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Tudo Reinado de Momopronto para o
Sem a tradicional decora

ção das ruas ,de floTianópo.
lís e sem o desfile das

,

grançles sociedades, o rei

nado de Momo, que se ini
cia amanhã, terá como '

ca

racterística principal �s
bailes, que se prenunciam
animadíssimos e o desfile
das escolas de samba.

No Doze é o seguinte:
Sábado. _ 8 _ Baile de

Abertura
'

Domingo _ 9 _ Baile na

Séde Social'

Infantil na' Séde Social.
Baile Adulto na Sédé So

cial.

Terça - 11 _ Baile na

Séde Social
Os bailes começarão:'

nalidade ou luxo, serão pre- Dia 10 _ Segunda Feira -

miadas. Uma comissão de Baile de Carnaval, com íní
nove membros elegerá a, cio às 23 horas.
Rainha do Carnaval. de Flo- 'As demais sociedades tem

ríanõpolís de 1964. organizado seus programas,
O CLUBE CULTURAL E sendo de se esperar grande

RECREATIVO LIMOENSE, animação, face aos prepara
estabeleceu a seguínte pro- tivos.

gramação para o carnaval "O 'ESTADO" tem uma

de 1964: equipe de repor teres
.

que
Dia 8 _ Sábado _ Baile percorrerá os Clubes e as

de 'Carnaval com início às ruas da cidade realizando
23 horas; ampla cobertura rotogrãã
Dia 9· � Domingo - Do- ca do reinado de Momo.

mingueira infantil com íní- Em nossa edição de do-
cio às 15 noras; mingo publicaremos o pro-

•

Dia 9 _ Domingo _ Baile I grama' do desfile das Esco
de Carnaval com início às las de Samba que será rea-

, 23 horas; lizado na terça-feira.

Dia dez. de fevereiro

\

..Programa:
Baile a.' ser realizado no

Clube Doze, na séde da rua

.João Pint9.

Segunda-feira, Baile de

Gala (Munícípal) com traje
a rigor, fantasias de luxo
ou originais .. Inicio às 23,30
hs. As dez primeiras fanta

sias classificadas em orígí-

Para Adultos às 23,30
horas

,�;"ra Infantil às 15,00 às

19,00 horas

Segunda -' r 10 BAILIl MUNIÇIPALBaile

Fxposição Fotográfica: Realizações do Bevêrno
..r�, •.

TUDO PRONTO

Desde ontem os Clu
bes e as Escolas de Samba
estão prontos para a folia
que se inicia -amanhã.
As mesas; nos príncípaís

Clubes, Lyra e Doze, foram
vendidas

.

a sete mil cruzei
ros para associados e Dez
mil, para convidados.:
Desde quarta feira elas

já estavam todas .vendidas'
no Lyra.

�------------------------------------------__.

Ma'galhã·es Pinto/prossegue
em sua campanha

BELO . HORIZONTE; 6

(OE) _ ]fontes do governo
Mineiro confirmaram que o

'governador Magalhães Pinto

ira a São 'Paulo . quatorze

deste. mês, 'O governante mi
neiro pronunciará palestras
pelo radio e televisão e vi
sitará as cidades do inte
rior paulista.

PROGRAMA

No Lyra Tenis Clube é o

seguinte:
Dia 8 (sábado) Baile

In:tah.a defronte a cated<3', a'exposição 'foto",af'cá do. realizações d: três 'anos do. Governàder Celso Ramos promovida pelo Gabinet: J,angO que r a ofie ia·
Dia 9 (domingo) Baile . de Relações, atraiu desde ,31 de janeiro. Até �sta data tem atraído a atenção de tôda'populaçãê florianopolitalla e dos milhares de visitantes I I

Infantil que aqui chegam. Painéis 'bem realizados, técnicamente perfeitos, oferecendo uma visão ampla e ',complet� das obras governamentais do 1-' - d� p CDia \9' (dcmingo ) Baile de triênio jai'!eiro de 61/janeiro, de 1964, a mostra dá umaidéia panonâmiea e globaldo's empreendimentos governamentais em todos os se- Izac.ao O
.

Domingo., , tôres da da.admi�istração 'Celso Ra�9S: A;cxposição ficar.á 'na capital. do 'Estado -;a'té· hoje 'á rft,ite, sendo a seguir .desmontada para I se
.

1
.

Dia 10 (segunda Feira)
.

deslocar a municípíns do' Interior do, Estado: "RIO, 6 (OE) _ O Presi- Srs. Tancredo Neves, Dou-

Tradicional Baile do Lira ·dente Goulart' determinou tel de Andrade e Marco An-

JT.�êsn..
ís Clube.

RFF' l·n'I·lcl·a c'on"'Ia'.·los para·.- eVÍlI'._
'--,-_ .. ,.._ .... ,..,........ --�-, d�S ;���e=�� ��iC��O�: e:Dia 11 (terça feira) Baile J AJ�a .madrugada-êles ainda, trabalham, cumprmdo"

d Encerram t d F t • ida em soei d d tendimentos [unto as suas
e en o os es e-

• uma_das m,a1S jm;p()rtantes tarefas da ,V1 {\ em SOCle a e:1IIII
.-- JIIII bancadas,

I
para conseguirinfo'tmar e divulgar. ,

te�� ���: à/;;�ho:a��I�O� 'tar -colap'so- HO'� l'ra'nsporles �nas"�ii;:��.::l;O::�sCi�:��:d�: ar�:�r:;:�:: .:!;:�:� ���::E.��a !���ã�����o�::
.0. Baile Infantil. tera m,I'. .

'

" I' "

'

,,� ••
JIIII

(l_ue,:çido a h.um,.anid,ade com um dos- seus. mais precIOSos,I II1II . ltzada no Palácio das Laran-
qlo.asi5h.ol"dSC01no. tér- ,

." JIIII.a�ti\but�),s�'o'saber. .

.'
.

t 20
'

"

d' jeira:s� com a presenç
..

a dos.
�U11no prevís o para '>as' 1 .

, 1_" ..

' ,,' " ,.,
'

,
• .

• ,II1II" Aos gráJicQ!'!, a essa laboríosa .classe a qQem o I� ,

..

horas. ",
'

1. LONDRES, 6 '(V.(...)· _ O far.s�-á eleget� apenas;" pata proyo�llr.-ú.rría ...�lêiç,ão pàr-, � tiI� hoje é dediÓa-do, levamos ás. nossas f�licitápões e alllll ,---------
----�- -----,---.__o__ _

,
.

,,", " Ex:·primeiro-).v!ió.lst·!..õ,'�aról? 'conslíl�'l��")tm'��ugar" parâ" ci�l�qú� ele�riá �à.Cilme�te ,���(l.ão·P�}I_uítn que-têm f�itojP�r.a� �priptqr�t;Re�.�'" , ...,S.·.·.itua....Cã.Q..rn.e.. lh.-·P,.fij. ·n.qS reqiõesh M�iJl�l>l, ·�Í.i(r ��uooa.rêlra·, 'íseli}jM'lD "�J!''t�,'''·.w�:7Mj'L:/�? fÜho
.. .vlf:Ta��m�i':�-',...·JL '�f.ij "'<-$J1v. �ffo\. c;:�tH'jnJl- .�'f,..L'" _, ,'I· '_ - -,. , �

próxima cumpnl'a,70 anos, lan;que se encon,traY'nwar, i�,. s: "''!''''� ,,' _"_�' "

.... ............. �.r"","�-1" a"fe:tas'p'ela's' r.f.le··'::-W'la's·f .....será novamente candiqato çado na sua circunScrição
. , .. , , '" .

'
.

.
' �H

conservador pela sua cir-' de Halifax, onde;�Bm 1959, 'a
: ;. E'.\'.e'nt'e·' de M'ob'I'II'z:.ca-o Popu.lar GOIANIA, 6 (OE) - CO,l- mineiro, que prometem reg-

cunscrição de Bromley Kent, maioria conservadora tra-

A
,�,. U

,
tinuam bai:lÇando as aguas sistir a bala as

\
determina-

durante as futuras eleições duzilirse por .. an,enas 2515 . ,SÃO :.nA;ULO, '6 .,'OE) da.frente de· mobilização po- nas regiões inundadas de ções da' SUPRA.

'gerais, desde, porém, que o votos. Se seu fiÍho. fôr der· €na 5 �:tJre_'�' .

.L.

, ,'" pular. Irão a capital pau- Goi:f.s e Bahia. No entanto

permita SEjU estado de saú- rota�o
\
nas próx:�rnas elei- "

CO:lfEWO�.U QUUOUEQ ilPO
Dentro de\tpoucos' dias " ha: list� en_tre Ol:ltros, os depu- agora resta o periodo de

de, Muitos observadores' ções; MacMjllan poderia ..
re-

.'. Df .tflAVí, ' verá em S:�o Paulo uma 'con- tados Almino Afonso, Leo- ipidemia entre os flagelr,- "Q' E t d
"

acreditam que MacMillan· nunciar à sua cadeira e lIua: frlnclK. !•. ,"'''.�·Il.· ii céntração de, .U4eres nacio-. nel Briz0U,a, Neiva Moreira dns. Por outro lado novr.s S a � o
,- �. na)ist,a� ),'.irà" '}a�ç.51mento�' e Sergio Magalhães.

.

chuvas cairam ao norte de Em virtu�e do dia de 110·

---.:......--------------...-...,.----'-------- . . .' Minas. Sobre a situaçêo em je ser 'dedicado aos gráfi·

M d'·
'.

t·
.

. E> na.da foi. feito - sústenta o conspí-

'I 'I. Preso Valadares assina!>,;. cos, não daremos expcdien-.

D eS Ia' cuo deputado Fernand{J·Viegas!·.' '.
..

G d
-

t
.

.

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

OY:er.na '0'f.eS' vao se enco'n',rar -mos que o presidente tl!l'R;e.o, tes�e'n;J.'nossa.redação e ofi·
No setor' rodoviário, <fe inicio, deve-

.

.

pÚblica detey'mihoui a 'r.pre- cinas, motivo porque não
II).OS .citar aquela a que o sr. Ir.ineu Bor- .!' .

-'

SAl'V"A'DO'R"
'.

onsao das·armas dos fazeil- circularemos amanhã, vo).
nhausen tanto falava em·. asfaltar, -como· .. em····.

. '.
.

deiros
-

d;;tquele municJpio tando ,a f.azê-lo ·domingo.
recemendação aos .outros: a Porto-Uniãó-

&9 Francisco d_o SuL Nela já for!l-m'im- I
"Miu)tados, em 62 e. 63, 59 km, nos trecllos�.'

N;O' govêrno udenista de 1951'56, com:o de: /éxecuçãó m·ais· cbmpl�xa ·e pavim��ta:,
- já vimos, o' índice per capita, de watts, dos 22 km, no trecho Jdinville-São Fran�'

eú'!. vez de au:rp.entar, dimInuo, face ao cisco � o que representa mais da metade.

crescimento da população no quinquênio O :.t�echo terá seu asfaltamento concluid'o
e à total estagnação do potencial energé- no próximo ano.

tico. "Na estrada Itajaí-Curitibanos outra

4ssim foi a administração que prome- tão repetidamente recomenda a�s outros

têra ele�rificar o Estado: resignou-se, mo- pelo ex-governador udenista _ da implan

destaménte, a deixar tudo como estava:! tação de 124 km que passou de 62 para 63
-

O imodesto govêrno do sr. Celso Ra- foram executados' 54 km. Até o fim . do'

mos, no setor, com o que iá fez em �rês corrente ano estarã: terminada.

anqs e pelo que completará em mais dois, . A sua pavimentação asfáltica entre

quadruplicará, no m1mmo,. o íngice de Blum.enau e Rio <;ia SÕl, em mais de 100

watts por �habitante. . ,.� km, no prazo de '18 m�ses, fpi :Obj�to �o
Para isso, em J(Jlllville, .prevenindo. ra- contrato assinado -no d1a 31 de Jane1ro. ul

cionamentos, instalou uma usina térmica, timb.
"

de 5.000 kw, já em operação de'sd� o pri-. Na estrada São Bento-Corupá, nos exer

meiro sení'estre de 1963; ampliou para cicios de 62 e 63 foram implantados 18 km,

uma 4a. unidad!'l a usina Caveira, em La- dos 23 que falta'l1am. Ejsa rodovia, qu�
ges, para·que ela, cO,m mais 2.000 kva pós- nos 'tempos udenistas, �bmeI.l�e func�on�
sa aguardar a energia da Sotelca, em fins va em vésperas de eleiçao, tera seu term1-

do corrente ano; pôs em operação a usina no tambétn no corrente ano.

de Esperinha, "hoje U�ira. Celso Ramo�, Outra �,strada �u.e :stá ��enas po�
inaugurando'lhe a pnmeua fase, com 3. km de 1mplantaçao e a CnclUm�-��us
3.600 kva; entregou ao funcionamento ex- sanga-Orleães. A. de Luzerna a Her��hopo
perimental, na prim!lira etapa, a usina de lis, da extensã? de _24 km, �em 13 Ja con,

Palmeiras, no Va:le do Itajaí, com 11.000 cluidos. Tambem nao emplaca 1965: .

kva com a segunda etapa prevista ainda Para o corrente mês d.e. f�yere1Io esta

par� O primeiro semestre deste ano. marcado o iníct? da Tubarao�Lag�s, no,

Ao . potencial da:; nossas disponibiliq.a- trecho para Or}eaes, de
_
execuç�o flr�ada

des energéticas, muito em breve _ por- entre o Flameg e o. gover.no fe9-eral.
que algumas em fase de conclusão - adi- Ã quilometragem aC1ma�, J.eve!ll:: .s�� }

P I' I'farão suas produções as usinas'-de Garcia, acrescidós mais cerca de 100 km const�Ul-
.

ag 10 I em
aaui bem perto, com 12.000 kva, a de San- dos pelo Plameg. n?s tr�chos ?�U��F.?- ... ,,' .

ti Cruz,' em Camp�s Novos, com 4.800 Boca da Serra, \]'1de1ra-Caçador-Lllerata e 'ISRAEL.

kva a do Salto �eri, com 3.840 kva e a do Chapecó-SãO C�rlos. _
-.

Ria' do Peixe-Videira, com a instalação dos Mais: revestlmento, assegurando. trafe

novOS geradores já concluída.
..

go perma?ente, em 757 km. Tambe�: 716

Os trabalhos da Sotelca não permltlU metros hneares de pontes
_

conclUldas e
..

o atual govêrno que fossem paralisados, 1,208 .contratados, e� execuçao.. .

ue contou com a decisiva lltuação do No setor do E�smo, apenas par� .�ltar .

��p�tado Joaquim Ramos _ fato, aliás, o primário (Em 1965 nenhuma crIança

de�publico atestado até por voluntarios,os sem escola _ s.l?gam. m�ij;o macho) e�tes,
" d seu govêrno

I numerozinhos: Ja conclUldas 1.091 salas de
adversanos o· .

d 44 d 1 605
.

'c1'adas' �
No plano de eletriUcação rural, e

.

'aulas as. 1m
,

.

cooperativas constituidas, 18 já se ac�am. pros:;égÚiremo:� x� ..�:ndieap; t.od�via:
em plena operação. .. 1
'. Foram estendidos cerca de 3.DO qllJ_Io:'. já :Qode ser· m__a11'1 0VI Jíl1enos ca culado, na

rmetros de, Ünhas de transmissão, '

aos. base ..
do lal}chao a ,rel�9

'.

para o ba�Go �e;
S��uais, dentnf em pouco, serão aCfescidos .. corr�d�/.: ..,.. •. '.. .') -','<}, ..

, ,;.:. : .. ii' ,;1
,.

iS '170 da r�de �apivari-Lages.Jo�ga2.�· ',cJi���Dl;,�zyJoS
. .

..��f.�Oq9 �mo?��st�.; "

de

de, .
'do CarnavalAbertura

1964

tania. O presidente comu

nicou-lhes ser necessária

.essa providência, para que
não pese sobre' o PTB a

presença da tantos marxís
tas. Disse o chefe da nação.
que este falso. conceito está
contribuindo para a radica-

"IlzaGão dos meios políticos.

I BRASíLIA FÚhCioiiM1
rios do Banco do Brasil �é�'
guirão amà'lthã"; "�wb>Nova

• .". ..... 1" _

.

I I,

Iorque, afim éÍE( eshidárem
.

ali a instalação de

d.gênda do Banco.

III
I

Rupens de Arruda Ramos CASO PANAMÁ E,U.A.: Brasil ainda
'não af:irmou ponto de vista

WASHINGTON,I.6 (OE) _ convocação do órgão de con,

sulta. Frisou o embaixador

Pena Marinho, que só de

POis de 'examinadas as ale

gaç(jes das partes e aprecia
Brasil não estava aprecian- dos os resultados finais da

d0 o mérito da acusação ao investigação é que o Brasil
votar favora;v:elmente ao pc- dadi o seu voto sob o mé

dido do Panamá para a rito dQ problema.

. vador segÍinda quinzena des

te mês. A reunião será deba

'�tido . problema discrimina

ção rendas a fim de aliviar

a situação de' 'aperto que se

encontram vários Estados

da União.

SALVADOR; 6, (OE)

-Três-.goyern�dorEis
.

Paraná"
Minas e_R. G. do, Norte .já
aceitaram o convite do go
vernador Ldmant.o Jun�or
para uma reunião em Sal-

MOSCOU _ Estados Uni-

mi-
.

elos e União Soviética

cfaram uma série de conver

sações particulares, pará
tratar do projeto que proi
be' a expansão das armas

nucleares a outros países.

O representant� brasi�eiro
na organização dos estadQs

americanos, afirmou que o\ - r

Hospital de Clinicas para a URGS
Ipase· para a' construção de

llospital das clínic�� em

Porto Alegre. Tambem 'Se

discutiu a instalação. de co

légio agricob;�' com interna..

to para tresentos alunos do

curso técnico-agricola do

Rio Grande do Sul.

RIO, 6 (OE) _. O reitor

da
. Universidade do Rio

Grapde do Sul Elizeu Pa-

Rio _ Espera a secreta
ria de turismo da guanabà

I . ra concluir ,hoje a or-namen

tação da cidad.e para os

festejos carnavalescos.

.glioli conferenciou com o

presidente Goulart sôbre 6
convepío a ser assinado en

tre aquela autarquia e o

Ainda' a sitúacão em CHIPRE
,

NICOSIA,'6 (OE) O a manutenção da paz, se a

arcebispo Macarius afirmou me�ma fôr submetida a um
.

que, a prIncípio aceitará a controle do conselho de

permanencia de uma for- segmança das Nações Uni

ça extrangeira na ilha para. das.

.

