
'retaria s61;Jre. o ·aumento do capital social e cons

�aí;eração. esta�u,t�r�a,' bem assim IQ;;�����Qns
..
-\

-

20 � Oütros"àssuntos de interesse social.
;. ;� ./

'Úl1ota, Pedra d� Amolár, 31 de janeiro de 1964
'I"'l'"

-:,�
.. ' ;'Eduardo Lacerda de Almeida Brennand

Valéria Gomes,
,
<, . ,.�Ges;lr Bastos. Gomes

.,.Paulo ,Bastos Gumes
..

.!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'VIAlIR

Sarr-;s
mono:"
rmenscs

tereste 1

manhã
está se
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..

mel'.or
todr-s ('� .

calculs �

mi'l Õf'f
-

con+agi-ir
bindo cr�

1

Gi'mar
poentes
do que ",'

basta ."

lossais.
O II"' L

não v-r

crto, ID�<;'

do n'lp""n
-

mundiais.
De t"

t'ECIAll
1'?T() "i .\HAS

N f ....,Vl�
,Mi" RIO INACIQ

"�()N .A

01 é o assunto que
or esportistas cata

rrana. O prélio in
,.... oara ter lugar a

.rIV': :iúma, conforme
nunciado· O jôgo,

11'0 do mundo e Ô'

'1,- deverá superar
.

'�etéria no Estado,
'�-r'l a casa dos cinco
is o entus'asmo ' é

q re estarão se exi-
"7'� l\/f '1'...;LO, lH:n�a VI'),
.tinho e outros ex

ótball mundial, sen
, 1 ca de um deles
tádíos multidões co-

,1
r O máximo para

1 regra. Perderá, é
'J '1� a elasticidade

,,�
o dos\ bicampeões

1

..
" ,

I I

ação Pelé e Cia, qbe estão p' os a d smons
. trar que o melhor futeb 1 (1 nundo se pra-
tica nd clubes de V�lR .,." 1 roo

-V�i ser um espet/ "r
lio de amanhã na tcrr

S�TOR DOS ESPORTES

. 48 ANOS DE LA�UT1\ CONSTANTE EM

_'

PROL DE S�NTA CATARINA �O,
I

rte doMei() Campo,

�',

ive o pré-
ou � deve-

rB., assim, viver seu rr F0I REI

Sob o título- acima, escre

veu ,ORS no "'Jornal dos

Sports", do Ri'):

Peço ao 'meu amigo 'I'ho
maz Mazzoní. o .. mais vellr>
cronista esportivo do Br3':',
si! em atividade diárta, es

, ,

crev�ndo e d.rrg.ndo se:l
jornal. A Gazetâ, Esportlva
uma' idéia -do que:' to� o; fu
tebol nacional durànte o a

no, findo Ele cemeçou ar.r.
-mando, 'enfáti!c:a 1€ patrióti
camente:

- O futebol' brasileiro
que para muitos' pessimis
tas, estava em decadência
em 1963, fêz algo que ne

nhum outro país do, mundo
conseguiu em 100 anos de
futebol. Na ac'vidade in-
.terna. foram batidos -todos
'0s recordes de rendas e de

público, notadamente -io

camp'eonato dos dois mai'u
Te" centroO�, Rio .e' São Pau
lo, onde os campeões foram

•

:)

J' •

Pelo presente edital s-o

nístas de Carlos Hoencke r<.

1 "S os senr )res acio
C10 e Indú tria para

a assembléia geral extraorãí
'

'''\ q le se realizare no dia 2
de março de 1964, às 16 hoi s 'fl s, i'e sccíalx à r.ia Conse-
lheiro Mafra n- 30, nesta c a "<)gui..n��

ORDEM DO D:A
\,

1) - Aumento do capital social:
2) - Reforma dos estatutos; ,

3) - Outros assuntos ele "e� �fi9 da sociedade,

Florianópolis, 3 de r,.. ..e.."í,·() fie 191>4

Acelon r rio de Sou.-,a
D .. t 01' Presidentera

T;'''�ado rumarão pa
s ávidos para ver em

'

f"'lf"'!l'T'>=
_� .

...m !!k f' ,

_._---,-,'---------_._--------

I
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-I

N;tO
Com

po�o
nas L

.

1 'le, quero' ápenas ser como vócê. Désejo estudar, trabalhar, ser útil.
e me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a 1 �r e escrever. Mas ainda

eu e milhares de outras crianças defeitucsas' que queremos ape-\
de reabilitação. Colabore com a rer: te, aj lde a nossa Campanha.

mU1to,
lidade

Campal:"
.

da Cri .. _

'l lJefeituosa - Associação Bra-sileira
L.R.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NACION.U

Diretor E, ecutivo .. _ , " Jayme Torres
Secretá 10 , ...•••••••• ; •••• , Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoure' ros ... "- . � .. AI lerto Figueredo ,e Camillo Ansarah
'Presider, te da A.A.C.D...•.••..Renato da Costa Bomfim.
COOl-de dor _ ...•.............•.Ulysses Martins Ferreira

Presider '

Preside ••

�

, ......•.••..•••••••Amador Aguiar
l1a Laudo Natel'

\
__ :

" 1

, .

.,

I�ÃO PARA A CAMPANHA' PRÓ-C'RIA'IÇA DEFEIT ENTDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
.:'1. à Criança Defeituosa - A.A.C.D. -Av. Prof.

o de Toledo, - São 'Paulo. /"

ança - Rua Imperatriz Leopoldina, 9 -Santos.'I' .

'a de Lourdes, anexa à Sta. Casa de Miseti
�t'!:S="""'"'=�,..,.....""'.".._,,""",",:l:.,"""'�� Costa, 50 - Santos.

A.M.,R.

,

Associação Pernambucana de Assistência. à Criança Defeituosa -

Rua do Esf.' heiro, 730 - Recife. ...,

Associa�ão Sanatório Infantil GtLlZ Ve(dc--:Av.Ja�dira, lOO2-São Paulo

A�sociação Santa Catarina deReabilita�ão-'Rúa Gal� Bittencourt. 102 -
FlorianóP,2""l""is.,.,,'==
Institut� B�; Jf1.4..l; e
544 - ,:salvador",

Flamengo e Palmeiras, res
, p€,c,tivamente. O Sa,ntos,' ês
'te ano. foi' apenas campe
ão braslleiro (Taça.Brasil)
.sul-ametrcano e mundial.
Só n1t;i pôde ser mesmo, .carn
neão regional em São Paulo
Onde' se, tornou raneãstí-a
a atividade -braeileíra de 63
foi no terreno ínternactcnal
cujo' balanço diz- tudo aera

vés dos números. E porrne
ll'�rizou: '

\

Sel'e:ç,ão' --:-- A seleção A,
do Brasil, teve três forma

ções diferentes segundo pla
mos �stabeJecidos, vtsanao

1966, num tytal de 18 [ôgos
16 dos quais no exterior. ,AI

cançou .sete vitória, pel'
deu oito vêzes e' obteve três
empates. Vinte e nove ele
mentes dos 42 que discuta
ram e!1sa dezoit� partidas,
vestiram a camisa nacional
pela primeira vez. Apenas
doz,'e jogadores dos vinte e

dois q;ue' estiv·eram no Chi'
1.e, Tepeti'ram a escalaçã;'J.
N� Campeonato Sul-Ameri
cano" com todos valôres es

treantes, o Brasil consegu!u
10 40. lugar. Com os campe
ões do, mundo lO Brasil van

deu a Taãa Rola contra a

Argentina, No giro à Euro

pa, com a maivria de nova

to�, somou quatro vitórias
_

pel'deu quatr,) jogos e 001

patou um. A média de' ida
de que n" Chile foi de 31 a

nos, baixou p·ara 23 anos

justamente, 110 dia da mai
or derrota, contra a Bélgica
A seleção amadora venc,eu
lO) CamP'eonato Pian-Ameri
cano s'€m ne:p.huma derro
ta em quatro partidas,
CLUBES Os clubes bra

sileiros realizaram, em 1963
211 partidas, 199 das quais
no etsrangeiro. O t"tal fOi
de 110 vitórias, 5� empates
e 48 derrotas. Quase 78%
de resultados positivos e 22
por cent,o de resultados ne

gat',vos. Os clubes brasiÍéi
ros ,disputaram através dês
se gr.andioso númer_o de par
tidas, ,10' torneios internacÍ'')'
nais em várias par,tes do

mundü, dos quais ganharam
8 e perderam 2, conquistan
do, também, o título sul-a
mericano .e mundial. 'Eis pior

que o Santos se to;nou cam

peão sul-americàno e mun

dial. em 1963, O episódiO
mais sugestivo, desta at:vi

(d;ade 'gigantesca pertenceu
ao Sã:o Paulo FC. que vea

teu em curto intervalo ;le

tempo, três campeões do
mundo, Real Madri, por 2 a

1; Penarol por 5 a 3; ·e �an
tos; por 4 X 1.
PELE - Ainda em 63,

Pelé f�i o maior jogadoOr do
mundo apesar de ter perma '

n�cido tanto tem inativo.
foi 'J principal artilheirO ,�o

(Campeonato pel.a sétima
vez consecutiva, c"m um t)
tal de 73 gols. Nesta ordem
amistosos locais, 2; com o

,Santos, pelas Américas, 10
COJn o santos, pela Europa,
9; na Torneio Ri'J-São Pau
lo 14' na selecão nacional

" .

7; no Torneio Sul-America
,no. 5;4contra '0. Milan, 2; na

Taça Brasil, 2; no Campeo
nato Paulista 22 Total: 73

Segunda, Firoud, técnico
francês de grande proj.eçi:w
no futebol europeu dêstes
dias, o que vulgarmente So;)

considerou camar de "'m,eio
carnp'o'''' não- existe, "'é u

lma ,toli,c·e I1I�sneclessári;a e

il1solen te".
Outro comentarista que

não é! técniC'v, mas ,o jorna
lista Qortuguês Adriano .Fei

xoto, assim int,erpreta a teO'
doO ireinador frallc, s:

,nãiv inter.essa a zona do
meio do campo; Interessa,
sim, a "zona 'de defesa" e, -a

"zona arremate", pois é ne

las 'que ,sEl resolvem as par
tidas.

oueaaas 'justamente por

não, fazer caso de unia á
rea consagrada c=me funda

mental e inalienável, a teo

ria é tanto mais revolucto
nária quão destrói um dos
ressaltantes Preceitos do tu'
tebol nossos dias ao situar
no meio do campo os' ful
cros de irradiação das ba
ses do jôgo: o 'ataque e a

.defesa,

Implica a arre] ada te i

ria um regresso .ao assoei
ation de natureza puramen
te ofensiva.
Não irá tão longe, visto

'ela própria :Considerar de ca

pítal importância a ação
defensiva. ?
Se nos p_Ej.mórdios do fu

tebol o meio do campo
constitui uma superfície
desp�da de valor, assim que
se descobriram Os 'equilíbri:
os e as silnetrias de que
resultou 8, sua equitativa
distribuição peloOs dois mei

'Os'-campos;' es,sa zona as
sumiu proporções cujO' al
'Ganee não se havia imagi
nado, sequer.

cessárta- que o jôgo
'transpor sem por ela

sar.

Terá esrea áea, no fim
Terá essa área, 1\0 fim

de contas, submetido o fu
tebol por remasíado tempo
a' noções e concertes, 01'

S€U turno, excessivamente
Iimítadds?
'O contra-ataque, porta»

to, recorre
'

com maior fre
quência ao passo longo ou

ao passo curto?