RIO _ E.stá sendo espe'
rado na Guanabara o navio

Cabo de São Vicente, proCe
dente de Buenos Aires con

duzindo , mais de 800 turis

tas argentinos para assisti

rem o carnaval carioca.

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

_,
'

Marinherios estão séndo,
processados

RIO, '6 (OE) _ Compare- código militar. A denuncia

cerão no' diit 25 a auditoria afirma que a associação rea

lizou assembléia com críti

ca' severq a atos de superio
res 'hierarquicos com vibra

ção publica das acusações.

,
'

QSWAlD O assassino
\

:t;ms�ao nomeada pelo presi-
.

dente Jonhson, reiterou sua

convicção de que seu mari
do foi efetivamente o autor

do atentado.

Seria mesmo"

,

RIO _ 1.200 abrigos para

passagejros serão constrl!i
dos nos )1lostos de paráda
de ônibus e 10tações...0 ven·

cedor das concorrências ar

cará com as despesas de

construção poderá explorar.
o serviço publicitário dos

locais duranta cinco· anos.

. WASHINGTON, 6 (OE) _

A Viuva de Lee Osvald, su

posto màtador do presiden
te Kennedy depondo em

os diretores', da associação
dos marinheiros' e fuzileiros
navais denunciados como

inoursos no artigo 144 do Washington perante a co°,·

Brasil não concordará com o

aumento txcessivo da cota
',do café

BRAS�LIÁ � A pripleira.
dama do Earaguai está sen

do esperada hoje em Bra

sília onde chegará em avião
,

especial. A senhora Alfredo

Stroessner será homenagea
da com um almoço no Palá

(�io da Alvorada velo prefei
to Ivo de Mílgalbães.

RIO, 6 (OE{) _ A éonvi
te. do go�êrno de Israel se

gue hoje para aquele País

Eliseu Pagliogli Reitor da
. Universidade do Rio ,Grande
do Sul. O sr. ·Paglioli . estu

,dará: !iro 'Israel
.

o proplema

I

Nelson -

Maculan,
.

abordando o ellmento do consumo de
reunião na próxima 2" feira oalé em todo o mundo. O
em Londres, quando o Con-

. Pr:>sidente do IBC infor-
I

selho Internacional do café mou ainda que os funele

examinará as prqpostas pa- náriqs do Porto de Santos
ra aumento das cotas dcs entraram em greve esta mg

países produtores. Essa pro· nhã. Reivindicaul melhore.,

pnsta foi formulada. pela salarios. Disse que já fQi
França,

.

Aléma.nha e Gr�- aprovado um aumento nas

Bretanha. 8eg'mdo o �>' mesmas bases. concedido.s
Nels0n Maculan. o Brasil ao f�mcionalismo federal, e

:wmente concordará com o que vfli se empenhar visan.

�lumento de óotas e, expor- do .,0 termino. da gt.ev�
.

.

-' ,t,· sei," e�istir,' {àJ111;li�rti l)oi.tQ' S"mtJst�
" , "",. ,it:

"'4

:,,����,ti� , � '.�"'�: �; '1,
• ","'

�

F'?f'

RIO, 6 (OE)·_ Como um

dos. maiores produtores de
ca.fé do mundo, o Brasil

não concordará com o au

mento exce��ivo' das cotas
't '

{

cl.01'.orodl1to'- Ísto foí o qu�
.
declarou esta manhã o pre

. §idêpte: do 113Ç,;.�ep
. ,

,

,;>.�,:::.\.

agrário �sra�lens.e,
RIO - A ,sociedade reli

giosa dos Bandas não. con

.
denou a ornamentação da

�:'1
...cidade para os festejos. n:t.�:.
n1e�QQs.< Disse o' ptesident�
.'. .'. "'Iii." ... .

..

tiqaÇie q�$.,.9s .mQt:"""'_'lf',', .,..... . .\

"GOSTA .. ,,�Ê 't�F�1 •
,ENl�O ;P�.Ç�. LAt� }IT·� 1
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BA�GKOK, 6 - Os J\Iillls-

Extcri(rl'C!)

o Chnncet.r rla 'l'ailfllHlia,
r_}'hanat ,1ihonlÔ)r: , fit/e, jl!llta_
lll o-nte Com o Procurador Ge-'

ril do, BUA, Robert F. 1.(,;1-
11/�'l'y, comhínou a {·ú!d�·'�n

ela por ocas'ião {b. visit:1. de

j{cnn,dy il(llleJb IL's'iâo it'z

11m apê lo J
aos jl"rtidl'ant_rs (Ia

TC'llpbio para r:u � nl.iJi7.Clll_.:' a

major nJth.ela na s {1isc'/s.�õcs

sôbre a disputa ';<11: � a ln':

ar_

mado cons. quente ct:l p.c li �Jca

adotada ptla G";\ Bretanha nu

asiático. Na. vespc:u

don és ia r H 31aláJa. cuja na

t.ureza Jlodf' ln'ar (J um COn

ll ito geral.
�

O Chunc.Icr t<:lÍlancl�s afl r ....

1�1( l{ '111,' paru (l,-j� a (.'onfrr('1l

era de agolr.a dlC�H"l'\.· f) dt.:},ja
do êxito é preó;:) ql,e, li ,1.1\
('�.Ttét'ij.l e 1" �l.�.lásia oIL\pl"\'rlll

f�'tritarnc':ll.� . :!.cõcdo dt;' r .....

sa r f'orro (�)'ilhjnado a 11 t11do

c c aoh(�rt h'n-l(t�·

Imprese Edifôra "0 ESTADO"
Rua Conselheiro Mafra. 160

Teletorre ;,022 _' Caixa Postal. 139
Enci(,l'�ço- Telegrá fico ESTADO

nlHE'TOIt
Rubens de Arruela :aamos

GEHE1\TE
Domingos Fernandes de Aquino

CHEFE DE REDAÇÃO
>(I.ntônio Fernando do Amaral e Silva

,

REDATOR·SECRETÁRW,
Péricles Luiz de Medeiros Prade

nEDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo' Machade
PUBLICIDAnE ,

Osmar,AntônIo Schlindwein
SECRETÁRiO COl\'lERCIAL

. Divino Mariot
DEPTO. DE ASSINATURAS

Ma.ior Virgílio Dias
COLABOR\OORES

Prof, Barreiros Filho - P"of. Osvalqo R. ,Cabraí
_ Prof. Paulo Lago _ Proi. Fermmoo Bastos
Prof.' Alcides Abreu _ Prof. Othon Gama

d'Eça _ Dr, Milton ,Leite da ,Costa - Dr. Ru
bens Costa _ CeI, Cid Gonzaga, - Major Ilde
fonso Juvenal -- Walter Lange - Dr. Flávio Alber
to de AmeriJin - Arnaldo S, Thiaso _ Doralecio
Soares _ Prof. Osmar Pisani.

Ci'onistas Sociais
Zury l\'Iací1Jdo - Lüzaro Bartolomeu

Esportes )

Nahas _, M:mry Borges - Gilberto
\
G�lberto
I"�va.

'=- Ar(es Plásticas
Jair Francisco' Hamn)s _ George Albelot'o Peixo·
to _ Thor IvIarbouces

Crônicas
Silveira de Souza _ Ec:son Nelson de Ubaldo
_ :i.aul Caidas F'ilh0 - Márcílio Medeiros Fiiho
- J, J, C�tldeíra Ba:::Los - Luiz Henrique da SU-
veira.

'

I ;IfIIk$."i.'f
Plilloeama Musical

Ilmar C:ul'aihQ,·
,'\r'C5 ('. r ptl'8S

Miguel-- 1 éricks p,'�,1C de
/

Salim
SOU2:�.

}'I'c:yi,l€'ncía :::;(lciRl
A, Carlos B. � jI

EcoJl:lmia
Oswalclcj Mel1'il7, _- EqUÍ'''3 Jac, Ciências [;conô
micas _ Ilmar Carvalho - Jacob Angnst;f'
Moojen NácuC

Notícias (la Polida Militar
Major Edmundo de J3ast03 Junior

Tnfol'1nução Agrícola

Representações A, S, L:.:p-a Ltda, Rir) (G"'1) Ri",.
Senador Dantas 40 - 5", imd8r_

.

São Paulo _ Rua Vitória 6;;7 _ r:onj. 32
Belo nOl'izonk _ SIP -'" RllR elos Cal'ijós, n°
558 _ �" and8r'_

'. /
Agentes 8 corresDondentes em toelo", os munirf
pIoS de :"'lllta T:nhóJ]'ina - Amínr'iof', mediante
contrHto rlP :lcôrr'lo rn'l1 R blhelrJ. ém virwr.
ASSINATrrRA ANHAV CH$ 4,000,00 -- VENDA
;'VUT,SA CrS 20,(l()
(A direçlio ?)ri,f) se l'('snonsahiJiza pelos conrrftft!l

emitidos nos ul'ti,!'n<; aS;;lna')os)

GALPõES
Aluga-se dois ótimos galpões com área de 148 m2, Tra

tar pelo· tBlefone 2678,

I t

1,11 Titu�os Patrimoniais· d.o
\ TlurlOg tlub do BraSil

Telefone para 2432 das 8 as 9 horas, marcando hora
para uma explanação,

\

Pessoa 'que se transfere
para outro Estado

PeSS'1a que �e transfere pa
ra outro Estad& vende óti

II�I mo terreno m0/lind� !2x-!4
", a 50 rmetJ;::>S elo mar no me

ii
lho1' ponto da praia elo BO:1l

li,1 ----:------ITT:-�_--.-;;-i�'-I, ' l:r

II Plt()�1-"';JA S('IlS

ilJ OLHOS

Abrigo. Informações' à rua

Emílio Blum, 21 apt», 10 -

ne,ta,

14-2-5,1-

use óculos
befll odaplados

•

atende'mos corn exoiidôo
sua roceita de 0cuiGs

ÓTICA ESPECIALiZA'DA
'MODERNO LABORATÓRIO

Secretaria· da AgriCUltura
No expediente do dia 4 de z i

, tlue trata ram ti?, a��I(nt.os no, qll� tratnu dr assunto. ��:-:"

pedal e o Sr. }1.)gério defl,vereiro (10 COr1'<.nte ano o
,

dr. Luiz Gabriel, SecretÍtl':o

da Ag'l'iCultura, att:ndeu em

seu Gahinrtr, as seguinl(,-;
pessoas: O<plltado "Valter
Gomes e O Pref'ej+o

João Batista, que falaram sti::
bre prugrama ag;rOpeCll�l',{)

Mi�",.'lpara a reg iâo ;

])allX (lue trato" 'de

Sr,

assunto

esp-cial ; ])'Jllltado Ivo JHon-,

�enegr(), qlle tratou de l-lC.'._

ll1enda(;c,cS P?l'a iI"Sem-of"i

nlento ag'rr'.}pec;uário: Depu; a
do Egidio Lllnardi, da I"egiãa
de Chall<CÓ, que t�'atoll clt,' a�

Sllnto g'f'r�ds; p, p .. tado .\I·ol·_

do Fel'reira de Canoinhas j'j)-
• 'I '

Il1cntoll sôbl'c interê"sr rio

prod"tor l-ural; Hermes

pellini, dei ]<"Iorianúpolis, tTk1-.

tau de assuntos partic".'<t":i I
! !

Dr. Cesa!" Gom,s, tratou

lllatéria !'.I:H';llparla l'Olll lJl'O"

dllçãü; Dr. �TeIS(J_n PeclriI!l,
dtputaclo dr; .Joaçaba, tnLflq

cite matéria I'rlaClonada com

de r('cOm\� HhlÇOI.:::i pat:� �lla l"e

gião; ])1'. Pedro Pimpon
Ze\'cdo' de C"ritiba pl'or�5-

, r'
SOl" da Escola de Agl�nOm;a
c Veterinária da' 'Unh1cr,l'Ích"l
de do P�iraná, que denll)l'oU

tnttanclo de assUnto do en 1_

no ag:rul1omico; Eng'enheirv;s

Agronoll1os }lento Heyse �L

Celso Wolf, que tratara:n (1e

ass"ntOS (speciais; �rédic\�
\ eterillál'io 3!oahir Thom, dI'

() liveira
...-

nor::,o .Toá\) f}eI11;'lri:l Ca,,úllaz·.

----* -�--�----

(!t�fMA$
r

'

�ARrAZES'
DO DIA

- CENTRO --

,

"

,àH 3 e 81/2 hs.

Farley Gl'anger
Ruth Romàn..

EM·

PAOTO· SINISTRO
, .

Cen�ura até 18 anos,

Ritz
às 5 e 81 '2 h,>, ,

Marcelo Mastraiani

Claudia CaJ'd:nale

O BELO ANTONIO

Cen�ura: até 18 anos_

.
,

Róxy
BAfRPO\

às 4 e 8 1/2 horas

Danny Kaye
MaI Zaterling

,
- em �

CABEÇA DE 'PAU
Tecnicolor

Censur:a:' até, 5 anos

Qloria
...

às 81/2 45_
Yul Br-ynntr

Mitzi Gayner
PRESENT8 DE

em.

GREGOS
Censura: até 14 anos.

às 81/2 11s,

•
Leonardo Vilar I

Vanja Orico
Milton Ribeiro em

LAMPIÃO, REI DO'

E'astmanColor
Censura: até 10 anos

r�Já
���:;� �"

às ,81/2 hs; ,

P�vjd Farrar '

, Noelle Adam
EIVI

AI ln (I ,)n ";a lan(oU -s e a

",'ma g"tlt·;'\·a t:conÚ!H!CII \... of1tra
a ji'efleraç·,:", da l"laf;�bia for

ILHda - p-Ia ,'\laiála Sín;!ap.,t.
�ar�wak t S�lhall _ �/h � a

�('g,'ação i .. _. {pIe;; ("('d, raçan

,lnCoJ"l"c aDI 1;; ... p�\ra O(I'Or-

tuar o ;'I\Í(p'i.dl�I11G h r ll.! ....

nico. E �:� 1 �1; Dl ti' ... do I, i jtc
rior S"ba·,rlrio, antes <I, Jl" r.,

til' para a atUl.l. {,l'nf{'I't"'nc1;,

deli a er.{(JHi.·�· q ne a Indo.
loJlésia pO"úI�r·;i: in�lil' p<,'la 1'(·_

tÜ"ad,a das J·ro�)a·' bi'itiini�<::s I

como p rc-:o exigirtrJ para 1::// ..1 i

boas l'l'laçõ�'s <':OlH .a l\'Jallt.' h�.
..

De sUa 'lfJ.'''-''_,. I) ehH'e ela de

'lcgaçâo da F�dl""'�H�ãn, l'.,n

'Abli11, Ravak, o hs- r '0'( rm

l\.llélla LUU1iJltj' f}"€ "',b' trüli-ag
brttânicas a.q:J. se encun tram

de acôrdo com 0\ ti";rTJ1f}S do

tratado qu- 110s f�a!'anfe ro n-,

,
ira qua]<lu·"I, agl"'s,-ji,J E'"\t/·tra'

As F·, Hi1:nLl qlLC SI': tiniram

à J�doné.�;a [lá i',.h" a

•

d� rf�_

conhecer a F(�,'r.",il) da Ma

lásia sust 'rtt(lFI 1l1na 1tt;t�.1G1e

11111ito jl-::'ll�
I

ll1-ódeada� . Sua

objeçã,o Ú F('(tl�i'/{(;àj I.ascia-

Se nas sua� velhas
)' sôtJte Sabwh, que an t e r iH ...

d .. Pr'ojr Lo Gado

"eÍlte f"�i,, part.- !lo trl'l!,Ó_
rio do Bo ':�l_ do l'�.,Ft('.

Arf inrlo Barb iero 'l'r'f,,;lo dê

São DOming'Os que tratou' .(j?
Q"eirõz, P1"e._irl"lte d" UCE,
trato" de ass"nto dI! ÍniprêS
se ,(fa União Cai3·ihellt.:.; . de

Sociais

Patricia Regina, circulando muito bem acompanha-
,

(

da - Alzidnha; "Escrava" em I!berdade

nota alta no carnaval, é ar bonita e suàve
Vel'inha Cardoso.

-

-X--

UNIVERSIDADE Df SANTA CATARH�A.
FACULDADE D'E SERVlca 'SÓCIAL

" ,

Ericonl ram-se abe�f!.�!S����a Fa<"idade de Ser- í
viço Social de Santa G"at:arina, elo dia 20 a 29 de fevereiro,

Ias inscriç'-les para 'matricula na, primeira, segunda e tércei
ra séi-ies, A matrícula será feita a, vista do req'uerimento

C:Üi�idO à Dir�tora e de;idame1nte instrutidO COrr'lt cetrdtificda �,-,o (,e promo:;:ao nas caaenas c o ano an enor, a es a o e

vacina e abreugrafia recentes,
. ZH-

EXAMES DE 2a, ÉPOCA

I

Encontra�-se abertas� até o dia ).5 de fevereiro
rente, as inscrições aos exames de 2a. época nesta

c'ade,

Dirija-se à Secretaria da Faculdade no horário de 15 às
18 horas, de 2as, as ·6as. feiras.

elo cor

IFacul-

de Secretaria da Faculdade, 5 de fevereiro ele 1964
Briolandi K de Oliveira, Secretária

-X-

EDITAL
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO "DIAS VELHO"

Ano Letivo 1964

L MATRICULAS

2 _1"Germane Manteil", lança para,o mun

do 'elegante feminino, batons nas cores:

Samba, Pierrot, Pierrette, 'Colombina e Ar·

lequim, -X-'

HORA -:- 9,00 ,às 12,00 horas
CURSO GINASIAL \

DIAS'- 19 de fevereiro _ 4as séri�s
20 de fevereiro � 3as, séries
21 ele fevereiro - 2as. séries
22 de fevereiro - 1as_ séries
CUR,SO CIE'NTI�ICO, CLASSICO E NORMAL

DIAS _ 20 de fevereiro - 1as_ séries
21 de' fevereiro, - 2.as. séries
22

dJ'
fevereiro

:::_�las.
series

::, YR.AN;t;I 'RENCIAS 1 ,)

H.oRA - 9, 00 às 12,00 1 oras

DIAS - 24 a. 2f) de fevereiro
3, EXAMES DE SEGt'NDA EPOCA
INICIO DAS PROVAS - 13 ele fevereiro

13 A bonita Ana Maria Siqueira' Gomes,
ex-Misse Santa Catari.na, amanhã estará

pontificando nos salÕes dft sociedade GUR

rany, em Itajaí, com uma 'custuosa fanta·,
sia ele "Odalisca",

--X-- �

5. ANO LETIVO
INICIO DAS AULAU _ 2 de março de 1964

Observações: No ato da matrícula é necessário a apre
sentação,da caderrwta- As TAXAS de Caixa Escolar ficaram
assim fixadas: '

curso ginasial: curso narmal; - Cr$ 500,00
curso científico: curso clássico - CrS LOOO,OO
O. número de vagas é limitado para todos os CURSOS

e em todas as SERIES

Florianópolis, 16 de janeiro de,1964
Rosita, Dittrich, secretária, - Pedro José Bosco, diretor

20-2-64
/'

em

('PRAIA DA JURERF' \
I'

A CHURRASCA:RIA NA PRAIA DA JURERI): ESTA·
FUNCIONANDO DIÀRIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A
TODAS AS PESSÔAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

3 Em férias, viajou ontem para o Rio

cie .Taneiro, a Dr. Silvia Carneiro da Cu

nha,

, --X-_- -x-

SESC
Cornunicação aos serrhores pais

O Centro de atividades de Florianópolis, comunica aQS
senhores, pais que as inscrições para o CENTRO DI1 �E
CREAÇÃO INFANTO JUV:8NIL MURILO BRAGA, obede-
cerão a seguinte ordem:
1 - REVA�IDAÇÃO _ (Para

1963,)
as crianças já inscritas em

4 _ Alzirinha Ferreira, u;:na "Escrava'" en 14 _ Procedente ela Guanabara, encontra

,liberdade que vai acontecer no carnaval se em nossa cidade a exrpa, sra_ Sizete Pe,

,1Juíto bem ac'ompanhada_ den1eiras Ramos. A ilustre dama, os cum-,

primentos de "Acontecimentos Soc'iais"
'COll1 votos de feliz estada em sua terra na,

taL t
�X--

5 _ Amanhã no Clube da Colina (Lixa Tê

nis), e Doze de-Agôsto a Av. Hercílio Luz,
es Fo1:if{!es eE'{arão el1(lpaldta, para com?mo-
rar os festejos de "Momo" -

,

--'X-

DIAS: 3 - 4 - 5 - 6 � 7 - 14 _:_ 15 ele fevereiro.
2 - INSCRIÇÕES NOVAS:'

a) Para os filhos dos comerchirios.
DIAS: 1'1 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 ..- 25 - 26
e 27 de fevereiro!
b) Para Afins (Se houver vagas)
DIAS_;, 28 e ,29 de fevereiro,

3 - HORÁRIO DAS INSCRIÇõES E REVALILDAÇõES:
Diáriamente das 13 às 21 horas .