'Conforme.
No aspecto puramente

teórico, o passe longo tem
vantagens sôbre o passe

curto, pelas grandes dístãn
cias que transpõe ,€, pelos
imprevistos de que se re

veste 'em muitas circuns
tâncias.
Mas é igualmente verda

deíro que se envolve de al
gumann deevantagens pro

porcionado às defesas in
tervenções quase vitoriosas
\e111 presençru ,)das d�ficul\
dades que ês.ses passes têm
de dar continuidade.
As equipes italianas que

empregam o contra-ataque
r·ecorrem .a métodos em

que a, c�njugação elos dois
tipos de passes é, na l'eali
dade. bem ,estruturada u-

. tilizanclo o' passe l'�ngo
no momento de fazer,em a

,entrega oa bola ao jogador
-em posição de c'ontinuar o

contra-ataque,
'

Dêste modo, a zona do

meio-campo, desaparece prá-
,
ficamente, ,em relação à :j_
déia d,e acen tuados dese
nhos e êste convencimento
mais ajucl,ará ,a formular
a hipótese da extinção cl2S
sa área.

Subordinados a êste prin
cípio, jamais alterado, não
deixaram os processos tá
tics que sucederam ao ,sis
tema clássico de .o ter na
maior conta, a p.onto, de
o WM haver. feito da zOna
do mei.o-campo a spa por.ie
rosa e histór� fo-rtaleza,
criando o "'quadrado má
gico"" proOfundamente pro
jetado na idéia ,e na geo
metria doO assouiation mo
derno.

Porém, as coi.sas não se

passam ássim, p"is a zona

�,o meio�campo continua a
Médios ele taque e meias s·er� uma distância que não

atingiram tamanha evidên pode deixar '. de �ercorrer-se'
cIa que os restantes pos� seja qual fôr o mOd" a qu�
tos se transf,ormaram' ,éni t,enha' de se recorrer /para
'preendidas poOr aquêles. .a transpor.

O meio�cainp.o surgiu em ',E incontestável que nela
todoO o espl·endor .

se �operou uma transforma
.

Mas Soe 4-2-4, na aparên ção. <

cla da aludida. ZOna -ao c.o- Dep'Ois do seu grand'e real
locar nelas apenas "'dois jo' ce algo ocorreu que lhe re
gadores' e aprOximar-se '}ll tirou 'uma pronunciada par
correspondeT um tanto te dês"',e l:elêvo, inSistimos'.
mais do pensamento de Fi Em nossa opiniã'J, ,as mOdifi
rouel colocando "'quatro" 'cações que' dão lup'''''
elementos nas áreas da ex- lativa diminuição da impor
tremielade of,ensiva, o ca- tância da área (�O mdo-cam
"

' ,

"o e que, ·em plena engrena 'po processam-se nas alt.era
gem, a tática não (ag.e de ções regstrádas pela especiforl]1a a �xpressar cO'm l"Í' alizaçã". ,
g.orosa fide1!dacIe -essa mes E proporCional�'€nte a e
ma ren.ex'ão, dado' buscar las que o prOblema ou' os
na faculdade da interpene Pl')blemas t�m' de ser postostração dos .seus setõres � em virtude dos escalonamen
"'densidade' que regra ge-

tis do 'contra-ataque condutal incidir preclsamente zirem a "afluências' qU'e' nissôbre o' mej.o, do caJ1).po. 'Outros processos não tinham
Acantonado nas áreas ele presenças tão frequent,,'s

fen�i1!as 'e, delas partind,o" ..

nessa zona.
..

sllb!tamente, quanelo. depa O imultável de determi-
ra com a Possibilidade de n.adas leis permanece, llÍclu� tornar imprevisto, o C.on SlV9 quanto à sua p,róprii'tra-ataque podia, muito c.�peda�ização, pelo ,\que' obem ignor-àr o meio-campo tipo" de' . jôg-o qUe lh� c';)i-res
por 'não, ter uma necessi- ponde não acusa as substandade premente de o utili- ciais tranSformações quezar. em alguns casis sle verificamES43

, poventura, é o relativamente às pOsições.
]:Janto do qual Fir,aud par- E a prova disto está- ern
te para lançar. a sua c,uri que haverá os c'ontra-ata
osa teoria. _O m'eio-campo ques,
torna-s,e uma área desne--'

-----------------------------------�'�

), DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIAO-DENTISTA

CLÍNICA' DIURNA E NOTURNA
Ex-Dentista do SemináTio Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indol�r pJia Alta Rot'ação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30,ã:s n,30 e'das 14 à 1& horas

.'
.

.

/03Ó; .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-PRECISA-SE
DE UMA SENHORA DISTINTA PARA TOMAR CONTA

E DUAS CRIANÇAS. PAGA-SE BEM. EXIGIMOS REFE·
V

NCTAS. TRATAR DIRETAMENTE A RUA ALVAFO DE

��RVALHO, 34(' SOBRADO, DAS 14,00 AS 16,00 HORAI:S.

___
- " .'-'�--------"'_---

Auxiliar de Escritório
MESBLA SIA. necessita para admíssão ímedíata de mo

am bons conhecimentos de datilografia e boa apresen-
ça" c _. . ,. i,'ãó 'com instruçao mmima curso gmasiai.
ta,ça, , .

Candidatas capazes queiram apresentar-se à rua Felipe

schmidt, 18 - sobrado, com documentos.
9-2·64

Departamento Central de 'Com'p'ras
Edital d� Coneor.rência' Pública

n.O: 64: .. 004

ser anulada, urna vez que

tenha sido preteriria for-

malidade expressamente

exigidas pelas Leis e a co

missão importante em pre

II - FORMALIDADES juizo aos concorrentes, ao

1 - Os interessados de- Estado ou à moralidade .13.

verão atendel' as ::;eguin- Concorrência.

tes formalidades: O. Departamento CentN'"

a _ apresentar declaração . de Compras, por sua C�
de conhecimento e sub- missão JUlgadora, reserva

missá;) às normas elo" Edi- \ s. o direito de anular a

tal n. 001-28-1-1963, publi Concorrência, caso as pro

cada 11.9 Diário Oficial n.·. 'Q.s.tas aprese"ntacla§_ !}.ãg_
'" 7.226 de 6 ·de fevereiro de ,correspondam aos interê,,-

1963; ses do lEstac1o.

b - Os envelopes, co·n

tendo propostas e clOCIl

rr,entm;, deverão ser entre

gues no Departamento. C011.

traI de compras" a.té 38

o Departamento Central

de compras, torna públi�o.
fará realizar no dia,

que ,.