Sábados � das 13 às 18 horas_
4 - LOCAL DE INSCRIÇÃO: SESC ,- Praça da Bandei

ra s/n,
5 - iJ'OCUMENTOS NECESSÁlUOS PARA REVALIDA-

çÃO DE INSCRIéÃO:
, a) Do Comerciário:

- Carteira profissional.atualízada
- Carteira social _9-0 SESC e '1 fotog;ra:q.a

b) Da cJ;ianca: ,� �.'.".. ���t���i'
- Carteira social do SESC � 1 fotografia

.' -

'.

- A testado de vacina
6 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOVAS INS.

J

.)

, CRIÇÕES:
a)' Dos Comerciários:

- Carteira profissional atualizada
_

.L Carteira social do SESC e 1 fotografia (no ca
\

so de não ser matriculado, 2 fotografias 3 x 4.)
b) Da criança:

- Certidão deidade - Atestado 'de vacina - 2 fó·
'

tos 3 X 4
NOTA - a) A matrícula do afim no SESC deverá ser feita

pOl' um comerciário.
b) A .revalidação do afim sõ será efetuada

têr o comerciário .responsável revalidado
matrícu1a. ,

SÓ s�rão inscritas as crianças cujá
,

,1eta. ".y.

--X-
�

15 - Rita de Cassia Viégas, uma "Baiana"
suave e elegante, 'que vai deixar-muita gen
te com agua na boca duranté os movimen
tados bailes de CarnavaL

após
sua

'�',

6 ,_ i"rocedente de Brnsília, o dr. �;;llson

gamos, que pensa �eriamEmte em' tr,l,nsfe-'
nr sU,a residência, para o \D, Federal

-X--

16 - Festeja idade nova amanhã o deput�J
do Ruy Hulse _ Em SUa bonita residên-,
cia, no "Bairro Molenda" o casal' Hulse, r8-}
cebe convidados para um jantar america-'
no,

--X-

7 _ Yará Bitencourt Kasting, uma linda
"India" que pontificará nos 4 dias dos fes

tejos de "Mamo"

-X-

-;x-
17 - O jornalista 'Ilmkr rCarv�ho, núm
grupo de Jornalista é gente de Teatro, pa
lestrava em rodadas de uisque no Ameri
can Bar do Querência Palaée_

8 - Em prepai-ativos para o vestibular da

Faculdade de Direito da Universidade de

Santa Catarina, o dr, Dário Carvalho.

-X- �x--

9 _ No aterro do Largo 13 de Maio, será
, \

o local da moderna construção do Palácio

da Assembléia Legislativa do �stado, pro

jeto do conceituado arquitéto paulista Pe

dro Sur�iva.

18 - No chá das cinco do Baiuc'a, fbi no·
tada a beleza e elegância da sra. Dr. Ma
rio lVIeyer (Maria Oliveira, que se fez a

companhar da sra. Odente Meyer, também
uma das "Uez mais Elegantes da cidade,

-x- -X-

10 - Já está sendo comentado o suntuoso 19 � O sr. Osmar Nascimento e exma famí-I,
•

casamento da srta. Astrid Renaux, com o' lia, deixará a confortável residência no Bal
dr. Jairp Barreto. Fomos informados que neário Camboriu, para passar os festejos
os noivos farão viajem de núpcias, circu de "Momo" em nossa cidade.
lando pela Europa um ano. O éasamento li',
em questão acontecerá no próximo me�
de abril, na vizinha cidade de Brusque',

-x-

11 Uma, �India" qlle

20 - Na bonita praiá de Jurerê os "GRAFI
CQS'� da Capital, estarão comemorando
no dia de hoje o "DIA DOS GRAFICOp"

também vai dar com uma movimenada Churrascada.

-X-

,

»«
RESTAURANTE

CONFEITARIA
I

LANCHE'S
P I Z Z J\ 'R f' t\

-BAR-
\

'

Rua
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o �partamento
de Compras, torna público

que fará realizar, no dja
21.02·l9fi4, às 10 horas, na

sua séde, à Praça Lauro

Muller, n.· 2 CONCORREN
CIA PUBLiCA, nas condi

ções seguintes:

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

.

1 - Regua, TÊ, para' de
senho', com 0,75 mts, de

éorrp�imento, unidade
.

um,
quantIdade � 10.

2 ,___ Esquadro, plástico,
para desenho, de 45° x 26,
unidade - um quantidade -

10.
3 - Esquadro, plástico,

para desenho, de 60° x 26, ,

unidade -' um quantídada
.- 10.

4 -

.

Escala milimetrada,
de 6,30 mts, emassada, uni

.dade - um quantidade
10.

5 -. Jôgo, de curvas f'ran

eesas, unidade - um, quan-
tidade - 3. I

6 - Transferidor, plástico,
de 180° x 13 cms. unidade
- um quantidade - 10.

7 - Estojo, para desenho,
çom 9 (nove) peças, unida·

de - um quantidade - 10.

8 - Compasso, 'grnduável,
de 4", unidade - um, quan
tidade - 6.

9 - Tesoura, sendo': de

6"; .8"; 10"; unidad._e - um

quantidade - 3. ,

10 - Máq_uina, de q,pont.ar
lápis, de mesa, unidade -

um, quantidade - 2.

11 - Escova, para dese·

nhista, tipo espanador, uni·

, dade - um, quantidade
10.

12 - Jôgo, de (dez) pin
céis, pêlo de marta, unida·
de - um quantidade '- 3.

13 - Jôgo, de godets, com
5 (cinco) peças, unidade -

'um, quantidade - 3. '

14 - Compasso, graduá
vel,-de 6",. unidade _:__ um,

quanti)jade - 6.
15 - Jôgo, de tintas goua·

chê, de 8 (oito) 90res, uni-
'

dade - um, quantidade -

3.

16 - Caix'-\, de lápis, com
12 (d'.ze) ,o:re:.>, tamanho

grande, quantidade - dez

unldac:e - um.

17 - Sovelas; para eletre

cista, unidade -- um, quan·
tidade - 6.

\ 18 - Calibre de fio, pa

drão americano, unidade -

um, quantid,lde - 6.

19 -- Jôg0, de ferro, para
púa, de 6 a 25 mm, unidade
- um qJartidade - 2.

20 - Ai:CO de púa,
catraca, uni:lad�
quanti::b.c1e _:__ 6.

2l - Gr�sa, retangular,
para madoird, de ,10", unida
'de - um, quantidade - 2.

22 ___, Jôgo, de verruma,

para arco de púa, de 3 a

7mm., unidade - um quan·
tidade - 2.

23 - Cabos de limas, uni
dade - um, quantdade - 36.'

24 - Canivete, para

trecista, ur"idade

quantidade - 10.

25 � Alicate, de corte, de

160mm, 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, quantidade - 6. "

29 - Alicate; de. bico re-

�ondo, unidflde - um, quan-
bdade ,- lO. .

30 - Alicate, de ponta cur

va, de 5 ou 8", unidade -

um, quantidade � 3.
.

31 - Alicate, de COrT.Hr

arame, de 10", unidade '-,

um, quantidade - 3.

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

tidade - 3.

33 - Alicate de pressão,
tamanho médio, unidader

um, quantidade - 1.

34 � Alicate, de pressão,
tamanho pequeno, unidad.e

um, quantidade - 1.

, 35 - Alicate, força dupb
unidade - um, quantidad�
- 2.

36 - Tesoura, de 200mm"

quantidade - 1.

37 � Tesoura, para chapa
curva interna, tamanho mé

dio, Hrlidade - um, quan
tidade - 3..

,

38 ,-' Te,>oura, para ch<1--

50 - C�,.tve de tenda, Phil
lips n° 3, cabo plástico, uni

dade - um quantidade - 3.

51 - Broca em oruz, com

cabo, para eletrecista, unida
de - um, quantidade - .2.

52 - Lâmina de serra, pa
ra metal, cOm 28 (vite e oi

to) dentes por 'polegad�
unidade - um,' quantidade
- 24.

53 - Lâmina de serra, pa
ra metal, uma, unidàde
um, quali.tidade 36:

54 - Lamfna de serra, pa
ra metal, média, unIdade -

um, quantidade - 36.

5:5 - Serrote,' de ponta
com cabo e três (3) laminas,
para madeira, unidade

um quantidade - 2,.
56 - Ferro, de soldar, elé- 94 - PUi1ção,

trico, ponta de 3/8", 220 de 3/8", unidade
volts, 450 Watts, com 4 (qua- quantidade - 6.
tro) pontas e 8 (oito resis- 95 � Punção, de centrar,
tências sobressalentes, d 3/8" 'd de, ,unI a e I - um,
unidade - u�, . quantidaçle quantidade � 6.
- 8. 96 - Martelo, de bola,

57 - Ferro, de soldar, e-
'.

00c,?m 3 gramas, uniclade �

létrico, ponta de 5/8"" 220 um quantidade '- 10.
volts, 450 Watts; cQm 1 97. - Martelo, de bola;
(uma) ponta e 2 (duas re- com 500 gramas, unidade :_

sistência sobressalentes" uni um, quantidade -. 10.
dade - um, qt.l.antidade - 2. 98 - Martelo, dé forjar,
58 - Ferro de Isoldar, elé- com 900,0 gramas, w:idade

trico, ponta" de, 7/8", 220
um, quantidade - 2.

volts, 450 Wiatts, com 1 99 - Martelo, ,de forja"r,
(uma) pa,nta e (duas resis- ele 1.200,00 gramas, unidac13'
tênclas sobressalentes" uni-

- um quantidade - 2.
dade - um, quantidade - 2. 100 - Martelo, de rebitar,

59 - Lima bastarda, de com 250,0 gramas, unidade
8", redonda (limatão), uni- '

um, quantidade - .10.
dade - úm, quantidade -

101 --' Macew. de carpin-
12. teiro, unidade - um, quanti
60 - Lim..a mursa, de 8", ,dade - 6.

redonda Climatão ), unidadr
- um, quantidade - 6.

61 - Lima, mursa"de 10",
chata, unidade - um, quan

tidade - 6p'
62 - Lima mursa, de W',

meia cana, unidade - um,

quantidade - 6.

63 - Lima mursa, de 8",

quadrada; unidade - um,

quantidade, - 6.

64 - Lima bastarda, de

10", chata, unidade - um,

quantidade - 6.

65 - Lima bastarda, de

10", meia cana, unidade

um, quantidade - 6.

66 - Lima bastarda, de

8", quadrada, unidade
"

um, quantidade - 6.

67 -iima bastarda de 8",

fac� unidade - um, quanti
dade - 6.

68 - Lima mursa� de 8",
- um, quan-

pa; curva externa, tamanho
médio, unidade - um, quari
ticiade - 3.
39 - Tesoura, para .chapa,

reta, támanho grande, uní
dade - um, quantidade
3.

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

41 - Tesoura, para chapa,
curva, externa, tamanho pe
queno, unidade - 'LQ?, quan
tidade -:- 3.

'

42 - Tesourão, para ban
cada, tamanho pequeno; uni
dade - um, quantidade -

1.
.

43 - Chave de fenda, 1/16"
x 15mm, cabo plástico, uni
dade - um quantidade
6.

44 - Chave de fenda

3/16" i 18mm., .cabo plás
tico, unidade' - uni, quanti
dade - 6.

45 - Chave de fenda, .de
.1/4" x 20mm, cabo plástl-
co, unidade �. um,
dade - 6.

quanti-

46 - Chave de fenda, de

1/8" x 15mm., cabo plásti-·
co, unidade - um quantida
de - 6.

47. � Chave de fenda; de

5/16" x 25ínm.,·cabo .plás
tico, unidade - um, qum
tidade - 6.

.,.-

48 - Chave -de fenda,
Phillips rfu 1, cabo plastico,
unidade - um, - quantida- ,

de 3.

49 - Chave de fenda,
Phillips n° 2, cabo plástico,
unidade - um, quantidade
�.

com

um,

um

faca, unidade
tidade - 6.

69 - Lima triangular, bas

_ tarda" de 8", unidade ,- um

quantidade - 6.
1

70 - Lima mursa, triangu

lar, de 8", unidade -:- um,

quantidade' - 6.

71 - Jôgo de limas Ni-

cholson, unidade um,

quantidade - 2. \

.72 �'Arcos de serra, para
metal de 10" a 12", graduá
veis, �nidade - um�' quanti
dade - 16;

Bateria, de 6 volts, '

carregada, uni'dade _,_:. um

quantidade - 2.'
r

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

.,

75 - Morsa de bancada
parar elet"ecista, unidade

'

um, quantidade - 4.
76 - Voltímetro AC-

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

77 - Voltimetro AC
250 V., unidade - um quan
tidade - 2.

'

·78 - Voltimetro' AC 50V.,
unidade - um quantidade
- 2.

'

79 - Voltimetro DC
50V., unidad� .:: um, quanti
dade - 2

,

80 - Voltímetro DC
10V., unidade - um: quan
tidade - 2.
»:

81 - Amperímetro AC -

DC, 10 arflÍJeres (ou 1 de
cada), unidade - um, quan
tidade -' 2.
82 - Amperímetro AC

,DC, 5 amperes (0\1" 1 de ca

da), unidade - um, -quan
tidade - 2.

,:83 - Decímetro, 16 X -

unidade ;__ um, quantidade
;
- 1.

84 - Voltímetr0, para ba'
teria (teste), urlida.de - um,
quantidade - 1.

85' - Tôrno, paralelo,' de

bancada, abert, 3" (morsas),
unidade - um, quantidade
- 8.

'

\

86 - Tenazes, de ferreiro
n° 11 D, 14 ri e 16, unidad�
-

. um, quantidade - 3.
87 - Bigorna, de 13 a 15

quilos, para ferreiro, unida
de - um, quantidade'
2.

88 - Furade:ra manual

(bebequim) de 1/4" x ü2",
unidade - um, quantidade
- 3.

' ,,-

89 - Jôgo, de brocas, de

aço acarbono, de 1/16 a 1/2",
unidade - um{- quantidade I
- 3.

.

90 - Talhadeira fria, de

1/4", unidade - um quanti·
dade - 2.

.

91 - Talhadeira fria, de

3/8", unidade - um, quan·
tidade - 2.

92 - Talhadeira fria, de

1/2", unidade __;_ um qUfln1;i-
dade - 2. i

93 - Talhadeira fda, de

5/8", unidàde ,- um, quan·
tidade - 2.

marcador,
um,

,

102 - Compasso, de pon-
tas sêcas, 'aço, cursor e mo

la, para mecânicos, unida

de � um, quantidade :_ 6.'
103 '- Compasso, de me

didá externa, com ....cursor,
unidade - um quantidade
- 6.

104 - Compasso, de medi

da interna, com cursor, uni
dade - um, quantidade -

6.

105 - Medidor de ângulos
combinados, com suta, uni

dade - um quantidade' -

6.

106 - Calibre, para roscas

melométricas, ,unidade
um, quantidade - 2.

107 - Calibre,' para ros

cas Witwort, unidade - um

quantidade - 2.

-l08 - Calibre, para ros

cas. trapezoidal, unidade -

uin, quantidade - 2,

109 -. Micrometros, de

1", unidade - U111, quanti
dade - 2:
Up - Régua de aço, ,mili·

metrada, de 30 cms. de com

primento, �midacle - um

quantidade - 10.'

111 - Calibre e tabele com

binados, para broca e ma

cho, unidade - um, quan

tidade �_2 .

'112 - Graminhos univer

sais 'Unidade - um, quanti
dade.- 3.

113 - Retificador, para pas, tipo pexto, n- PX - 24,
pedra de esmeril, com 1 unidade -' um, quantidade
(uma) roseta sobressalente,

- 1.

unidade .,'; um, quantidade, 1541 - Torno, mecânico,
- L de 12" mais ou menos, en--

114 - Jôgo, de bigornas, ire ,centros motor trifásico,
de, lateiro, com suportes bancada, aéessórios indispen
bancada, unidade um saveis ao seu funcionamen-

quantidade - 1. to, unidade � um quanti-
,

115 - Escova, para limas, dade - 2.

unidade - um, .quantídade 155 - Plaina limadora,
- 10. com todos os acessórios, uni

116 - Alrnotolías, de aço,
Idade - um, quantidade - 1.'

cobreado, n° 1 ou 2, unidade 156 - Esmeríf, de colu-
- um quantidade - 2. nas, elétrico, com dois (2)

117 - Lubrffícador, 'com. discos, de 8", monofásico

bomba, unidade - um quan
motor de 1/2 RP -::..220 volts

tídade - 1. " unidade - um quantidade
118 - Jôgo de chave' - 1.