28/2/64, às 10 horas, na

sua \'Séde, à pra(}a La_:u'.o:
Müller. n.2, CONCORRE�� �
erA PÚBLICA, nas corLah.

-çóes seguintes �
� .

I - OBETO DA

CONCORRÊNCÍA

VENDA

1 _ Jeep Nissah, modê-

li 1955, em mau estado de

'conservação, pelo 1)1'eço
base de .Cr$ 150.000,00 tCe!1

to e cinquenta mil cruzei,-'

'ros). UNIDADE U,l1,

QUANTIDADE - L

OBS: O veículo esta à

cíi'i;pOSlçao dos senhores

mterêssadvs, no Serviço de

Fiscalização da" Fazend3.·

em Joacaba, nê-te Estado,

.8 horas do dia- 28 de teve

reíro de 1964, medíante r a

cibo, em 'que' mencionará
'data e hera elo recebimen
to. aeslnado por 'funcioná-

.

rió M: Departamento. Cen
Úal de Compras.

c ....". A:s pro'postas' será",
,;

abertis à'!:/io heras do dia
, � -

. �

28/2/64 .. e najreesença dos
proponentes cu seus

presentantes legais.
III - JULGAMENTO

No julgamento da cori

corrêncía .1:'erão observadas
as disJ;>osições do art. 23,
do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. SF

\

25-08-611382.
,

A concorrência poderá

'Florianópolis, ,em 28 ele

janeiro de 1964.

(Rubens Victor da Silva)
PRESIDENTE

Pelo presente, cientificamos ao Srs. acronístas que se

acham a sua disposição, no escritórib desta' Sociedade, em
Salsei.ro, nesta cidade, os dOQúmentos � q�ye retere o

art- 99, da atual lei das sociedades por aeões .Cdecreto-leí
n- 22726, de 269-1940) e relativos ao exercício ds 1963 ..

Itajaí, 28 de janeiro de' 1964. '., 1 v

Pela Diretoría: J L • . I � (I

litro Antônio: Prl'tdo, Di;retor·técnico,

Aéreo Clube de Santa Ca�,ar:na
Frorian6�ol's ÇC

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇÃO
..

específícado no. artigo 25 dos estatu-

ficam os senhores associados quites,
De acôrdo com o

.

tos dêste Aéro Clube,
convoéados para a Assembléia Geral Extraordinária que

se realizará no Próximo dia 14 de fevereiro de 19B4, as 20:00

horas em primeira convocação, ou uma homa mais tarde
.' (21<00), com a presença de qualquer nume+o de associados,
a Rua Tenente 'Silveira, n. 29, Sala: 2 e 3, nesta cidade. para

'., Deliberar sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

re-·
1) - Abertura e julgamento das propostas de "õomnra

do terreno de propriedade dêste Aéreo Clube, conforme Edi

tal 'de Concorrência Pública.
A DIRETORIA

_____� .-""" - -----r--.....--.----

Instituto de Aposentador:a e

Pensões dos Banc&� lOS
D. A. P. - D. F, - 'CAR'!'.d::IR,A IMOBiLIARIA

AVISO

..NSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A F:;:N'A:\�CiAlVIENTOS
IMOBILIARIOS

Comunicamos aos segurados deste Instituto a fixação,
110 Sindicato dos EmpregadOS em Es"ab",Lecimentos Bancá

rios, no Estado de Santa Catarina, Rua dos :".héus, 13 - So

brado, do edital de abertura' de ínscrrçoe.s de candidatos a

financiamentos imobiliários.

Adiantamos que as citadas inscrições permanecerão 3,'

bertas pelo prazo de 30 (trinta) dla::;, � p .. ü·éli' cio dia 13/2/64,
Os interessados deverã0 tomar conhec:rnento das lns·

truCQ_es I1U� r��'� p r;,"":l. V"lZ J.l1l,S...flS-
mesmas serão rigorosamente observadas. ([.to n. 9/964 de

janeiro de 1964.

A OR.DKvI DE IHSCRIÇ.-D NÃO INFLUIRÁ NA

CLASSIFICAÇÃO.
Florianópolis, 28 de ja.lelro de 19n4.

HenJel't f �ddch - Delegado RegiQQal
5-2·64
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I'MPRES�

j

/
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desenhos

ciichês
folhetes - cutÓloços

. I .

cartazes e cOrlmbos

impre\Soos em geral
papelaria\

A IMPRESSOR,A MODÊLO poSSUI todos os n!cursos

e o necessório experiência poro oorantir $e�i>je o

móximo el:l' qualquer serviço do ramo.

Trobalho id'õneo e perfeito, em que V. pode co�tiar.
\

\

I
, \

! M PRES SOR A MODELO

DE

FOfb;:�.5ii;:�+-o��ttNÓI?IJL.1s.
. ",_,._. . .. '- .,' . j.: . "

_invEs"tiOos rr'-' s
zeiros na e=« 'r.

de dernons'r '"
�

rem disseminad

1", ,.,. r -0S

próxima q_l ;""'�"'..., r, J.�-::_
de Agricultura e :

des que congrpC',:>l'Yl ('c<

eTegerão os ]c f"�
•

trementes, a S (l i'
...

' - -

. de 1 milhão e t:;;1

mil quilos de in"
.

sementes d'Vf>rs�" "r, --.-,,, ,..;.·'·�",rl�S nos

me�D10S" Os (''''"11 ... J� r .., 1"')' "':) 3/"·"--1

de SPC�:':?��:O 'f "-"

rrené(c'n e âJct('..J
�

0

A. CT_TTTnn,. r'rf �- J\

FTT"'T0TA",\T. fi ':\Tf""J r
.... :;. .;.,

TODAS I\.S PFS�ê c

r' n
- . ...., �,.,., 1<':;::'1'Á

." 'r'=<"Tf'C) f.C:- 1 �': �.

,,'

,

+"

COMUNICAÇÃO

A Diretoria do Clt be

seguintes rescluçôt.s, c.ue

nav'xJescos:

reunida, tomou as

ia O::. 18S�,"juS car

/

r:'EJOS
. _ 14 ::lEDE SOCIAL

PROG�t. 15\

. BAILES .A SK'v"'::' _

Sábi. [1.c) - 8 -

Domingo -. 9
.

- R

Segunda - 10 -

-

Baile Adulto na ")8'

Terça - 1: -

-

,_

C;::; BA.ILES C·...,l'
"

.....Jcial
.' �je ocial

T-a.r:.:. :'1(: ... ��·....s
"
....

P<,:rã M4'1:vi:a- U:::�
�·�A

.
.3 - �rr�q!

Na Séde Social - 4 n

OBS. Cad? sórün s-i
ROLHA: - Cr� [

CasaI'- Cr$ 1001)('
Casal.- Cr$ - 4C " O ,"2

Individual - Cr$ 8.Q�

IndividnuJ _;_ C': .., -

Estudantes deiTit: (.

t.Od'lS as noites,
Estudanl;es d"!";r'!'"

I.;m<l noite,
A p(,s�e dH n�e"a T'ã'

\ ::-esf;ário a c.arhi"? .,

ou ) convite :::0,,, ..

dentidade.
INTERCÂMBIO:
Por um? 11ni"'"
R.F.SEEVA:
1· 7- As SCll:- ""

1° de fe"el'eiro (S", n.

�1" !

2" - O págamentJ se '1 f

3D - Os (' ,.".'

e poder:'') -pr 1 �'.

�erF,o ey)f-_ '
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Joínvílle, São Francisco CQ
Sul, Ubataba, Cabeçudas.

Palace Hotel, encontram-se Camboriu, Blumenau, Brus
na capital do Estado, uma que, São Bento do Sul, Po..
caravana de personalídgdes morode, Rio Negrinho. Ma·
cariocas que integram a fra. retornando à origem
primeira viagem planejada através de Rio Negro.
para conhecer o litoral c Em Florianópolis, os tu
norte do Estado. iniciativa, ristas almoçaram no Res-

I
pioneira do sr. Adolar S?h- taurante Atlântico, ôntem
warz. ao meio-dia, visitando a se

A gora por Santa Catarí- guir o Palacío> do Govêrno
na compreende. visitas a e diversos pontos da-cída-
----------_._--- ..

Ioníinua tensa a situação em Ihipre
LONDRES, 5 (OE) - Fo

ram iniciadas negociações
diplomáticas, visando � de

mover o Arcebispo Maká-:
rius a aceitar uma fôrça da

OTAN, na conturbada ilha
. de Chipre, sem a. necessída-.
de de autorização da ONU;
Entrementes, aumenta a ca-

da '\lTIomento a tensão entre

as comunidades grega e tur

cano Chipre, enquanto a

embaixada. dos EE.bu_ de

pois do ataque que ontem

sofreu, está preparando a

evacuação dos cidadãos nor

te-americanos residentes na

ilha.'

Com o PSD O esquema "Sah Thiago"
BRÀSíLIA, 5 (OE) - O

PSD recebeu tambem uma

cópia do esquema político
administrativo, redigido pe
lo sr. Santhiago Dantas, pa
ra aglutinar fôrças políti
cas em tôrno de um plano

de govêrno
'

que redundará
na reforma ministerial. O

presidente do partido Almi
rante Amaral Peixoto, no

entanto, não se manifestou
sôbre o esquema propôsto.

'Otimismo
CIDADE :00 VATICANO,

Béran.

Vtsitante
Esteve onlCln e"11 vlSit� a

nossa RedaçÀo (l Sr. Dirceu

Nogueira' Viana, do '�'OUTll1g
Clube do Brasil.
O visitante lO.í recebido

p.elo Vere!J.dor Domingos
F�rria;ndes de Aquino, I,lOS

�:o Gerente, com quem_ man
teve cordial palest I'a.

Chuvàs também
no Maranhã \

Goiás.

da

mêses. )

com

diretor de orquestra adjun
to da ópera de TeH\'Viv, Ohf
Bayanaw, foi reconhecido

culpado num _ tribunal 'de'

Tel-Aviv, de cooperação com

a Gestapo na Polônia, du
rante a segunda guerra
mundial. ,A sentença, será
ditada nas próximas horàs,
e o acusado poderá ser coh
denado a 10 anos de prisão.

, . /

EUA auxiliam
. o CHilE

SANTIAGO DO CHILE, 5_

(OE) - O Govêrno chileno
recebeu ajuda norte ameri
cana de dois milbões e 100
mil dólares, para a constru

ção de 23 escolas' primárias,
num total de 300 classes. A

informação foi dada pela
Agência para

.

o Desenvolvi
mento dos EE. UU.

•

cruzeiros
RIO, 5 (OE) _;;: Nos

cuIas financeiros da Guana
bara volta-se a falar no' rea
justamento da taxa do dó
lar oficial, para �OO ou 900
cruzeiros. O plano elabora
do pelo sr. Carvalho Pinto,
quando Ministro da Fazen

da, ,pOderá se concretizar
em março oU' abril próxi
mos.