"Allem", de 1/16 a 1/4", uni- 157 _:_ Furadeira, vertical,
dade - um, quantidade � 1. de bancada, elétrica, ma-

119 .,..:.. Chave' inglesa, . de dril de 1/16 a 1/2", unidade

8", unid�de' - um" quanti-
- um, quantidade - 1.

dade - 2. 158 - Aparêlho, de solda-

120 - Chave inglêsa, de ponto, elétrico, 220 volts, de

12", unidade - um, quan- bancada; Unidade um,
tídade - 2. quantidade - 1.'

121 - Chave, de 'Cano, ti- 159 __:._ Máquina, c de pico-
po Grifo, de 12", unidade tar papel, de, bancada, capa-

um, quantidade - 1. cidade de 0,40 mts., unidade
122 - Prensa,' para tubos,

- um,- quantidade - 1.

torno de encanador, unidade 160 - Cornponedores, de

_

- um, quantidade - 1. 8" (20 cms.), unidade - um,

123 - Jôgo, de tarracha quantidade - 10.

.e macho para encanador, UH - Bolandei-as, sendo:

Ul�dade - um Quantid�cte 2 (duas') de 25,x 35 E; 3 (tres)
- 1. de 35 'x 50 centímetros, uni-

124 - Jôgo,' completo, de dade um, qUl\tntidade
tarrach'a e macho, Dara ajm: 5.

tador, unidade - 'um' quan- 162 Granéis, sendo:, 5

tidade - 1. (cinco) de 20 x 20 e, 2 (dois)
de 20 x 30 e 3 (tres) de 16125 - Paquimetros

profundidade, unidade

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

para bancadas, unidade
um, quantidade - 12.

127 - Estampadores,
.
pa

ra rebite, de 00 a 6, unidade
,- um quantiqa'cte - 8

128 - Corta, frio duro, pO
O, unidade - um quantidade
- 2.

129 - Corta frio quro, n°

2, unidade - um, quantida
de - 2.

130 - Corta frio duro, n°

4, unidade - um, Quantida
de - 2..

131 - Maçarico a quero

sene, capacidade de (um li·

Iro, unidade - uIll quanti
dade - 1..

132 - Jôgo, de chaves fi

xas, ele 3/8 a \", unicla.dp.
um, quantidade - 1.

133 _:__ Prisma, paralelo,
com grampo" unidade - um,

C]uan�idade - 1.
,

134' - Esquadros combI

nados, unidade - um, quan ..

'tidade - 2.

135 r Jôgo de ócu�os de

'segurança, unidade - UD".,

quantidade - 2.

136 - Riscadores, de me

tal, unidade - um quantida
de - 10.

137 - Jôgo de bigornas
para modelagem de chapas.
metálicas, com suporte de

bandda, unidade - um,

quantidade - 1.

138 - Jôgo, de martelos

para lateiro, unidade - um,

quantidade '- 3.

139 - Concha, para mol

dar metal de 3" unidade -

um, quantidade - 1.

140 - CQncha para moI·
.

dar metal de 4" unidade -

um quantidade - 1.

141 -\ Concha para mol

dar metal de 6" unidade -

um, quantidade - 1.

142 I Alisador para fun

dição (ova!), unidade

um quantidade - 2.,
143 - Alisador, para fun

dlção (reto), unidade'- um,
quantidade - 2.

144 - Caixas, de ferro,

para fundição, unidade

um, quantidade - 3 ..

145 - Fóle, tamanllO mé-

dio, unidade
tiàade - 1.

- um quan-

146 - Calibre, verificador
de chapas, unidade � um,

quantidade - 1.

,147 - Esquadros me';dli

cos para ajustador, unidade
- Ul,TI quantidade - 10 -

(De 10"). /

148' - Desempeno, unida

de - um, quantidade - í.
149 .:._ Sutas metálicas, de

8", unidade - um, quanti-,
dade) 10.

150 - Furadeira, elétrica,
portátil, com mandril 1/4",
500 rpm., 50 a 6Q ciclos, AC

-; DC' - 220 volts, unidade
- um, quantidade - 1.

151 - Forja, de campanha,
tamanh.médio; unidade

- um, quantidade - 1.

l�Z 1- Enroladeira; para

chapas tipo. pextó; n. 381,
rôlo de 2" x 42", unidade -

um, quantidade _:_ 1.

153 - Viradeira, para cha-

dJ
x 26 centímetros, unidade -

um, quantidade - 10.
163 - aparelho de chan

frar e conar entrelinhas, u

nidade - um, quantidade -

1.

164 - Aparêlho, de encur

var entrelinhas e fios, u'ni:
dade - um, ,quantidade - 1

165 - RÔlo, para entintal'
cabo de alumínio, de 20 cms,
únidade - um, q).lantidade
- 2.

.

166 Cu.nha simples
com chaves, para fixar com

posiçbe'5 unicersaas, umaaLie

de - um quantidade - 4.

167 - Pedra, de impor, de
18x24 cms., unidade - um

quadidadE; -=- 1.

168 - Escala, tipográfi .,a,
em centimetros e cíceros, u

nidade - um, quantiaade -

, .... �, ;f" .

5.

169 - Pinçá, tipográfica
com ponta, unidade - um

quantidade - 5.

170 -:- Jogo, de calços, pa
ra apertar romposIçoes
(guarniçqes ae 2 a 12 cíceros

ou ,23 a 44 pontos,' unidade
uma, quantidade - 2.

171 - Regua, TE, de 9,60
mts, de comprimento, uni

dade - um, quantidade � 6.

172 - COl{lpasso, para lá

pis com raio, de 6", unida
de - um, quantidade - 6.

173 - Apontador, de lapis
- maquina de mesa, unida

de - um, quantidade - 2.

174 - Esquadro, plástico,
para desenho, de 45 x 26, u
nidade - um, quantidade -

,6.
175 - Esquadros, plasti

cos, para desenho, de 60 x

26, unidade' - l.'m, quantida
de - 6 .

176 '- Régua, melimentra
da, de 0,30 mts., ecassada,
unidade - um, qua1jl.tidade
- 6.

177 - Transferidor, plás
tico, de ISO x 12 cms., unida

de - um, quantidade - 2.

178 - Jôgo, de lápis, de

côr, caixa grande,
.

unidade

um, quantidàde - 3.

179 -- Jôgo; de 12 (doze)

ferramentas diversas, para
cerâmica" unidaqe � um,

quantidade - 5.

180 - Jôga, de pincéi;>,
pequenos, para artis!a, ém

número. de 10, - unidade
- um· quanticladt - 3.

181 � Grampos em "'C",

de 2", unidade - um, quan
tidade - 12. -

182 - Espátulas,.de 112:'"
com cabo de madeua, um
dade um, quantidade
- 2.

183 i- Tôrno, para ce

râmica, ,elétrico, com ban

cada motor 1/3 Rp· 220

volts, 2 (duas) v,elocida

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

184 - Fôrno, para cerâ

mica, 2.000 ·F. 14 r 14 x H"

para pirômetro e termos

tato, 220 volts, unidade -

. um, quantidade - 1.

·185 - Discos, giratór;os
',para pintura. nO 5, 8" diân
metro, unidade unH

quantidade -- 2.
l86

203 - Esquadro, metáli
co; com abas, de 8" unid3-
de mn, quantidade

- 6.

204 ...!. Régua,' metálica,
com: 0,50 mts. de compri
mento, unidade - um,_
quantidade - 6.

205 - Gram:nho, de' .:�
(duas hastes (duplos), P:1.

ra marceneiros, uniclade --

um, quant:dacle - 6.,
206 - Jôgo de chaves

de fenda s,endo de 3/16 -

114 e 5/i6, unidade - um,

quantidade - 3. I - Ficam suspensos, a partir de cinco (5) a doze (12)
207 - Escóvas, para li- de'fevereiro do corrente ano em todo território Estadual,

mas, pequenas, unidade o uso de armas de qualquer �sPécie mesmo.em a liçença
_ um, quantiflade _:._ 3. de. porte, bem como as vendas de armas e respectivas mu-

208 - Pincel, para pin- nições.
'

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

A inobserv�ncia desta determinação importntá na cas-

1/; 4 de I" ,e 4 de 2""uni- sação da licença, apreensão das armas e, autuacão cio fia-

dadt - um, quantidade -- grante pelas autoridades competentes.
•

16. II - A queima de fogos de artifício será tolerada exclu-

09.,.- Espanador, parl1 sivamente nos carros alegóricos, e, o emprego de fogos de

�iilTIpar bancadas, unidade estampido, será permitido somente no início cfo desfile dos

_ ,um, quantidade - 6. citados carros, ficando te�minantemente proibida a queima
210 - Vassou�'a, para' de tais fogos nas ruas e. demais lugares públicos.

varrer pises, unidade III De-se cODhecimento aos senhor.es fiscais regionais

um, quanLdade ---' 6. de armas e munições e delegados de polícia, para ampla
211 - Espátula, de 1", divu1P.'acão e fiel cumprimento nos têrmos do regulamento

unidade - um, quantidq- em ,vigor. • "tlj.,..�,t;t;,.�
de qualidade - 2. Publique-se e cumpra-se
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de - 4.

213 - Strtas, de 7", uni'
dade - um, quantidade �-

6.
, 2\4 �,Metro zig-zag (al'
ti'culados) p!!-ra madeira,
unidade - um, quantida
de - 6.

215 - r;ima, triangular,
para afiar serrotes, de, 6",

. uniâ.ade, - um, quanttda
de - 24.
216 - TI:avadeira, para

serrotes, tipo alicat,e, uni
dade - um, quantidade -

L
217 - Fogareiro, eléfri'

co, C-O)l1 duas (2) bocas, a�
220 volts. unidade - um,
qua'lt:dade - 1.
213 - Jôgo, de ferramell

tas, i;>arato.rllO, de made<l'a
senr'o: 2 (duas goivas d.e
1/2" - 2 (duas goivas de
5/1e" - 2 (duas facas .�e
1/4" -- 2 (duas 'facas de
1/2 - 2 (doOis bedames de
5/10" 'e 2 (dois bedames

bastarda, para' madeira,
de' lO", u.u.Iude

quantidade - 3.

187 - 'GT0sa, 1/2 caria,
para madeira, de 10" uni

dade - um, quantidade
- 3.

183 - Campos "'C" ou de

hastes, abertura de 3" 0'1

10 cm". unidade
quantidade - 6.

189 - Grampes, em �'C"

ou . de hastes, �bertuia de
6" 0'.1 16 cms., unidade -

um, quantidade -;- 6.

190 - Senote, traçador;
de �O" - 10 pontos,' uni ..

dade - um, quantidade --

8.
'

Ui! -' Serrote de costas

de. 12", unidade,
quantidade� 4.

1í2 - Se1Tote, de pon ..

tas, de", com cabo e:'\

(tcês) . lâminas, un.dade
- um, quantidade

' .�. ,

193 - Esgaches, de fo"
(-plaina raspador r, unida
de um, quantidade -.3.,

194 - Arco, de púa,. '11.

merícano, com catraca, ll
nídade - um, quantidade
- 3.

195 - Escaciacores, 8en ..

'

do: 1 (um) de 3/8, 1 (úm)
de 1/2 e 1 (um) de 5/13",

- unidade - mn, quantid1-
de - tirn, quant;c1ade
3.

196 - Jôgo, çle ferroO ne

púa, sendo: ele 4 a 25 mm,

un;nade - um, quantid'.1" /
de - 2.

197 _,rJôgo, ele form'i'J,

r,eto, 0/4 -- 318 - i/2 e

1"), unidade .- um, quan
tidade - 2.

198 ..;_ jôgo ele fQrmão,
para entalhar madeha, '-1-·

'n;dacle - 1 um, quantid,,
de - 2.

199 --; Rewugos, para

pregos, ,sendo 3, (trêR) de

1/8 e 3 (três) de 3/16", ,;_

r. d?c1e um, quant:dace
-- 6.

200 - Martelo de unha

t.amanho méclLo, 370 gra

mas, un:'dade - um, quan
t:dad8 - 6.

201 -- MarteLo ele penas,'
2eO Cl'anias, u�'dade

'

um, quantidaele - 6.

202 � Macete,,:(le nn

deira, para marcene:ro, n

nidade - um, auar�,tida(('3
- 6:

Uhl,
3/16", urli'dacle
quantidade - _2.
219 - Esme�ll, elétrico,'

de dois discos, de 8" - l/i

RP, monotásíco, de 2::l0

volts, unidade - um, quan
tielade � 1.

madeira, de' a 12 mm, uni-
220 __: Jogo, de brocac,

para máquina ele furar,
unidade

.

- um.

quantidade - 2.

a - apresentar deela-- _U1TI,

um,

/

'ração; de conhecimento e

submissão às normas dr

Edital n. 001-28-1-1963,
publicado no Diário Oft
cial n. 7.226 de 6 ele teve

r,eiro de 1963;
b) - O,,; envelopes, con

tendo propostas e docu
mentos deverão ser entre
gues no Dpartarnento Cen
tral de Compras, até às 8
horas do dia 21 de revi
reiro de Ü)64 mediante
rec.bo em qu� �enciom.
rá data e hora do recebi
mente assinado por tun
c.onárío do Departamento
Central ele Compras.

c - As pi'op'J,.:tas serco

abertas, 'àr 10 horas do
d:a 21-02-64, e na presen
ça (l::ls propon=ntes 1)11

"PUS repres ententos Iegaír.

221 - Rasparteira, de

aço, para rrrareeneíro,' tmj-.
dade ...:.._ uniqé\de um,

quantidade �_ 6.

222 - Panela, de cobre

para, cola (banho marra l ,

unüJade - um, quantida
de - 1.

U1'n, 223 - Furadeíra
,

ma-

nual tipo 'bc-bequ'm P2-

queria (mandril 1/41, uni
rlade um., QtU1ntitli1.!:::
'- 6.

22'4 Pedra, ele amolar

) (granulação dupla), uni
dacle - um, CIUi\i�·jdac1c "-;

6.'
'

225 - Travad 2in1, para
serra Lia (acerb.)

,

'uni-
, ,-

dac1e - um .qu.intírlade -

1.
,',

,

226' - J0g0, c.e broca',
ele '2 a 6 ,mm., para Iurr

Ido!'" manual ,,(bCrbrqni111)
unidade - um, quant.lh
de - 2.

227 _;_ Jôgo, de lâminas,
de ,.;erra, pala máquina ti-.
co-t:co, -unidacle um,
quanLrlade - ·1
228 -'-- Aparêlho, par:1

soldar lâminas, ele serrél

fita, elétrica, de serra t:

ta" elétrica, ·ele 220 vol1;s

unidad,e - um quantida-
de - 1.

'

229 __: Lima, triangular,
mursa. ele 8" unidade

um, qila·rl.tidade - 24,
I

'1!I!l1
II - FORMALIDADES

III -, JULGAMENTO

julgamento 'da con-

co. rência serão observadas
as díspos.ções do art. 23,
elo R::guJámeilto aprovado
pcl<) 'Decreto n, SF-

•

:25-{ió-ôl/382.
A coneo.rrênci:1 poder:1.

:-'81' am�lada, u�a vez que
t _lha sido preteria fOl'ma
l.dade expressalmente exi
gida pelas Leis e a omjssão
impol'te ,em prejuízo a'):-;

concorrentes, ao Estado
ou. à 'moralidade da Con-

. corrêndia.
O Departamento .Cen

traI ele Compra,.:;, por 811,

Com',ssão Julgadóra: re

serva-"e O direi�o cle anu

lar z Conconêncla; caw

a3 propostas ap,'esent�as'
não corre,�pondam aos in
tere�sef; do Estado

:F'lorianópolis, em 22 de
"j,1E,':ll'o de 1964,

1 - Os intel'e"sac1os d2-'
vsrão ·at.-endel' as "eguin
'tes f.onnali:lades':

(Ruh2n5 Victor ela Si1v�\
PRESIDENTE

Diretoria do Sefviço',�e Fiscaliztlcão
�e Armas, MlHl�ções7 fv1átérias Ex ..

piosivos InHêHnáve!:' e Produtos
Qufmicos Agressivos ou Corrosivoj

Portaria n. 001/64
Alcides Bastos de 'Araújo, Diretor do Serviço de Fis

calização de Armas e MuniçÕes, etc., no uso de suas atribui
ções e, de conformidade cOJ;l1 o Regulaménto vigente,

,

Considerando que prevenir aS('éausas. d� desordem, se·

gurança e tranquilidade das pessoas e elas comunidades
é dever pl'ecíptjo das autoridades;

,

,

Considerando que, os festejos carnavalescos em aproo
ximação, oferecem reais oportunidades aos elementos me·

nos respoIl'Sáveis, pr0vocarem perturbaçõés da ordem com

'po�síveis excessos que venham geral' ações criminosas,

DETERMINA

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



llE ��UNrCIPAl 10 de fevereiro -- Ilube Doze de Agôsfo, {rua João Pinfo)- As dezprimeiras fantasias serão premiadas Escolha da/-�ainlla do Carnava
de Ipolis, de 1964 -Iraie à'rigor, fantasfa de luxo ou original Início 23,30 hs. - M'esa' 'Cr$ 3.000,00 � Dja11 Baile JUVenil· dás 19 às 24 fls. � Idade 12 aTranos.
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ArgentiJl0S Vi·sitam
,a ,·General

"

Motors
Amanhã o Carnava'l entrará em "ÓRBITA'"
Astrid 'e Jaisen vão casar em Abdl

"fOLIA'" .e Ornamentação do Baile Municipal
HOJE

'

" I

os gráficos, comemoram o, seu ,DIA.

Na praia da Jurerê, estarão reunidos para
um almoço.

'

e Henrique Mutti Júnior, altos funcionários
da VEMAG S.A.

-,-0-

�'O-

!

.especíalídade, com vistas às

Como coroamento. dos es-
'

-principaís fábricas de auto-r

tudos realizados pela tur- veículos do país,
ma de 19.63, o 'curso de Au- '-o grupo, eonstituido de

tomotores da Escuela < Na-,' 14 professores, e 20' alunos
cíonal de Eduoacíón Téoní- esteve visítando, entre . ou'.

ea; de .Buenos Aires, organi-, tras, as instalações da Gene

zou 'uma excursão .ao Bra- ..
ral Motors do ,BrC:'i'il, em S.

síl: para aperfeiçoar os co- Caetano do Sul, onde são
"

nhecímentos dos alunos na fabricados os camíhões f'

AMANHÃ
entrará em,

1964 � os foliões

e a cousa pegará

EM CURITIBA
no sábado pp., foi realizado o Baile

JK' F IMunicipal, promovido pela cronista Celi-
na Luz, da Ultima -Hora., DO:is ,milhÕes de a aCruzeiros foi, ajuda da Prefeifura daquela .