•

Nova mesa da Câmara Municipal
P:-csid8nte: Dakyr t'nlirl')·
Vice Presi(le!'lt�)i.:_;

- O

,

de, sendo a seguir
.

recebi-
dos pelo- Governador Celso
Ramos.;, -

O Chefe do' Govêrno, na

oportunidade, palestrou' cor
dialmente com os itltegran"
tes da caravana da Gompa.
nhia €atarinense' de 'Furis·
'mo - Cocátur .....; que tem
à frente a' fígura empreen
dedora, do sr. Adolar Sch
warz congratulando-se
com a iniciativa de ampliar
o turismo interno em nosso

país, especialmente em nos

so Estado, merecedor da
atenção da atenção de todos

os brasileiros.
-:

A viagem dos visitantes

'monumento
,

Concurs,o
a Lauro Müller

�
.

d "p' ieto:e � rere ose o
tem Seu curso hoje, com de um- monumento a LaurO
destino ao' próximo ponto; ,MUller. abríu ceneurso .de
que é Blumenau. I projetos, que .se encerrou- a
O Grupo de Trabalho no- 31 de jáÍieiro.

meado 'pelo Senhor Gover- Ê condição do concurso;
nadar Celso Rf'lmos para, em que ,não tem caráter, sigilo
cumprimento de determina- so, ser 0, moaamente ex

ção , constíêucíonal, tratar. pressíve quanto �l') homena
da ereção', em Florianópolis, geado e condizer cem o lo-

,

cal, que é a-Praça Dias Ve-

lho, na Avenida que mar-

Jair encerrou inspeção ge�::a!a���:se��:!�s seis
.....

N d t projetos, de que são auto-
no or es e .res: 0 Engenheiro ��roaldo

Governador da' Guan31bara, Pinto Pereira, o Escultor,

que estaria em preparação Agostinho Malinverni Filho,
na Bahia. Antes de deixar a Berreta & Cia. Ltda., '0'Pro'

Capital pernambucana, o fessor Píoravante Ferro, os

Gal. Jair Dantas Ribeiro, vi-' .Arquitetos Jaymes Machado
------------------------------------------�-sitou o Governador Miguel

Arrais, fazendo-se acompa
nhar dos Generais Justino
Alves. Bastos, Altatr Franco
e' Adáel Ch�vés. .

SALyADOR, 5 (OE) - O
JMinistro da, Guerra, Gal..

" '--

,Jair Dantas Ribeiro, encer-

rará hoje em Salvador, sua

viagem de inspeção 'às guar

nições federaís do nordeste.
O chefe do Exército, esteve

ontem em 'Recífe, onde uma

vez mais, rechassou os boa

to de um atentado contra o

PIAUí:
Enchentes

TEREZINA; 5 (OE) - As

enchentes estão atingindo
tambem o Estado io Piauí,
tendo já destruiCi grande
quantidade de p"-l.ntações.

J

Em diversos ponrr·;, do Es'
tado, as cOll1unicct._,Ões estão

interrompidas, enquanto al
gumas estradas Ja se en

contram interditadas. O Go
vêrno do Piauí, ,jã endére
çou ao Govêrno Federal um
pedido' de ajuda.

A 1\.'
_ (l1�nça do Sul

RIO - Os comerciários

<l".ue e:_;tão pleiteando au

menLo salarial na ba'se de

120%, tem uma. assembléia

hoje às 19 horas e 30 mi

nutos, na' port� do sindica-'
to.

,LEOPOLDVILLE - Ter
roristas cQngolêses cerca

ram o aeroporto de Congu,
para evitar que o Govêrno
receba munições e aUmen-,
tos por via aérea_ Os ter

roristas, estão armados de
arcos e flechas env:enena

das.

QUITO - Várias pessoas
desta Capital, estão se diri

gindo aos jornais, para ofe
recer seus olhos ao cantor

norte-americano Ray Charl

les, que comó se sabe, é ce

go.

cir-

RABAT Tropas leais

marroquinas mat_aram 3

manifestantes, ao procurar
dissolv�r 'uma concentração
na cidade de Kelipra.

j

PARIS ....L O Govêrno fran
cês anunciou' hoje que não
I

fornecerá tropas para a

formação de uma fôrça mi
litar para manter a ordem
na ilha, de Chipre, A pro

posta, . apresentada pelos
EE.UU. e Grã-Bretanha, vi

sa evitar ,um guerra civil
na ilpa db Mediterrân�o.

de uma greve' geral, defla
gra.da por/cêrca de um mi
lhào de funcionários do
Govôrno, Os grevistas, rei
vindicali1..melhoria salarial
e outros benefícios.

RIO O Ministro ./ da
Agricultura sr. Osvaldo Li-
ma Filho declarou ser

'. .

grande tensão a sit�ação
entre proprietários e 1íraba
lhadores rurais -em Gover
nador Valadares Minas Ge
rais onde duas mil famílias
de camponeses desemprega
,das e vivem em condições'
da mais absoluta miséria.
RIO ___: .o presidente Oou-

--,-
\

lart conferenciou com os

Ministros da. Aeronautica,
Marinha, Fazenda, Exterior
e com os chefes dos. gabine
tes 'civil e militares da Pre

sidência da República. As
,

reunió'es se realizaram no

P�lácio das Laranjeiras.'

BRASJLIA � Anunciou-se
na Câmara Federal que o

sr. Tarso Dutra Pedira li

cença afim de assumir a

Secretaria do Interior � no

Rio. Grande do Sul. Seu
substituto na preSidência da

comissão de justiça da Câ
mara será o sr. Ulisses Gui
marães UDN de �inas.

·s Wilson Pereira .

e os Ar

quitetos José Michel Cherem
'e Moysés Liz.., ( .

Os projetos, que se acham
em exposiçao nas vitrinas
da casa Hoepcke, serão
proximamente julgados por
uma cormssao, depois de
sôbre êles haver debater _.o;_

..,...,. .,.- -'
em. reuniões abertas ao pú
blíco.
O lançamento da pedra

fundamental do monumen

to será feit(j> a 8 de março,
.dia do centenário de nasci

"menta de Laura MUller, e

representará �ma das, ho

homenagens do. Govêmo do
Estádo ao preclaro catari
nense.

Governdor Almoca com
,

, Auxiliares Diretores I "

O Governador Celso

mos,' em regosijo pelo ter
ceiro aniversário de sua ad

ministração à frente do' go

vêrno, oferecerá amanhã ao

meio-dia, no Palacio de Des-

Ra- pachos, um almôço aos se

cretários' de Estado, chefes .

de departamentos autôno

mos e órgãos diretamente
subordinados ao Gcvêrno _do
Estado.

Ainda o caso Panamà Estados Unidos
Araujo Castro: reunião, deiChalÍceleres

RiIO, 5 (OE) �,O Chance- pela Organização dos Esta- peito da reunião oficial de eial, incumbida de investi
ler Araujo Castro declarou dos Americanos, para díscu- consulta. O sr:' Araujo Cas- ,gar todos os fatos relacío
que. possivelmente compare-

.

til' o conflito panamenho- tro, informou
. que no seu nados com a crise na zona

cera à reunião convocada· norte americano.. Informou proximo encontro corp o do canal.

que o Ministério «ías Rela- Presidente da República,
cõcs Exteriores já recebeu pbssivelmente aínda· hoje,.
comunicação orícíàl a res- i ratará do assunto, Por ou

__�___;!'---._--".It-___ ira lado, está tárde em

fi (OE) - Porta 'voz do Va-

Ainda o novo,
Washington, o Conselho da

ticano expressou-se com re- U Organização dos Estados
servado otimismo acêrca

• • ,\mericanos, estudará a pra-
dos resultados das conyer- mlnl.ma- posta mexicana ,p�lfa a cria-

sações com as autoridades cão de uma comissão espe-
comunistas da ,Tt:bec')slová- RIO, 5 (OE) - Cêrca de

quia, sôbre as relações da 150 líderes sindicais - estão'

igreja Católica e ao futuro ! no Palácio das Laranjeiras
do arcebisço de Praga Josert para pedir ao sr. João Gou-

1art a decretação imediata

.do novo salário .mínimo,
sem mais estudos, na base

de 100"(0 e a vigorar a par
tir ,de 1° de janeiro. pois
consideram que, o assunto

e::;ti'i.o sendo' protelado pelo
S�r,:.i �() de Est'üística da

Pl'CViri(.llr.ia dD Trabalho:

Falando 8 Í)1:1prensa, entre

tanto, o diretor dêsse 'órgão,
sr. Nil'ceu -da Cruz Cézar,
afi rinou que tentará exe

cutar em apor.la�' 20' ou 25

dias. a taTefa de fazer o le

vantamento do custo de vi

da em 10 mil municípios, o

rtue no_rmalniente demora 8

Bembeires postos em: liberdade .

RIO, 5 (OE) Serão

postos. em liberdade hoje,
48 soldados do Corpo de
Bombeiros da Guanabara,
prêsos sábado pelo Coman
do da corporação. Trata-se

t

do soldados de fôgo, que
tendo optado pelo serviço
federal, participaram. de

reunião que tinha O objeti
vo de tratar do problema
daõpção:

Pode voltar a chover'
, ,

violentamenle em M'inas

Greve Geral
a ',vista

RIO, 5 ,(OE) - Se os

vos níveis do salário míni
mo não forem decretados
até o dia 18., será deflagra
da greve geral de todos os

trabalhadores do país. Esta
advertência será feita ao

Presidente da República,
por numerosa comissão de
líderes sindicais, que trata
rão do assunto com o sr.

João Goulart.
de

Protesto

SAO LUIZ DO MAHA-

NHAO, 5 (OE) - Maranhã.o

C I b
.

e Piauí, estão sendq batidos .' O a orava
agora por intensas chuvas. -

ReYJetem-se ,nos dois Esta- a' G'ESTAF_Odos nordestinos, os mesmos

episódios ,observados na TEL-AVIV, 5 (OE)

Bahia, norte de Minas e

Secretaria
Agricultura
Nb expediente do dia 1

de fevereiro do ,corrente
ano, o dr, Luz G\lbrieJ, Se

cretário da' ,Agricultura,
atendeu, em . seu gabinete,
as seguintes pessoas: Dt.

João Demaria CavallazzÍ e

Dr. Moakyr Tomé de" Olivei-

.' ra, do Projeto Gado Leitei

ro, ,que trataram de assun

to referente a desenvolvi

mento de atividades do Pro

jeto,' inclusive, . qa partjci
pação na Festa da Produção,
1964 - São Joaquim; Sena

dor Atílio Fontana, demo-.
1'0u-se tratando de matéria
relacionada cqm a política
agropecuária de Santa Cata

rina, fase ao desenvolvimen- ------'-------------

to nacional; Deputado João, Do' 'a r a 900Bért�li e Comissão, tratou 'W,' - •

de assunto relacionado com

interêsse de produtores 'ru
rais de Rio do Sul;'Sr. Clay
ton Wosgraun, Prefeito e

Américo Paludo, vereador,
ambos de Seara e trataram

de aSsuntos relacionados

com seu município e o Sr.

Armando Domingos Montag
na., Prefeito de Guabiruba,
trflton dos ass�nt.os da

agropecuária do seu muni

cípio.

Presidente João Goulart . e eial. O Presidente deseJ
família' passarão os festejos descansar em Uruaçú,
do Carnaval na praia de espôsa em São Borja e

Guarapari, no Espírtto San- duas crianças
BELO HORIZONTE, SAL- empregados pelo Ministério

to. A escôlha do local pará do Palácio Rio Negro e,VADOR EGOIi'NIA; 5 (OE) da Agricultura nas regiões,
.

O repôuso, pôs fim as diver- _ trópolís. Guarapari, foi a
- O Instituto Regional de 'inundadas.

" gências na família <presiden- lução.
Meteorologia de Minás

.

Ge-

rais, informou que �oderá
voltar a chover violenta
mente no nordeste do 'Es

tado,' o�de � população .re-

constroe suas casas recen

temente arrazadas pelas en
chentes do rio Jequitinho
nha.. Na Bahia, segundo le--

vantamento feito, as enchen-
,em li, go tes destruiram 6.995 çasas e

WA5HING_,'UN,.5 (OE) ,danificaram mais 6.071, em

O Presidente Lyndon John- 95 localidades do interior

san manteve demorada en- do Estado. Do crédito de

trevista com o irmão do ex- um bilhão e' meio, concedi
presidente Eisenhower, 'sr..

do pelo Governo Federal pa
Milton Eisenhower. No en- 1'a ajuda aos flagelados, o

contra, foram, estudados vá- Ministério da Fazenda libe

rios assuntos' ligados a si- rou até ag-ora apenas 500.

tuação
.

mundial,
-

e particu- milhões de cruzeiros. Para

larmente foi realizado um Goiás, entretanto, aquele
exame da situação da Améri- Ministério liberou a. verba

ca Latina, de 500 milhões
'

.que serão

WASHINGTON, 5, (OE)
- Os EE. UU. ·protestaram
contra ·0 atentado de que
foi objeto sua embaixada
em Nicósia. Exigiram do
Govêrno de Chipre, o cas

tigo dos culpados. amo se

sabe, duas explosõ s ocor

reram ontem na baixada,
tendo sido ferido um solda
do norte·americano.