'

cidade. E]1 aqui vou promovendo na base,
da coragem.

'

,

"ól'biCâ" o Càrnaval > de

vão acender o "estopim"
fogo.

--0..---,-
-'0-

OS CLUBES

da Capital', estão prontos para abrir os FUI
seus .salões para' os associados :e convida

dos. O clube 12 de A&,ôsto, Lira' T. C., "15

de Outubro" e �'6 de, Jimeiro"/amanllã, vão
inauguràr o Carnaval 64, às 23 horas.

convidado pelo' gentil e distinto casal
argentino dr. Jorge (Amélia) Libérto, pa-

-0-

ra visitar Buenos Aires, a fim de promover
'

a "Ilhacap". Se o Govêrno me ajudar nesta
víagem.e-íreí porque o referido casal; colo

.cara a minha disposição um programa de
televisão, pãra mostrar por fotograrías as

maravilhosas .vístas da nossa Capital. Não'
há' dúvida qu�, seria importante para o

n<:>sso turismo que está começando a ,<de·
senvolver. o. referido casal, vjsitou o Depto.
d€ Turism9 da Codec palestrando muitos

minut.0S com os Srs. "Rjli do-Valle Pereira
/

',e '�aim� C0l1:to. �

__,/

A RAINliAI' "

do Carnaval .de Florianópolis será es

colhida no Baile Municipal, no Cl�be Do

ze de Agôsto, na rua João Pinto .. Lúcia de

Aquino D'Avila, vai entregar a taíxa e o' tr(
"

, l'

féu para sua substituta:
'

-\-0-- ,
1('.

, '

\

Tt:REZINHA. \"

Amim, classificada em primeiro ' lu

g\1r, com fantàsÚi de luxo no Baile Muni

ClP8;1 1963, en�reg\1rár I) .prêmio :Qara a ,.mo
ca venbêd�ira 1-fO -Baile"l.vtunicipal. 1964:

"

.

.-

_.
� �:lI' � . '

.::
.;._,

_' ,�
_.... }'� �. ',"_-

",-'0 .;'

1'
-0-'

ESTÁ

sençlo muito visitadq a nova· séde do
Clube ,:'Doze ,de; Agosto"_

'

,

"

_-
i'

�..
'"

'-'I .'

� j', -''-0-,'�

\"
� <,

•
'''; .'

,

'\

CONFOltME,;_." /'
.

.,_ NO
,.' ::

"

.,

já divur.gu�í, àcóiitecerá;,'.muitas� sur
.'

Es.tadio /!])r_ :'Âdolfá Konder", pelo Tor·

presas no Baile Murücipàl - Bonitas fan neio dona áL4ii� Melo", o .(\vai, venceu o

tasias estão 'sendo ::;�e811fece\onadas .. ;_;'- A Figueirense. c.itVALLAZZI, atléta avaiano,
Produções Cafl'ei:t::ã.Q,�,mmª.r� C91ll ,o cipe-.. f0i· considerado a melhor revel,ac.ãol·do fu

grl:\fista :Nilson Cardoso. tebol, catarinens,e.
I

--0-'-,

ASTRID,
REAUX e JAISON BARRETO, no dia

quatro' d€ abril, vão casar, às 17,30 � potas
na Igreja EvangeÜca de Brusque. Os 'co.n
vjdadas serão rE)cepcionados" na ,luxuósa

residência dos pais da noiva, Sr. e Sra. Ro

'! ,!and (Carmem) Renaux.'
.

REG,RES30U

,
de Porto Alegre, o c,asai Jorge (Silvia)

de ,Souza, onde particip:uam dá festa _ de

primeiro aniversário do seu netinho' Silvio
Iilho do casal Otávio '(Te,rezin.\1a), 'dos San:
tos.

v
-0-

-'-G-
;' ,-

,,' O DR. PAULO

CIRCULANDO Wendhausen: Diretor da, D.O.P, em
/

na' "Ilhacap", os 81'S. Flávio Drl Mes( franca �tiiidade' �a' repartição'. que dirige. 'I

Paris· não reconhecerá'·
,ent instrllçoes' e,nviadas p�io
Presi!l,nie D" GaulI" a iôdas

as embaixadas da" França, a,
".

{im de I,Ille sal'entem ta'l fato
, ,

«ada VeZ que Surg'i'lI n slIspeita
de qu� a França - I'itaria dis

-posta a ercOnhfc"r os' cOm It

nistas da Alen\anha Oriental.
O Govêrno alemã';' 'ocidental

foi informad\) Sôlll'e esta de-'

BONN, 6 - O GO'vêrnó, da

Franca disSe' qlle SeU reconhe
1 '

cimento do, rcg'iml' da, China

1 Comunista de mOdo algum

sig'niica qlle esteja diSposto :
rec·o,n.hcccr o "regime COffilini:")

ta da Alemanha O�iental, ;e-,
gllndo infOrmaram ontem ,jOI1
tes diplomáticas.
Tal d,'clara�,ão ,está 'contid�

cla�R<:ão, seg'lIndo .afirmaram
as fOnteS infOrmantes.
----,-_.,-------

Industria' a,u1o-,
mobi� istica'

o BRASIL
, , Arg'eI\tina,

Chile' I' t:ruguai deverão reu

nir-se ainda êste mês" em

Montevidéu, paTa estabelecer
.

as haus €xééutivas de Um A,

eôr'�o, de COmpl",nentação I'tI

,dustrial AutomobiJistico. ÊS-'
te acôrdo de complementação'
está previsto no Artig'o 18 do

Tratado de Montevidéu, na

ALALC. Na reunião d'as' par_
te; cOntratantes do Tratado"
rc,alizado' no Uruguai em de-

I
Izembro último, o� quatro pai
Se's' assina-ram 11m

Zproto�olO
sôb-re O assunto.

Afabia 'Saudita reafou com a RÁU
, j•

BEIRUTE,6, VA - d. govêrnQ da ,Ará
biéjl) Sauclita reatou sü'as relacões políticas
com a RAU, segundo anunciou o comupica
(:lo ofi�ial !)ublicado a r'e�:leito. "O reino· da
Arápia ,Sabdita ,- diz o documénto - gra

ças à no�re medÜH_:,ão, empreendida pelos
Presidentes qo Iraque e 'da Argélia, e'dese
joso de melhorar· as relações,entre os ára

bes, decidiu considerar favotàveJtnente o: I
:

�.

�",.
• /'

'

\
I

reatamento das suàs relações políticas com

ª RAÚ:'.

\

'É pOSsível qUe no decorr�r

d('ssa nOva reunião o Méxl.(�O
e o Perú venham a participar,
das negociações" pois já \ ma-
ni,'staram interê�s; pelo a-

'

côrdo.

camíonetas Chevrolet, bem

como os refrigeradores de
mésticos Frig'idaire. Pro18S
seres e alunos dedicaram
grar.de atenção às vánías- fa

�+S, de fabrtr-ação dos veícu
")E .iimpres,;;ionand'.}-se viva
�', 0n te .pelas técni'7a.s ele 8P

Iecâo da qualidade o,t]lizad�s
na General Mctors.

,
"

do ....Problenta
Sucessório

San
�RASILIÂ, 6 V.A: Inteepe lado .sõhre a"

cUlações do ,profç�'Jo�"

Tiago Dantus, ./

c�.nveFsa tida com o DtjJllta
do Cid .Carvalho, no juntar

realh'do �egunda-f;,ir� últi

má, o ,Senador .Jusce!'ho K",
bttschek af'lrrnou e"tar rerto

, __
1
__ , __ .. _, ___

A

PREV!DENCiA

"---"--_----....-. a, ea;,��"

;..�' .

I�
�;J \1
i',�

,
,

."" .

'lhimento, proceder-se-á ,na

conformidalLe dos itens 4 e

5.

1Ô - Os IAPs farão, publi
car por três vêz,es, dentro
de 30 dias da data dêste A-

r

to, nos jornais de maior cir

culação e no órgão ,oficial
de cada Estado, Aviso à':;'
emprêsas, nos têrmos do

modêlo anexo -(IV).

aplica

de qUe o J'resid.nntr Juâo G,,"

lart não se drjin:iTá, quando
à Sua sucessão,' »m futuru Jl ró

ximo; Tal comentárfo tem por

hage a sitllaçã.o -m que' se en

contra O ch-Je da Nação, dI'

não p(id,.r deixar "a Ihlha re

fOrI'llista de" S/-II Govêrno, 'en
volvendó-"e em disputa elei'-;;- !,

.-'

(III)

(Utimo çle uma série de 3L

Continuação:

às contribuições de segura
dos, e as importâncias arre

cadadas aêstes ou d'o públi·
co, não incluídás em" parcEl
Ilamento' de qualquer "hàtu
rezá e. exigíveIS a' partir da

"\ col:1'l:petênéia
de setembro, de

19'60, '. � -r'·

12 - Nas esfe'ras de" su:as
respectivas competêncis,s" e

,harmonicamente, os Depar
tamentos- de Artecfldação e

Fiscalização, as Prócura(1o-.
I ias' Geràis' e Tes6uraria s

Geniis de cada IAP expedi
rão as instruções que' Se .fi

zerem necessárias, com aI·

teração, inclusive, dos for
mulários em uso, e submete

.

rão a<;> respectiyo CAI para
solução dos casos omissos e

\as dívidas, que slugireÍTI na

ábUcação deste: Até Norma·

ti�ó.,

13 -'Este ·,Ato entrará em

vigor nesta data, rev,ogadas
quaisquer disposições em

contrário.

as) Dante ,peliacani
Cons,elheiro Relator
Presidente

.

MATRIZ: (RICIUMA SANTKCAIARiN:A
,

'

ENDERECO 'TELEGRAfl-CO CRESCIUMENSE
. ,_ .

.

_

Serviços de cargasJe Elncomendas entre Sijo. Paulo �antt1 Catarina f} Porto AlegIe
) .;;--:- Sao .Paulo Rua- Joan Teodoro; H7'J �,Cuntlba

.�
,

,y.
. I.

:f;;}>�:)�i.:<::i�il... ,

;

toraI".

Mesmo assim, o sr, l{uhit,

,chek prosseg'uirá atl,l'lnido tun
to às fôrças de esque�da, in
clusive Os ,cornl/nista.;s, visan

do a a),\lutiná-Ia·s ,em �tÔ.�HO ,(;l<i

(pal'Le final) _ Transcrição.
·da Ar,) NOh.:..o\,I[ATIVO N:
Hl d,oDNP,S, em vigor desde

o dia 3.9.63 e que traça nor

mas para .:tplicação do dis

p6sto nQs artigos 86' da

LOPS e 483 do RGPS.

-. (L2 - Trantando-se de dí

vida .iã, inscrita, o 'recolhi-
(! . .

D;lEmto dependerá da con-

cordância dà Procuradoria

Ipstadual, .

':::; FE!,'_
-,'"

seU nome,' pois _acha o

.__/vl. "'",, ,'." e_

.��;Ji:,-· !-:�.
...w ;iF

A Diretoria do Lira Tenis Clube reunida, resolveu ele
'�Ol'ar o. _"gu�at(:; prograin., para as l'''-''",lvlclmles Carnava
lescas de 1964.

I

f'ROGRAMA:
, ,

.Dia g (�:5.bado) Baile dr. Abertura do Carnaval de 1964,
ma fi (dot'nillg�) Bailf' tn :antil.
Dia a (domingo)'-Baile de Domingo.
Di .. "'0 \scgl..dda Fe.ra) 'frudiclonal Baile..do

"
.

'_:Iube.

Dia 11 (terça feira) Baile de Encerramento dos .l'i'este-
'os.

,

Os Bailes para adubtos terào início às 23 horas.
O Baile Infantil terá início às 15 horas com o término

previsto pu ra às 20 horas.
, iJmGUI,i\ME�r"_O:: /' l

,
'_ jÜ,. ·,�!tVA DE MESAS:

As senhas set1io distribuídas dia 28 (terça-Feira), às
19 horas e, a venda terá ímclo às 20 horas.

,

Indispensável se faz a apresentação da.carteira social
com o talão do .mês ou' (anuidade de 19(14).

Oar!os Lacu:!.a

Cada -aasociado, .sómente, poderá adquirir uma

com direito a quatro (4) cadeiras..
'

O pagamento será efetuadO no ato.
.: CONVITE;:;::

mesr

oi' .' "'está absolutamente s,·nhor

das fô�ças d,· di-reita". n�sse

tatnhém entel1d,,� (III�· a pre-

srnça do Sr.<.J(I�O G-oulart, a

g'Ora! no".. deb9te t!1.'ilóbrl yj-
, 7 _. Os Jur'ds nao pagos,

ria p.rO\IOCl/r-' um 'i!H-'I,,?i.lt}lIrJ!to-!'" 'Oi5' '�'s'p"Tónd;Í:t1tcli 'às "contn-
, "', '

,>
' '" " ' . , !il'l€l,."

da 'sIta 'mell�ag'r�n! !-(1N<li'rfa- ÍorÍiçôes 'de segurados,' serao
mpnt_al. 'cobrados com {.l rest.antco d(

/

débito.
o Senador Klllút;llwk, "p

seUs trabalhOs junto 'às, 8 - As Procuraclorías Ge

rais, dos IAPs seri't0 autoti-.

zadas a- promover diretamen
te, �u por intermédio

' d3is
; Procuradorias Estaduais, as'

representações necessanas

à instauração da ação penal
nos �termos da legislação em

-

Jigor, e' a acompa.nhar, até

. final, .0& processos dela dé

cori:-ent�s. r'
.,

,

':'4"

v, '

Os convites deverão ser solicitados à Secretaria <1,

Clube, ror um associado àpessoas em trânsito, e 'obe
decerão as prescrições estatutárias. Os mesmas serão
decerão as prescrições estatutárias. Os mesmos serão

adquiridos mediante uma "Taxa de frequência".,
Para aquisição de convites 'a Sécretaria do Clube' fun
'ciçnará no );lOIlário de 14 às 18 honis; a: partir do dia
8 de fevereinf ao dia 11.

,j - TAXAS:

Preços das' Mesas:
ASSOCIADO
4 noites Qr$ . 7,qOO,oo

Cr$ 4.000,00·

I�S-

querdas, qller empolgar tod� a"
área 'oposta ao 's Carl')s La- ,

/ .. \

ce�da, Cl'rto de qílC' assim ES-

ta�á fortalecen'clo' ;' freg,:rlle íle
" .

mocrático.
'-../

"

O Sr. .Jllgc,;]in'l Kub'its'chel:
irá à �oJlven�o u'àcional ·de

I�SJ.l, ;m março ,(;', ilJUstn a o

bter ar:.plos .,.ré/lHo, e, Iiber�

dade para e.ricamintl'ai:" SI!as

maniffstações reformiStas. Fa

rá ,issO, 'porém com ,mUita au

,,,, tenticjdade, afiruw'ildo...s" U11!

9 �- Nos processos em

curso, em qualquer fase em

>,que se encontrem,
-

os seto-,
res de 'infrâções, '.ou as Pro

muadoria:s Estaduais dos

IAPs 'nos casos de dívidas
: inS'éritas, expedirão as NR.

9 - EsgotadO o prazo de
30 dia� previsto na �R, sem
que tenha acorrido. o reco-

1 noite . , . , , , , , , . '.' . ' , , , , .

CONVIDADOS
•

Cr$, lq,OOO,oO
,Cr$ 6.000,O(

4 noites . , . , . ,�, , , , , .. , . , .

j l�noite ':"" "�,"o ':'��'''''''''r''''
TAXA, DE FREQUÉNCIA:'

.

, ... I
�

Casal 4 noites .. ,.,",:.�.,', ,.., .. ' Cr$· 12.000,00 .

Casal i. ��oite,:' .::, .... ,

<
' -} , .. , <�, ;. �,. �C�$

,

5;000;0(

I{lçihj:d-tiai'J,�'lüites
'

.. , .. " ... " Crl ,9.qOO,oo
I ;�oi '", :<: . , .,,' , . '

�,: ;:�.,
. c,:f.' /�:OOO,OO

, , ",' .. ,,' ''''J<-' .i'",., 0,44
nôLHA�' 08,00. :(Quin'he)1t�� �,rl<lZeirO's "por
OB�ÊRVA�ÕES:. ,"

- .

_:_ A posse dá Mesa;nãd' datá direito à �ntr3;.çi�, .

_se:hdo
,

�t:\ecessarios a carteira �ocial e o to/Ião do "mês 'ou, anui-
y) dade �e� 1964 ou convite ,aco111panhado de clQcuinento

comp!l'ovador da identidade.. ,

"

.

..._. (l
.

estuda11i;e >p�ra .adquúfi- convite '-d��eX;á estar devi
damente credenciado (doçumento, de ,estudante).

- A compra do mesà deverá ser feita pelo próprio _sócio

0\1 seu de_pendenté, ou pessoa devidamente credenCia--
'd!t para tal.

.

- Sórnent�, quatro ,(-4) cadeiras serão pern;titidas em

do

cada 'mesa. '

,

,))ETEllMINAÇÕES: ,. , ,

A ",entrada fios Bailes ,NQ};urn�.s é vedada à menores'.

'De 15 a 18- anos, sómente: é pe,rmitida quando acompa.
\ ' / - "

nhados pelos Senhores paIS.

-rós Bailes. Noturbos "não é permitido o uso' de LANC}
PERFUME como entorpecente (CHERETA); send(

que os i-nfyatores 'estão sujeitos às penas estatutárias
No Baile, Infantil é expressamente :proibido o uso dt!

lança 'perfume ou bisnagas ,(com àgua).
Não serão atl:mdidOS, sob qua1quer hipótese:' no decur,

so dos Bailes, enquecimento, de: .

CARTEIRA, SOCIAL,
TALÃO DE MENSALIDADE"ótl (ANUIDADE DE 1964).
bem como aquisição de GQnvites ingresso.
Luiz Armando Figueiró Wolff - Secretário Geral
Visto:

\_

AntônÍo Pa&choaJ, Apóstolo - Presidente.

COMUNICAÇÃO .