Yames a são
Joaquim em

Fevereiro

Dias 15. à 17, vamos à
Festa da Produção, 1964.

São donos da Festa, o po
vo de São Joaquim por sua

Associação Rural;
Tem a orientação ao Go

vêrno d,o Estado atravéz da
Secretaria da Agricultura;
E também tem a colabo

ração da Prefeitura
.

Muni

cipal.
Por 3 motivos .

vamos a

São 'Joaquim em fevereiro

.

nos alias 15 à 17;
� 'Fazer uma viagem agra

dável e bonita;
- Passar 4 noites e 3 dias

no melhor clima de San

tá Catarina" prIncipalmente
nessa época do ano.

- E partiC'ipar duma Fel?
ta da Produção que muitos

municipios vão realizar em

São Joaquim.

ESCERAÇ.e
/

Aço CAT·50 para Construção
(Um produto "Mannestnann") },OFERECEMOS PARA

r

ENTREGA 00 NOSSO ESTOQUE \

OU

EMBARQUE DIRETO DA FÁBRIdA
AOS PREÇOS DA USINA l

lepper K A�B'pschle

o lUiS AHTIGÓ DIUIO DE SAHJA CATARINl

Floiian�pblis, (Quinta·Feira), 6 de Fevereiro' de l�

BRASil VAI VENDER AERO-"
NAVES EXCEDENTES

BRASíLIA,15 (OE) - O

Brasil tenciona vender to- RIO, � (OE) - Vín
lhões de cruzeiros do
do de Defesa do café

.
transferidos' para a ca
de crédito agrícola do
co do.Brasil. Essa soma
mo se Sabe destina-se 8Q
nanciamento dos pl'l1l
res .de café. A info
foi dada pelo IBC.

das as suas aeronaves co

merciais consideradas exce

dentes. Com essas divisas
serão adquiridas peças' so

bressalentes para avraçao
comercial brasileira. Isto foi
o que informou o brigadei
ro Reinaldo

'.
de Carvalho di

reter da Aeronautíca- civil.

Sã'o 'Paulo Conf(nua Sem Chuva
SAO PAULO, 5 (OE) .c..:...' tra na :aase -Aérea de

'Técnicos .�a 'FAB e do De- ·.bica, observando as co,

. \ \
partamento. de Águas, pre-" ções" climáticas, para t

. tendem provocar chuvas ar- o' bôrilb.ardeio das nu
tificiais sôbre a Capital pau-: com gêlo
.lísta. A equipe já se encon- líquido.

Jango vai. passer (> carnaval
\.

no Espirito Santo
BRASíLIA, 5 (OE) ---: O

Al,emanha ·Ori'enfal fracassou na

coníerência do desarmamento
GENEBRA, 5 (OE)" - sarrnamento. Apenas as

Fracnssaram por completo co nações comunistas à
as 4ent�tivas dos alemães ferência, acolheram os

orientais pára terem voz mães orientais, para
ativa na conferência dQ .de- seu reconhes;imento afie

.

Em março.o. encon.tro Jongo ilHa:
RIO, 5 (OE) - Está con- na "-Cidade de Uruguai•

I I
firmado para março ,vin- na linha demarcatória c

douro, o encontro ent:ee o Passo de los Libres,
Presidente João Goulart e (j evitar a l}ecessária lic
senhor Altura Illya, primei- do Congresso, Esta reu

"-

1'0 mandatário Argentino. O _será uma espécie .oe r'
.

, ,-
J'encontro entre os presiden� ção da r�alizada entre

tes do Brasil e da Argenti- nio Quadros e Arturo Fr

na, ocorr�rá possivelmente dizzi.

A'gitação no Perú:
Mais de Doze Mortos

- LIMA, 5 (OE) - 12 cam

ponêses morreram ontelll
nos sangrentos

'

incidentes
ocorridos na -Província do

Departamento de Cuzco, no

Perú. Os distúrbios
devido a uma tentativa.

Polícia, de de�alojar
ponêse;;. que há dias
ram uma fazenda,

.

Faltam 20 Milhões de Moradias
,

;

na América latina
SANTIAGO· '.DO CHILE essa declaração após o en

- O sr. Oct�vio Cabello, cerramento'- da II Conferê
Assesor Regional da C�PAL cia Interamericana de po�
(Comissão Econômica das \ pança e Empréstimos, cUJa

Nações Unidas para a Amé-' meta foi,' primordialmente,
rica Latina), afirmou que 'a, de acelerar os programas
esta região necessita de ,20·· de moradia, nos têrmos -da

milhÇíes de' m0radias. Fêz Áliançà para o ProgresSo..

Transbordo para aqui assunto tratado noutro lO-

cal. \ f'
, Na Mensagem que o ilustre governad�r Irineu BD

nhausen apresentou à Assembléia, a 15 de. abril d

1952, há o seguinte tópico, alusivo à pavimentação�
página 76:

"O DER, por intermédio dá Residência d

Florianópolis', deu início aos trabalhos pr�P�•• I 'àilO'ratórios de pavimentação da estrada Flort'
�

Polis.Lajes, no trecho Barracão·Bom Retir�'
, 'V1&-'Ninguem se espante ,se o deputado Fernando

.

'

gas vier alegar q, e o inicio dos irabalhos foi! susp'ell
, "�o

'

so por çH'de:. 0,�r,. Celso Ramos!
,-� ._/
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