Com (;) fim de'melhor esc�areéer os associados, a Dire·
'

'"
, , .

torja do' •.ira.Tênis Clube comunica que, em qualquer,
- eventualidad�;, deverão ser observados os seguintes

1) '--;- E· i(ÍiSPen�áv,el a !1pre,s�ntação da carteira
. ,�ocial

aeompa,nhado rip talão de mensalidade ou anuidade,
para fpgressar nas. dependências da séde' Social do

C1nbe,
'

re�;mc, �em se fantasiar de

esquerdista. Defender� as T'e-

formas COmo' Dccf'ssárias à ma

��) - Nã.o serão atendidos, em hipó,tese algurnf\, casós

esquecim,ento de carteira e talão .de mensalidade

de

ou

1I,;ten<:ão do regim".
O Deputado .Vi,"':a <I" Mt-

10, que ,redigi" em ,nu in(_'\
sou partido, um:l .j...�d� df" ,all

tejlrojetos de \
enl",..I·,

,
cOnsti-

"

tu.ci.onal, �esistill tll'�illit�I-;'a�.
mente de j)rosse_!.':\{iJ' ú'rtj!"lJ
lando qualql/,q' < pr"pf,� ção
com vistas à �efo'rrna .a{�!."ária.
DiSse-nOS ,qut;, ,não .nlais ·tra

balhará neSse s€lúr, p(\r. saber
Sef im.possÍvel ehegrt!" a

definição' no COrr€r do'
limaI
Co�

,ão

. aquisições de convítes, çlurante as Festas.

:n� Os convites sóinente' poclerao'ser, adquiridos ,por só

cias; <;!ont:ribuin\es, eu} <'dia d� "Fe(5,ta np perkidp. dá"
14 às ,18 horas, devendo 'o associado 'apres'ilntar seU.
convidado a Diretoria. '

..

<±) .,- Nn8 FpsÚm Noturnas nft0 será permitida a eI),tra:da de

men.o:r�>:; ,de 15' anos, mesmo acompanhado ,pe res-
�.,

- I

ponsáveis.
G' - Pedimos encarecfd<tmente aos distintos associados,

que nãq' possuem carteira',o ,seu,comparecimento na

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

. ra, x:egularizar suai situação., '.

. ,. A OTRETORIA

vêrno atual. '.Julga
necessários' dois -anos p�ra \,0'

'tação da emenda cOn,tit ,f.Ía

nal.
_ \ E, m('smo <)'112 -a sef�·ilnda

votaçã� seja' obtid,l.� nn

ba" as Ca..,as '�o O'ng'l·eS"o. n(l

princí'l'io de 1965 - comentou

_ s!rão necet�sárid;:; alnd� a

elabOl'Açàõ " a \'otaçãn' d,� lei \

específica,,,o qu� também d,,
lnandaria 'n"ito tl?nlJh\

"(
tÜT-

) Ia reforma nO G�yi'rno do ·sr.,
mmelo , impossl_vel
.João Go"lart•

, I

! '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'.'

umcipios
.

Not�cias de LAGES
Br)g�da, Dom Í-Iypolito Vi

/ veres, Cmt. do Colégio Mili
.. Nelson Brascher tar; Cél. Felix Espinola,

Cmt. do 5° Btl, de Engtmha
ria; Majores Valdis Arza, Ro
berto Knofelimayer e Juan
Vicente Rabito, respectiva

. mente Comandantes dos 2"
a.E. e Destacamento .

Ca
rayé; Majores' Henrique Du
arte, Rosário Ochipíntí Rive
la e Tenentes' Carlos Cara
'velo e/ Victor Flôres. Acorn
panhando a comitiva, encon
travam-se os oficiais brasi
leiros majores Carlos Aloí-

Programa:
Bailes a serem realizados no Clu.e Doze, na séde da rua

João Pinto.
. "

.' "(.I�
Segul1da-feiTa, Baile de Gaia (Municipal) com. traje a rigor,
f..ntasias de luxo ou ol'lgmais. Início às 23,30 hs. As déz

primeiràs fintaslas classificadas em ol'iginalidade ou luxo,

, cerão premiadas. Uma' comissão de nove meme'ros eJegtr
'fá a Rainl.la 'qQ C�rnJl.va� de FloJi!i-nópoli,s dI'! �964.· .

'I- ,

.

Uma m�sa Cr$ 3.000,00, o qué dará direito convite para

quatro pessoas.
Convite individual C$. 1.000,00 - casal ...... Cr$ 1.500,00

Terça-feira. - Baile Juvenil, à. fanta�a ou traje esporte.
"idade - de 12 à 17 anos.

/
.

lnício 19,00 - 24,00 hs.

Mesa - Cr$. 1.500,00.
Convite - Cr$ 500,00, por �ssõa.
A mesa dará direito 'a quatro convites
As fantasias classificadas serão premiadas.

,F1oofillópolis, 21 de Janelrq ,dei'��'t.
'

®,�,LázátO Bartolotp�p, ., .
.'

-.------------......
:
...
"
...i;...·�.".·f(-i...Ú"",iii.,.,.�--'-.;·.!">.<..;'........� ·I;:��l�. � -ii'"

.'

p.�
.---�-.----����-----��--�-�

P'lntores para'�'
,

'. \ se dt.vam áinda a multas milhões,
.

numa· •
.

•
. .

d ,perceritagem talvez de-.'30% s�br� o tO.t�l' •
v, I Depois ..

da f-empesfa .e ....
·

tiC;i.lOgral.ico desta gran�e rep,ubll�a. �at:lna �.

• elcuOS. sul-émericana, tão quenda pelO Vaticano. II'

Precisamos de profissio- • r Sob. O seu glorioso estandarte,.movem-se o� •
nais habilitados, tratar na !IIIII Í\.rnaldo S. Thiago lltiis 'legi'on��ios da Boa V?�tade, os quaIs •
SOC'IEDADE' CONSTRU- " v0ln: em Alzl1'o Zarur o gemo tutelar da!lllll
TORA TRIANGULO S. A. • Dias angt\.s�iosos, êstes que atravessa pótrw, pois o Brasil sempre foi uma exce.·.,
Rua Felipe Nev,es StN _. mos: Um turbilhão de reivindicações fr·.\..1U em face da EUfopa,.,.da: civilização oci- •

ESTREITO. !IIIII
em cada indivíduo, tôdas na maior parte da� aeptal mie se tornol,J duramente mater!.

!IIIII

9-2-64 "ve2.fs dr origem suspeita porque adstritas ISta, enquanto nós nos .co.n�ervávam?s"""es- "
• e estímulos egoístas, dos quais a fraterni l..intualistas. à sôbra �a igreja que era a�- • AVISO,

.

dade .ausenta-se em' .li:wW.das de tal modo tlgamente slmples e proiundamente reh-. Acham·se à dispÇ>siçãol dos Senhores Acionistas, na su

.
• e�gJandecid'as ..pe1as sugestões do orgulho. glosa, com os seu� padres seculares e os

.

sede social, sita à rua Valério Gomes s.n..em São Joã

._ que ?rçam, tais reinvidicações, pelo odio.. se�s ingênuos e bondosos curas de al-.' . batista, neste Estado, os· docum.entos. a que s� refere o a

!IIIII "UlP pírculo 'vicioso de conquistas de delas ... \0 temporal O mores! .,. ygo 99, do Decreto-Lei n. :;1.627 de 2? de setembro de 1940.

II' Pirr-o, tendo como consequência a partida Zarur é, portanto, com o seu P.B.V., al-
. cre,to-�ei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

• pára ilovas con,quistas cujos almejados 13- go dé muito ponderável perente'a opinião _ Sãó João �atista, 27 d� j�neiro de 1964

• �eit9s, s� desfazem como a fumaça, constrin pü�lica do país!. Para m�m, adpto de pri- • Eduardo Lacer(l'a 'de Alm'eida Ére��ànd <,

ExIJ'a em se /

•

..ge a sl)ciedade hum vive'r de futeis preocu- ',lelra hora da sua cand\datura, teremos._ Cesar Bastos Gomes
. u carro!lllll ., Z P l't· B 'I VI" G�

Lpna'. de lreiQS .COLADAS '". paçêes, em Il)éib das quais o homem seno com' �rur ur�a. o 1 lCa, n? rasI,. sem�- (a eno . omes

_ 60% mais no apto;veita- • r
�atl, que, �ão p�d� -a elas adapta�-s:, �Of�l'e lhante I;l de Peneles n� GreCla. P: HIStÓl'l� _ Maria Gallotti Peixoto

menro d.as�'�onas; '.
�

III c?nst:�?�l�e�to� que O �evam a .mar<:a, �aàe·se, costUIJI� por vezes repetir-se: � so , ASSEMBLEIA G�RÀL. ORDINARIA
.

.

.' .' ,

' "., par'a r:lluf:ÍlO. dos q1,le..dommam a sItuaçao, um homem da ,enverg�dura c;le PencIes, !IIIII' €:onvocação

M'·
'._ "

E ':5 CIMO o CArA DO
'. R'

I

•. norl)1é).Imimte matériaiista!')m todos os seus que ta� � z�rur, G?m,o seu. personalismo"
São convidados os Senhores Aç:ionistas desta Socieda

.

OV
_

I
.

' �i .

'

.. _J...;,'
" �._ F ,ElOS _, proce�so�';.·

.

l �;���::J���oI��:es:i�e:;�, �b:e� ��:::�. �:' !a;e:e!:�r�m�!éi:9��ral Ordinária que tent'lugar no di

Rua Jeromm'O Coelho, 5 à I.L"·,�,�l__'J,,. ,i ". ,
. Na ,suposição de haver atingido o cli' nossa pátria do desc.alabro moral em que" 1, - Apresentação, discussão, votação do Balanço Geral en

.................rI' N ••••••••••••••• Ru,a Santos Sarai.va, 45�,., ',lnax /da clviUzi'tÇão. e do progresso, ni,n afunda, com a sua mocidade' cheia de _ cerrado' �m 31 de deze�bro de 1963. Contas de' lucros e per
.ESTRElTO .

... ru(m mais' ousa seque.r pensar em novos desregramentos e indi!!ciplinas que preci- _ das 'referentês ao 'mesmo balançó; parecer do Conselho Fi

. ."
'

._modelamentos sooiais, limitando,se os ina sam ser coarctados, sob pena de ruirem t:al e atos da Diretoria;

----�P-a-r-a-o-f-r-a�'n-s-p-o-rt-e-d-e-s-u-a-s-c-a-�-a-S�·-e-'-·-e-n-C-'-O-m�.�·e-n-d-a�·��=�===���=�=�:e���� ... :�������e��,��
-

.

. , : ' '.', • 0";1 pu.tro, 'sem. rê�ultádo prático algum O candidato político, Sr. Juscelino Ku- !IIIII
3 :-- Assuntos de mteresse social.

d" Belo Horizonte Rio'de Janeiro São Pau'o C"fl·.' apreciáv�l. quer nos lares, 'quer nas rela- b:�t�che�, homem_de e�trema,�igi?ez ��" São João Batista; 27 de janeiro de 1964

'" , ,.. .....

• çoes SOCIaIS. onéntaçao no governo, macesslvel as cntI- • Eduardo' Lacerda de Almeida Brenríand

t·b P" t A I' P I f' R' G
'"

d
.

. 'EJ:lpl1nhar;ldo o l!j.baro. da. ,R�ligião., teo- c.as; quando tem de realizar as suas metas,. ..' Qesar Bastos Gomes'

I' ai or o, ,egre, e o as·e . 10· ran· e. . .' .' . ,. �rt;';�r'nt�, vi;em, 'cat6licqs', 'espíri��s," pro� romo'demonlitrbu ao &e determinar'a. 'éum- ,
.

',' ,,Válei"io Go�ês ',.�

E'
\"

FI'·
,

t..
.

•. 'te�tantes, ortodo';os, múi matElrlalistioa- prir o preceito constitudional da mudan- • I Maria Gallotti Peixoto , ,

xpr,es"-S:O�
. o·rl ato n'o.po IS: :!IIIII "'r.Q�nte, sem.se dar.em por �sso. II f,:U.t vivr�. ça d� capital, par� o �lapalto 'central.'; d.

� , ASSElMBLEIA'GERAL"EX'Í'RA,ORDINARIA
I .

_
.

_

. .' " Em melO de ta'!itas rnalversaçoes, dOIS Bla�ll, desfra,lda a maIS pela bandeir.a. ,?om � . I ConvoeaÇã'O-...
'.

/
, ','

"

•
•

c'
, '..,. :. h�rnens pa�ecem �er,. no ���ário. mais. ��- q.ue. homem pú�li.co de ;s�a formaçãq .br�- 1" é�ão convidados, p� sênhores ae�onistas, desta �ieda·

MATRIZ - 'Rua FranCISco Tolent,no 32 !IIIII 1,10 da rl.açao, na orbIta. �aclOnal, conseguI- sllelra pode àcenaF ao paIS a retôrno' à la-'" de,.par.a a Assembléia Extraordinária que terá lugar no dia
" do perceber a causa efICIente dos nossos' ',oura que fez a grandeza do Império. Se!lllll 26 de :(evereiro de l!J64, às 15 horas, em sua séde social, si-

T I· f '2534 2535 • IJIal.es.e das n�ssas torturas: Alziro Zl1rur e eU não estivesse, com? estou. inteiramen-" ta à rua Valério Gomes, s.n.' I em São João Batista, neg..

e e ones -

• Juscelmo Kubitschek., te com Zarur, votaria em' Juscelino Kubists.' te Estado, com a )seguinte Ordem do dia:

O primeiro" candidato apolítico de um (·hek. -.J

•.•
1 - Apr�sentação, discussão-e vc;>tação da Proposta da Di.

Flor.ianópolis. • pa,rticto qàe
_

�btém o �eu registro .ele!toral '. NOTA': A minhã cqlabóração, sob a
' retoria S8bl\� o aumento do capit!1:l soCial, ,parecer do Con.

. .

.

�. ,COI' um acervo supel'1or.�. u�, �ml,hro. d� f'Plgr�fe - MENS�GENS pO DESTERRO.' se lho fi!'jcal" e '-alterações eS,tat'!ltárias. .

E .. �. ma"I.S· um'
, lancamenfo da sua empresa··

.

�.�Pt.?.s, p.reten,d� .�he�ar.
a

.p.ratlc�,.a m.l-
-

....

�àlti co

•.m.let.. a.mente·:�p.
a

...

gada, ilegível.,...
!IIIII. 2 ...,......A&s,UntQ' dI} ipterêsse social '. ""I

ilgoru .

.
'
'. ..

....
.

.

I

"ltan?la ,do, Cr�stlamsmo, no goverpo do, çhela de, .e�t?s de reVlsao.e intepolaçõesJ" .' .S�o J:pão,Batista,.27 d!'l jane�ro de
.

R' [('[:N''H'A nO '[Xn FlO'RIA·MÚoolli.r .....
"

,
.

J l�edi.a'Bt�{i?Joçe�s��"-de piegad�/social.,ila eS?eCia:I d� 31 çió,.. mes p.p,' ''_'
... ,EduánÚj .'Lácérda. de AIrheÍda .Brennard

"·.0)i�����; :'l;; .i:,�· /1] r:�;,/., :.;\.�.{� � :�VliP ;;)},i,i'
'. ',-"

�J;�fãbaI"':Irá;c;Rça� ei1·��r/1 "8 Ú.'" ··'f�;J,·,,�cie��;;!���t�;0���,'·�i;:1·;!"/ ';�:.•' '"''
!Se

�iljfliai
.'

�
�d" ot 01;0'1 ;.. ���"J'"

mWI.__.,

Escreveu:

,

Estiveram em visita, nos

dias 25 e 26. do coiTente mês
,

aos trabalhos de construção
do' Tronco. Principal Sul a

'1d"i'wJ do 2" Batalhão Ro'do.
vüido, uma. comitiva cons··
tJl,llida de oficiais paraguaios,
tendo a frente o Comandan
te da Engenharia das For.

ças Armadas daquele pais,
Gen. de Brigada Dom Jm1.11
Manoel Careaga, Ger. de

J .

Usina de Açucar ADELAIDE. S/A ..

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores'Acionistas, na sua

séde social, sica em Pedra de Amolar, município dé Ilhóta
ta, úeste Estado, os documentos a' \que se refere 'o artt. 99'
do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

'

Ilhota, Pedra dê Amolar, 3 de fevereiro de 1964
I:;aual'do Lacerda de Almeida Brennand
Cesar Bastos Gom:es
Valério Gomes
Paulo Bastos Gomes

A,s,sE1Vl.tiL.a;;LA GERAL ORDINARIA
Convocação

Sã0 convidados os Senhores Acionistas desta Socieda
de, para a Asembléía Geral Ordinária que terá lugar no dia
5 de março de 1964 às nove (9) horas, em sua sede social,
sita em Pedra de Amolar, no muhicípio de Ílhota, nêste Es-
tado, com a seguinte ordem do dia: ./

1 - Apresentação, discussão, votação do Balanço Geral' en
cerrado'em 31 de deeembro de 1963. Contas de lucros e per.
das referentes ao mesmo balanço, parecer do Conselho Fis

cl}l e atos da Diretoria;
2 - Eleição de Conselho Fiscal e" fixação de sua remunera-

ç�;
.

.

3 - Assuntos de interesse social.'
Ilhota, Pedra de ,Amolar, 3 de fevereiro de 1964,
Eduardo Lacerd'a de Almeida Brímnand
Cesar. Bastos Gomes
Valéria Gomes

Pltulo Bastos Gomes
I 7-2·64

HARMONIA!

I
O· sentido perfeito de "Harmonia". V�

�'''' encontra também.' no equilíbrio das
.

linhas dos MÓVEIS CIMO! Feitos

\

-.-

(

sío Weber (missão .Militar)
e Hélio da �ocha Leão (Es�
"tado Maior do Exército), A
comiti,va chegou a esta ci
dade por volta das' 10,30 ho
has, sendo recebida pelo
CeI. Floriano Moller e de
mais oficiais do Batalhão
Rondon·. Durante a tarde do
.dia 25, .roí cúmprido Q se.
guinte programa: - Feijoa.
da à brasileira, no Restau
rante Napoli; visita as insta
lações do Batalhão Bondon
e visita aos pontos' pitores
cos da cidade e aos traba
lhos dê construção a cargo
do Batalhão. Na noite cio dia
25, foi oterecído um jantar.
no Clube dos Oficiais, com
.a presença de autôridades
lia cidade, [mprensa falada'

.

e escrita e pessoas da socíe
dade local. Ainda no dia 25
à convite da União Lageana
de Estudantes. a comitiva
compareceu ao Clube 14 de
Junho, onde 'assistiu' uma

reunião·dançante, tendo si
do homenageados. os seus

componentes. No dia 26 pela
manhã de�locou.se pela BR-
2 para a cidade de Vacaria,
onde visitou as ',oõras a 'caro
go do 3" Batalhão Rodoviario

,

e assistiu as festividades do'
5° Rodeio Crioulo, realízadc

.

naquela cidade.

Completou 25 anos de ca

samento (Bôdas de Prata)
dia 25 p. passado o casal Sr.
Otacílío Granzotto-Da, Cla
rinda Grazotto. As festivida-

,des d�. passagem, da (-lfemé
ride realizou'se na Fay,enda
no município de Campo Be·
lo /(io Sul. As 10,00 horas da
manhã foi celebrada 8ta.

Missa, por S. Excia� Revrea.
D. Daniel Hostin, Bispo riio
cesano; às 12,00. horas houve
sucul�nta �hurrascada acom

panhada por um baile ofe·
recido pelos amigos no fe·
liz t:asal. O casal tem filhas

.

/ .

que são: I Heloisa, MarIna. e

Rita. Ilaqui desta coluna en

vi!1,m9S ,o :r;losso !\br�ço ao

casal amigo com vót(!)S de

muitas felicidades e muitos
anos de vida. /'

Healizou-se .no dia 26 ;J.

pa;;;sado em nossa cidade C'

enlace matrimonial da srta)
Maria Aparecida

.
Sampaio

filha do casa� Waldeck Auré·

lia SampaiQ e Da. Dinah Sil

va Sampaio qom o jovem
• Dr. Roberto Marques Soa

res, filho do casal Sr. Raul
Soares e Da. Natália Mar

Nada\.de' I"
\ '

REBITES

J

ques Soares, residentes n"a

capital do Estado de Sã�
Paulo. Foram testemunhas,
da noiva. no áto civil: Des.

...il.unameate \ temos te
diversos passeios em Ia �

das localizadas em nosso mu

nicípio. Estivemos· na fazen
Dr. Mári0 'r�ixeira Carrfllro da: do" Sr. Ary da Costa Avi-

la, na Xoxill:ia Rica com u

ma caravana de, Florianópo·
"
liso 'Dia 18 e 11} ...,tivemo:; na

noivo: Dr, Renzo Leonarrli Fazenda, do Sr. Vicente dt
e senhora Lourdes Vidínna Castro Gamborgí, -

situada
Iseonârdí: Dr. Roberto' Bru- no mtmícípío dê São José do
níera Oliveira e senhora Mil '

Cerrito. Lá estavam o pro.
ria Marly Matta Olívelra, prietário sua esposa Du. �_.
residentes em São Paulo. nês Leal Gabergí, Sr. Aprigio
No áto religioso: - da noí- Leal com mais alguns famí
va, Sr. Johmy Fischer e se- liares de Tijucas. Dia·26. es
nhora Ruth Camargo f FiS· tivemos na Fazenda .10' Sr.
cher, Sr. Francisco Furtado Milton de Castro' Gamborgí,
e Srta. Zilda Lemos Vieira.

\
situada em Pedras Brancas

Do' noivo: - Sr. Celso �.[ar·
- �ajes. Lá estava o pro-

ques Soares e Srta. Wilnõa príétãrío, sua eSOOEa Da.
Mr:rques Soares; Sr: Mãrci» .

,
'. I .

. palma Barroso Gamborgi,
Marques Soares e Srta. M;·.r-
1 MA'

. .
Sr. Plínio Maineo e esposa;'

y '. arques. cerrmorua re-
"s N M tí

Ilgíosa foi oficiada por Fl'''li' r. ey, ar ms e esposa;.
Dr. Adeli�o Barbosa .ia ('a- .�i:ta. Ana Rqsa B0r.ges e os

.tedral Dioces�na. O
.

�asai 'fllhos do casal e ainda na

Granja do Sr. Dr. Domingos
Valente Junior, situada tam
bém em Pedras Brancas, on
de lá estavam' diversas farm

lias da �lta socíedade Iagea
nu aproveitando .os nosos

poucos dias de verão na con

rortãvel- Piscina do. Dr. Min

�et,(; e respirando o ar puro

daquelas pitorescas paísa
gens, Em todas as vísítas
que fizemos com todn a nos

sa família (1] pessoas) .fo·
mos muito bem recebi.í .s. e

nnnto aproveitamos nos

bons "Ç:amargos" de manhã
Coalhadas et<;:. Pela bôa a·

eolhida de tactos daqui agra·

e Dra, Wi'ma Ma-chado C�u

rilho, Sr. Celio Silveira e Da.
Adali Muniz da Silva. Do

sezuíu em lua de mel, para
.Nova Petropolís RUS ..

Daquí desta coluna .�r!'ici·
tamos os jovens numbentes
e

.

seus Ielízes pais.

DR. lIRB.AMO
SALLES

ADVOGADo
\

Rua Felipe Schmidt -

Edifício Zahia
1.' An,dar

Fone - 3739

..n.
,a_

1"loriaoúpoJis - S. Catarina

BAILE MUNICIPAL
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ISTO É VERDADE ...

o f>rlmeirc balãe .vcacor, ICe InVfircác cc Padre
.

'

,eart�meu de GU'Smãc•. nascido em Santos., foi ex-

.,erimenta�c em Lisboa. a S-·de agôsto de 1709, na

pressr.ça da família real e de
.. ,

. ...tô�� a côrte� 2 sécu

tos depois. em 1909. outro braslleiro •.Santos Dumont.

assombrarla Paris dom sua máquina de ,voar •• ,

ISTO TAMBÉM Ê VERDADÉ
,

Como resultado de cuidadosas expe.
riências, surgiu em 1935 o cigarro qué
veio satlsfazer plenamente o gõsto dos
fumantes. Seu nome: GONTINENTAL
- Uma preterêncía que se nota entre
ii'maioria dos fumantes.

'./

,,"�).. nr..:ia naq.ionaL e CIA. DE CI.oARRO$ :S nu?,); ,'::._"" r�' ....

1;; .,
, L.

�

}I.'· , i.-,� 'j"il" Ij.· ,

Edital de ConcorrênCia P�bfica
'

Editál de Concorr�ncia. Públ�ca para 'venda
reno situado no lugar Campinas, Municipio de São José.
neste Estado, medindo trezentos e noventa metros de fren
te para o mar., ftmdos com a estrada geral 'e terras do Aéro
Clube de Santa Catarina, extr�Jnando pelas laterais co

Jóão Santo� da Silva e Ftilgêncio Vieira. . .

As pessoas interessadas (ou firmas), deverão apresen
tar preços e condições, em envelopes lacrados ao Sr. Secre
tário do Aéro Club� ,d.�. Santa Gatàrina, à rua Crispim Mir

• ,
I r. lfi!! �

.

n. 31, de Segunda, a Sêxta-fEtira, das .09:00 as 17:00 horas, at
o· dia 14 de fevereiro de1964.

As pfopo1:jtas serãs abertaS. em ..Asembléia Geral Extr

ordiriária; h:i' p.res�n�a.,dos in�eressados.
'

O Aéro Clube ,r,eserva-se o Direito' de' não realizar a tra
•

.. ) {
.

.

_,
..' ...

�

�
_

_

-, J." �

.saçãoL caso. o preCi)O aprésentat;j.ó, peI6"vericed6r da conco

rênc'ia' não seja' sâtf�fat9rlo. ,.". " .-' ,

--FL,oRÍANOPOLrS; 2h�e JAl'mIR9 de'1964.
Mauro Souza,>Diretor·PresidentEi·

. '.

Jose B. Máximo, Diretor-S,ecretái-io
I

Usina de Açucar lUUCAS S/A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A�

ez vale
.,

,O primeiro cláss Co da riva

liàade do ano, ef'euado anteon

tem à luz dos ref'letur-s do es

tádio "'Adolfo Kondêr", leve"

àqilela pra-çDj rtneoc!Ístiea um

público numero-o e entdâ��
tas qua soub- <;;efitir e ,·\hrar
com as emoçêes dl) entr- Os

dots t.,.�dicionai� r�va.is di)· lu

tebol da meüópoie-barrig::-.ver

de, que no anq passadq por

vêzes &11;1 encontraram,

conquistando cada Um ama

v,"tória e tr�. emp: tes, numa

demonstra<;ões (1� que o fumo

sO Cláo<ic� ainda co tínua tir
I'

))\1 e ganhando as p:e�e� \!!!cl.
as do público.

O jôgo agradou, p� in 'pal
mente ·à_' .torôda do ca r.p.iío

que viveu momentos de ind�s

·crStível �ntusiasmo, com a eqdi
pe orientada por José A uo

rim a ditar cá e"�.ra na crn2ha

enVOlvendo o a"�er.<á';'o CO'U

sUas tramas bem ."rti dss, des

locações perfeitas, técnica a-:
purada e urna VOIJ_� e leonina

de vencer. E yenCeu com t;ôi',as

IIlS hon_ras jogando um flltehol

vistoso p!'á..;ico, envo vente,
"

cOm tôdas as suas peçlis! cX-

�'eção da extrema íli:eita, crrl

perfeito fun�ionamento. Ga

n�ou O campeão çom méritos

indiscutível., I'Vli'� "'>1) does

tentos cOntra Um 0.0 vice-Cs.m

peão q_ue continua sem um <S

quema de jogo que possa jUs
tificar OS gastos aSirO-1Ô,TI '!:OS

da diretoria com a "m:é\nutcil

Çã9 -da aquipc, ai-ul1;\ i�"'s>;.::iTI

do no �'bola p:�ã fren-'-é"; sénl

atinar para o 4,'e _'cpresenta

possui,. "m pàdrão próprio 0'

/pelo menOs con] �T.:tc COm as

pOssibilidades do, fU1,!Cool hari

ga - verde.

Já no in'ido do encontlro ,C'il

tÍamos que O clube presi<lido
por Nicolino Tancret10 .-10·,�a

ri'! o grl,lmado com as honras

)
da peleja. Re�lmente, a ·esqua

dJ'a de Mirinho dominava as d

ções, fo'çand_o o ad'-eT�,ii�lo ,lO

reCUO. Mas sémente !bp";S da

tI oCa de posiçõeS �:'!.v óa �.nt;!'e
Morelli e Cavallazzi- que se

sc�ntira:nl m:lis à ,,-O'1La-rie, é

q ,e saiu o tento í1e )iiOefl-J:ra,
do esCor,e. Os dois i ovens e

cerebrais atl'ca,ü�s, apro�,it�
do um '\cochilo" d� Caràzi

nho, investiram furiósamente

contra I a meta de. Mario, que

passou por granlle peri!�(.,_ vin'

do a tombar, quando o extre

ma ROber.!'o, acom.pt,nhan;:{1) d�

perto o esfôr-ço conjugado dos

dois avantes, !!lain da ·esquerda

para direita e acabou venceu

d1J a perícía do goleiro 31vinc

gro, ·com. um eh,,!:,! no canto

direito, Cavallazzl com o es

f�rço que reaUzoll nO lance da

queoa: do arco adve:;','úrij>, -Con

tundiu-se, tendo deixado a Can

cha pOr algun� min,'ltO,s,
Aos 18 minu'·os da ;'l;ll,a COlO'

-

plem�ntar o Fig"el:l'�ns< empa

tou dentl\o da áreá alvi-uegra

Mirinho foi batidl' l�r H ..li

nho que o driblo" �;ensado'nal

mente, tendo o placy"r ayaÍano

ComO último re�ltrso �c atirado

ao solo Plôra s.gllr�r <) ágH van

gnadeiro al,,·tfiegl·O� o qUp não

conseguiu, AvançoU JIclinho' e

entregOu a Pedrinho mt extrE:

ma direita: O novaio at3!!a-�te
\: -

'

avançou e a,tirou ·Y!I.sell',) para

·Sérgio maca s�rg rei :'!>aímcn�e
Lutam ag'ora as "_·!(i)S equi!_}cs

para deSmand'laJ' o enwate. O

Avaí cont'pua II firma!.' o seU

domíniO técnico e, :l,sim, aCa

ba pQr COnq1tt>tar O g')l que

o colocou novam�mte em con

tagern, através do m<,m" Ro

b:tt.o Que, servIdo po� MoreUi

ID{lS

d�,fe.sa 'pa;a Márcio. trin' teu�o
de feitura hrflhante o que con
q,,;,s'tou o valente exfr'li-1ll "co

}Orcd"'" qUe, assim se· to�nOll 'o
"scorer" da peleja. Pouco de

p�, Carâzãnho, cobrando �:�a
,falta, arremessou fm·tc, -ndo

o balão depois de tocado nor

Cllrlhhos,. chocar-Se com o :tra
vessão, E com j�g_1'das de am

QOs os lados 'o jogo atillgiu o

s" finai, COm a justa e mere

cida vitória do 'Àvaí pela ('OU

tagvm de doiS tentos a um.

DOIS EXPULSOS

nuas expulSÕes ve!i,fiearam
se durante o desenrolar] da p�r
fia, ambas da faseo: ti'nal. A

pirneira verificou-se pouco an

te, do gol vitor'OS9, quando He

linho insurginno-se contra o

árbitro que errara aO COllCçdltÍ!'
r

escanteio contra· o Figuehense
o fêz em tOm qtte não agrado"

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM
\;

-

,PROL DE SANTA CATARINA NO

;SETOR DOS '!SPORTES

elor Categoria; Derrotan
telo Escore De 2 Tentos �a 1ior

o apHador que o mandou para
) ..._ .

.

o ch-veíro, A s�gimda yerj.fi-

co,U':'se após o -g.ol e� ref'-rên

da. Ma:.rreco atingiu desleal
mente la 'Roberto qUe caiu aO

.
,

solo, 'e, ,e-nqu�,nto· Se processa-

vam -o,ssocorros'ao_player "co
lored",- m:irin;ho -disCutiu COm

um contrrio, e acabou sendo

.eXPUlso, do 'grámado.

os' 'MELHORES

Todas ás 'peças do campeão
funcionaram' bem, exceção do.

dois extremaS direita Renê e

Vadínhc, q'te não reéditl\ram

aua.s boas atnações,
-

Carlinhos

no are...o, esteve muito firme e

cautel\lso. DoS' quatro zàgllei

,ros, gostamos maiS, de Gerci

no· que· vem atravessando boa

fase. Rogério cOmeÇOu hem,
para depois claudicar um P01<

co. Ma, nO final exibi" sua

extraordinária classe.

o ãtacante Helinho do Fi

g:ueirense deve<rá viajar para
Guanabara nos dias subsequen

.
teS ao Carnaval, onde será

submetido a testes. no Améri
I

ca e BonsllcessO•

x x x

o conhecilo apitado!' p- nos

so com�anheiro Gilberto Na

has, atualmente residindo na

Guanabara, / deverá- passar Os

festejos carnavalescos em nos

sa cidade, acompanhado de

,Seus familiarfs.

x X X

o vetel'ano zagueiJiO Beco

que havia deixado o América

'retornou a equipe, porém co

mo orientador técnico.
O jogador e ,a diretoria lo A

mérica, acertaram !ietalhes pI!.

ra a conclusão das negociações.

x x x

Nas próximas horas d,,·,rão

estar atracados n�o pôrto de F'lo

r�a.nópol" as ernbarcaçõe�
qUe partiCiparão da II Regata

FIOri:mópolis-Rio•. Vários bar

cos dirigem:"Se para a capital
càtarinense com .'sJlas, tripula
ções aproveitando a oportuni

dade para conhecereJ.. o per

curso 'da prova com maiores d.

talhes.,

,J Xi. X X

�ada menOs de 211. barcos de

verão plÍrticipar da II travessia

oceânica, Florianópolis-Ri�.
A G'uanabara -'deverá eoncor

rer com' S b3rco� cab!lndo a

São' Paulo estar presente cotp.·

9 enlluantQ Santa Catarina.

concorrerá com 3.

x X X

o arqueiro Gai�ete, revela

do pelo Paula Ramos, e q.le es

tava cou\.· seu contrato termi

nado com i) Intel'Illacif)nal,
Vem de renovar seU compromis

so por mais 'Uma temporada.
,

Gainete, ficará !lsslm mais WII

ano no "eolorado" dos pampas

em que pese O interêsse da

!'lua contratação.
/

li: li; •

emJ?ate de ,3 x 3

o jogador, Tite do· Améríca
está cOm seu contrato tetmina
do enda Uma fonte cri;dt'Ilcill

da junto ao clube revelado! ll1!e
-

o colored jog'ador está fazendo

exigência éonideradas eleva

das sendo muito difícil que co�,
tinue n� clube rubro da Man

chester.

x x x

x_x x

o veterano jogador
'-O�n

pertencente aO elencl) do Mal't;Í
lio Dias está com seu contrato

terminado, devendo �udar d"

'clube, Segundo as úl'mas notí

cias chegadas de Itajaí. O joga
dor I?aranaense deverá ,in'gres
sar no Gllnarany de Itoupava

Nortr, de onde temcoIivite.

\
'

x x x

Devido as fOrtes chuvas

rClÍli� Dias reabllirou-se ampla�
ment!e Derrotando o -Caxias: 4 I O

I
Hamilto'n exc!llente.' Rob-e�'to,

foi \)1Itro grande da peleia, ape

sal' de vigiado .por '�arrec;",
Cavallaezt e .Morelli, com s.zas

·_"tabelinhas'" desnor earam a

defesa alvi-negra. -Ar .bos �um
prtram 'grandes atua ão, re,�e

l�ndo serem crackg por exce

lência. A Morellt coube as

hon-ras d� melhor h mem na

cancha� No( quadro vencido,
Mareio não pode Ser cOnsidera

do eulpade de nenhum ·dos
tentos Como Carlinhos esteve"
.. .,

firme na defe,a de sua 'Cidade

Ia, Caràzínho, apesar dé I:ul,

pado do gol inicial, constttui»
Se no >melhor homem da defi!S3.
J. Batista fraco e �hrreco. e'
mano-l apenas regulares. Valé,
rio" irreconhecível, Edio bom..

Ronaldo e Helsnho muito vigia

'd.os, 'fizeram o possível, Sé,:gio,
esforçadissímo, Wilson fraco-

\"

ver- em ação.
A retag�arda mai'ciTista foi

Uma ba�reira no meio ,campo

funcionou como nos llOnS tem

Il0S enquanto seu ataqrt3 este

vc_penetrador e COlll 1)0a visão

de gol, O que bem vinha.·se

mantendó 'cOm Urna prod,tção
milito' bOa de'rttro destas diSpu

,-

tas c:Io Torneio L"iza !\leio,
A pr�mEiira etapa já ap�nta

va o clube itajalense
vencedor parcial pela contagem
de 2 X �O, gols consignadas a

través de Ratinho, e Duples,
Para a Segunda etapa' "pe

,
,

rava-sc< que O Caxia;;; emprcen

desse úma reação como uasi

sempre aconteCe, nos �omplomi,
sós em q"e ,jlarticipa e uqe

deixa' a 'primeira fa.'>e do tem

pO regularmentar, fIm inferiori

e dos que- én6:aram .emvsubstí
tuição, gos�anlOs· mais' de' Pe

drínho que: pão vem sendo; com

pre:endido p'el� d!r�!:ã�: técnica·

ARBIT-RAGEM

Não gustamos. do trabalhe
do '-,sr. Jósé: ,CáJ:lós Bezerra',

• -_..I '

que- falho!," mírl.to;' sem ,ter ti
do ; no entàflto qUwl{Juer' Influ /'

, / � '. .
....

êriéia nós. goJi Gtal' trê;:,para
• a_ . _

dade nó m'lrcador.
No entanto, tal reação· não

v:eio_e ó Marcílio DiaS,'jogan
Ido _Com �uita desenvolt,,!:a eTe

vou o pl�card para 4 x 0, ãtra
vés de Ratinho e DUfIes, aCa

ba�do, portanto ,Po� golear a

equipe da Manchester qU� no

turno havia per�ido, em Sll<t

própria _casa' pela c,o;ntagelJl. mí

ninta.

,QUADROS: M. Dia�:' JOrge;

DIalma. Ivo, Joel I e JOel II;
Soinbra. e Odilon; Ratinho,
Aqui)<$, Dufles (Caetano) e

Renê.
CAXIAS: Jairo;. Luizinh,?, Ti
ão, Coruca. e ,orlando; Pepê
e Osmar; Adilson, Roberto (Go

tãO), Hoppe e Zezinh�: \

Arbitragem normal de Osní

saída 'ofiCial ser, autol',izada
nas lmediaçes

.

do forte dé 1-

nhato-Mirim,. 'fora da barra

·ond·e estarão 'guárdando ·os 'bar

cOs as duas' destróirs da Mari
, '

'

nha São Paulo c(lntaÍ'á com
'1 .

., 10 barcos, ' Guanabara com s-

e Santa Catarina cOm 3qualquer eventuaI\daJe
-

.
,deVen

FASC

o reféree da pugna.

QUADJ,WS
I

. ,

formaram assim as duas esqua

dras

AVAl - Carlinhos; Bínha, Ne

r,Y, Gercíno e Mírtnho ; ·n;ogé
rio

-

e Hamíhton; Renê, rVad-i
nho e depois bentinho),· Mór�
lli, CavaHazzi e Róbcrt_o•
FIGUEIRENSE- Márdl'i-;.

Marreco, J. Batista,
'nho e Manoel; Valétlo e Edlo
Wilson (Helínhoj , Ronaldo
(�o:ronha), Sérgio. (Dort) •. He
ltnho (Noronha) ;

,HENDA

que desabaram domingo em

Caçador;: o cotejQ decisivo e,(..
tu Caçadores e Vasco da Ga

ma, peio' título region�l, foi

transferido para o· próximo do

mingo.
Como ·se reco'rda .na primei�a

partida a eqUipe vascaina "en

.
CeU por 2 X 1 enquanto que,na

segunda, verificou-s,e o triun

fo do Caçadorens.e por 1 x O

� x' x

)

\
O treinador NewtOn MemgUi

lhott, atualmente vinculado ao,

Vasco da Gama de. Caçador en

conra':'Se nesta cidade,

Todavia, deverá, viajar para

a Cid�de oestina de Santa' Ca
e

tatina a tempO de dit'zgir o

encon.tro iecisivo que sua cqui
:pc travará com o Caçadol'cuse

Marcilio Dias e ü\XiàS, foi

o cotej o realizado na tarde de

anteontem, no estádh dr,' fier
cílio Luz, em sequêQcia aO

T'orneio Luiza_,M�lo.
Os' ant�ce<!entes a»ontaVI',m

cÔmo equilibrado o match en

tre mal'cilistas e caxi,nses, unta
vez qUe O Mar�ílio Dias vinha

caindo assusadora�en(e .<!-" ,11'1.'(1

dUção enqiíant� qUe o Caxias,
mantinha-se, firme TIa vi,'e--li

cle�ança
Com estas, ca;;detístiCas O

match foi desenr.[)lado•

Contudo,. desta' feita a eq"i/,
1'(; rubro-anil da cicl"('eoportu

lÍ.ria, voltou a atua: com mtii

t:> segl!-rança Com t(,das 8�as
/, ,

):eças rendendo' bel;', o qu e

ele" ao quadro .àll'��,1<str,:t.lIa
.

que estamos acost,'mados a

,
.

Correram
Nó

Dois,
I

cata"l.nenses estiyeram
presentes a provll Iledeãke <la

cidade de APUCARANA· noi:

te do Paraná, a convite, cOm')

p:l.rte I�O 'progl'ati�a. rle cO,lnenlo
rações de aniversário: de; funda
t;iio da d,j1tde. Waltlemar' J lli

Paraná
ago ""llr('Eentando o Olíml,ic,-,
após �laiar 30 horas de ô'u\11:Js
• d,'sr;an',2!.' apenas 5 hOl·l.', (fi
grou

-

(On(juis�ar t 260. 11.1;':;','
<·rc,'tr'O que JOsé OSmar �al

,,,/ ,

ID'Inn, re;>r�entante de S�l'ta·

Ca-tar_;.na, na 'monUmental '}lO

/

,

\'a· São Silvestre, con�.'� áu

um i']" lllgar. A corrida foi

ven('ida pelO· I"lldista pa;d"t·ll
,Antônio ]\�ogueira de AzeV"río

\

, rpt-�,.sel1l,a:ntl) do, Clube n'.�a-

.na, cnh:rindo o percurso em 21 ..

.

'nl/nutos e 4' déômo

clegados merecem alençj J
O fato está a merecer" lre

há muito, Uma / providência
'da Federação Cattrinense de

F,!tebol, Falamos r'a' loCaliza

ção dos del�gados ela entidade

qUe nãQ têm "m l()cal ac;1equ",
do nO estádio qa r"a Bocaiti

V:I. Enquaitto, dirigentes e Oj,

tras peSsoas ligadas ou não ao

Esporte, instalam-se em· lugÜÍ'

v�ilegia�o na!,! tarquiban,cadas
f!l� 'mais 'precisamente num"

trihuna especial, os delegados

da, Federacão fiCam à, mer.:..ê
\
.

/'

do ,.,01, �o ,evento, �as ChUV'1S

el1if{m (.e ;ijnúmeras, difiic"lda
des. Elas devem ser sanadas, ti

mais breVemente POS!1Ívçl. dan
.

'r

.-do-s� realmente ..
a qUem tra

balh!l efetivas, condiçcs . de co

mOdidade. '

,CtS. ·320 mil rende» a no�tada
futebolística çle \mtqonteTn
b-rn demonsranão o inter�sse
reinante Pi lo clássico,

Ma:rcolillo Pedra e· renda- de' O OlímpiCo c1errofam o llenaux

CrS 320.000,00.
Anormalidades não houve.
Nos demais jogos da rodada

por 3 x 2 c em Brllsque Barro

So P Paissand ú empataram p(}r

.2" x 2
•

.
.

%�SS%%S%%%%���%%\$\\·���%������,��,%"\·

VELA - O campe_!Jnato Cata

rinense de vela 'deverá "er rc

alizado êste mês' -tendo por'
local a 'baia SI/I d� Fioriu�ópO
lis.

Em reUnião que i:stá mar

cada para OS próximos dias a
, \

Federação de Vela e Motor ne

Santa Catarina e a ASsociacão
I

.".

d'osVeleiros ·da Classe Sharj)ié
em Santa Catarina, esbrão ref/.'

,nidas para tratar dos detalhló's

mínimos, para o êxio da COmpe

tição
REMO - Continuam Os di:!'i-tÓ

\
res do Cachoeira de Joinvile·, a
insistirem junto _a Fedel'll<;ão
Aquática de' Santa, ,Catarina,.
na tentativa de qu" a entid'L�
de controladora do remo em

,
\

Sánta. Catarina, faça realizar

em 'Joinvile, os páre\lI de Dois

Com' � Ql�atro: Com páreos·.

. , .

em, que Q clube j oinvilense sa

grol�-se campeão catarinense

A FASC. entretanto, aO que se

,sabe, manterá ,as disputas. in-'

tegrais, para a raia da baia

sul em Florinópolis
FUTEBOL DE SALÃO - A

/ Federação Catilri';;�nse de 1<11_

teboI' de Salão,- logo ap6s o

Carnaval, deverá programar
um Tcrneio Aberto cOm a �11-

élUsdo filiados o" não; voltan

do a movimentar, desta forma

o salonismo na câpital catar!

nense.
VELA - Está' progral!lado -para

a primeira quinta feirá; àpós o

Carnaval � largada para a Se

gunda prova transoceânica
Flprianópo)i's - Rio qUe conta

rá cOm a participação de bar

COs de São Paulo Guanabara e

Santa Catarina.

XADHES - Brevemente deve

.rá s�r realizada"ãS' eleições pa

ra a nova diretoria da Federa

ção Catarinense de Xadrês.

Um dos candidatos bastante CO
.

, "

tado para presidir o destino
da entidade enxadristica, é· o

militàr Tese;, Muniz. ,

REMO _ Continuam os cl.,lic�
remísticos da Capital do Esta

,do, �se preparando ConVeniente

mente, visando uma boa �pre

sentação nos páreOS elimiuató

ri,-?s, 'marc_ldo{'j para a· s(.'g1Jn \

d'a quizena dêst... n1�:;: pela'

'E'D I TAL
IMPOSTO PREDIAL, TAXA DE LIMPESA PUBLICA E

.

IMPOSTO SOBRE ATOS DE ECONOMIA DO MT.lNICIPIO
I' .",-'��4��

1 o TRIMESTRE DE 1964

De ordem do Sr. diretor do Departamento da Fazenda.
torno público, dUrante o corrente 1118S, se procederá neste

Departamento à, cobranç�} dos impôstos e taxàs acima
mencionaas correspondente, aO 10 trimestre do corrente 'e

xercício.
Findo o prazo acima, os aludidos impôstos e t1Lxas se

rã(/ ascrecidos de multa, de 20%.

1 Florianópolis, 5 de F!;v;'lr,iro de 1964·

Auri Vieira,. Chefe <,os Serviço Contrôle da Tesourarià

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

Di'reforia de Obras Públicas
Ed,i'tal de Concorrência n, 1!64

PROPOSTAS PARA O DIA 27-nE FEVEREIRO DE

1964, ÀS 15, ,HORAS

i
o trei�or Aduci Vidal, e�

treoJl----J.!� direção téC.nicaJio 0-
WtiJl�co" !1irígiÍ\d�<lt eq�ipe

_D�r.·cqs a c·�m_'"I·nho· 'd'e.sta Cal�,Encontra-se submetendo- Se U II I .,

a testes nO, ·América o jogadl'r ..
I'

I R I F I" R·':::�:;:::. ;:�·g.'::.;d�::� O It3: . �g�, a po �S - 10
tando os ment�res _. do ""clube· _., I

americano inteI'essadOs em sua
Vários barCos estão navegando os barcos dispUtántes para

'-
(· .. 'll ',"dí;'O ao pôrtJ d," 719 do todavia'as duas unídad_,s da.·

contratação. . , ,

rian�polis, onde na manhã do nOsSa :Marinha,. de Guerrb., fi-
dia 13, quinta feira, ;erá. dada carem na barra, não entTundo

a larg�da para a II travessia no, porto de Flor'an6polis•
Florianópgtis-Rio, A saída' simbólica da prova

D;,as· destroiers' acon:panharão 'será �ada nas imediaçõe... da
ponte Hercíiio L�z cabendo a

CONVITE PARA' MISSA
-'

família' do -s3mpre lembraào
.

TEODORO MARw;rt
�.ara, à missa qu�,. em inte�-
.'\i'd'_':�' )' 'v ,:,;. ",,; , .', ;;'.J ,.,':'. ',"

DISCRIMIN AÇkO
O Diretor de Obras Públicas do Estado faz ciente aoS

interessados que' se acha .aberta CONCORRENCIA PUBLI
CA, aprazada,para as I5'horas do dia 27 de fevereiro de ,,_

1964, no Gabin,ete elo Diretor da D.O,P., sito no -10° 'andar

,
do Edifício das Diretorias, em Florian6polis; .para execução
,dos �serviços ��l <:,ollst�uç��, do, çentro Ed�cãcional "Vidal
Ramos J.ún

...
io

... J''','\Pá.'.','.CI,·d,ag% de�a:j,�s c,Jil�o E"d.�,�al foi publicado l1a lR�o:'" nat .�9� elal do E9;�{!l:do 28 ,de

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Escr"Escreveu J..<;. S.
.. Comemorou, jll�nciosaln�n_
te, a 11 Qe jlllllltro ú fUmo
mais uma data aniversárln de
sUa laboriosa l]);).;;t�ncia, a bc
nemérita socled;óe de classe
desta Capital, com sua . Sédc
pró.pria à rUa 'riradenteq, (�_

QI/ina da NUnes Machado J,i.-
,

g'!\ Operária Hel1et'i(""te de

:florianópolis. " .

.. FI/nd'ada no, tcmllOs ;dos d,

18"91, portanto há 73 3n"8,
por uma plfiad" de ::Icl1oil:t-·
dos e Ja;,u\!lo�,., cidaJfl..(:<; da

antiga Destê!n. pch,.nCe<l' �s

o se« surghnento, c1nbora mn

destalnente, rt'SIl}tO,fr UnI 3-

cont-ctm-nro de remlll'Callo
realce à él'oca, por sua .pri
mazia c oportunid'.u! c, e pe_
los r(ls,,ft�d,,s QII(' cLh Se !'s_
peravam.
Um acont-clmemo de tal

quilate, na ocasião, repr-s-u
tava uma iniciativa das maio

res, e., ja concretizaçãll de

vcu!..Sf', ,�!'g�/ndo apt;.rurnos. aos

esforçados
.

iniciadores, e· por
tanto sef'S fu.ndafifJ�t's .1 r.ií o

Aug·usto. de Carmo . Adíllh€rt(l
Gil Ribas ,� l\!allr,el da Sil,,'a
GuimarãeS, «lementos dl� pres

tígio no seio da cl rss- obrei
ra e nos meios õa sociedade
local.
O p' imeiro Pre;;;'lel1l'-e do (

.órgão qUe sUl'gia f(li o) sa"do-'

:'0 cidadão P�<in d� Fl'ei,&.,

Cardoso) C1Ijà me.l.Ttüyta é ain,

da recordada.
Aos poucos, dia '1 lia, mês

a .mês. e ano a auv, a C/ISto
,

tlcf' nlllitos egforço.y e n�!litl\s

Canteiras contan�1:) clesd-e o
'. '

BOMBas
HIDRÁULICAS

o m6ximo de eficiência

*-

UANCOR S.A. Indústria MeGânica
.t•. po,tol 5090

- E.d. tele,. DANCOR - RIO.
Representante 'em Blul1)<:nau:

, Ladislau Kuskhoswlo

Rua 15 de. Novembro n.v 592.

1," andar- CaIxa Postal, 407· S. C.

pois, à unida clasP,e (ll}e�ária,
-_.....

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

. Aos Agricultores e Pecuar!stas�-
Nossa organização se incumbirá da venda em São Pau-

lo de quaisquer dos, seus pro€h,ttos, mediante .amostras

preçoS. Serviço eficiente e rápido. H. MARMO - Te!.

e

35.0935 - Caixa Postal 7621 - São Pfi1.}l?, SP ..

Aéreo' CJube de Santa' Catarina
Florianópolis -'.sç:,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDtNARIA
CONVOCAÇÃO

.

comEço com parca, nlrn_çali-
.'

d,ades, anuidadeS '3 jóia.:; "íni
?

ciais, afora os- aUX�li.H e ("011-

tJ'ibu'<;õeS . de tôda sortl� �!e
"htiCiativas !Jl'i\"ada�' e' púhli-

"'as� a }}h,io.,r.t'ft c bri'U�,�, o .�.f)

(_jcd�de Liga 'Ope"i .ta. Bl'ne-·

'ficiente <le Flor:anópo!is, n.'

tem]Jos
" ,!uc- Correm é 1:01\ pa-

De acôrdo com o especificado no artigo 25 dos estatu
tos dêste Aéto Clube, ficam 'os senhores associados quites,.
convocados para a Assembléia GerahExtraordinária Que
se reàliza�á no p[óximo dia 14 de fe�eteiro de 1964, as 20-;00
horas em primeira convocação, ou uma homa mais tarde
(.21�.00), com. a presença de .qua1qu�r número de associados'
a Rua Tenente Silveira, n. 29, Sala 2 e �, nesta cidade. D�r�
Deliberar sôbre a seguinte

. . ..

� .. " ...

ORDEM DO. DIA
FINANCIAMEl',TTO DAS

EXPÓRTAÇÕES ,
1) - Ab'ettura e julgámento das propostas de. compl:�

do terreno de propriedade dêste Aéreo Clube, conforme Edi
tal de Concorrência Pública. o BID está "divulgando um

estudo sôbre (/ final-'wi:,EYlGn
to das e�portações ·,.o,e ·ma

nufaturas, com o Obj"tlV('
principal. de crrnpensar. as

cónsequ$ncias adversas do

processo. Com' isto,' esthnu·
lará o de�envolvimentb 'eco.
nàmico' dos países �ubaeSE)n
volvidos latíno--ame.ricanos,
àtnivés de uma mudança DO

setor exporta'dor. .

O Brasil pOSSLti condições
eX'cepcidnais para se apr.c, ..

veitar desta iniciativá. Dt"
.

cessitando no entanto, de

uma mobilização de' -seus
órgãos que mi1i,tam no :;0"

'mércio internacional. Está ()

país' teÍ1.ta�do muàar a es

'trutura do' seu comécio ex·

terior, através de' um incri
mento na exportação de pro
dutos manufatu.rados, nã�
dispondo, no entanto, de.
nieios eficientes de assistén

.

cia financeira, operando no

septído de concretizar êste
incremento. Não

-

i esta dü

vida que há necessidade de

seJinanciar a exporta..ção de

produtos' manufaturados,
pois sem ajuda monetária,
país alguma poderá estar
em condições de concorrer

no mercado internacional.

Principalmente, países como

A DIRETORIA

M'ineração- SulbrasHeira S. A.
·A·.V I S.O'

Pelo. presente, cientificamos ,aos. SrS� açionistas que se

acham a .sua disposição, -no escritório l;lesta Sociedade, em
Salseiro, nesta cidade; ()s documentos a .Q.ue se ,refere '0

art" 99, da atual lei, das --sociedades' por ações '(decreto-ler
n° 22726; de 26,9-1940) e relativo� 3,0' exercic�o de 1963.

Itajai, 28 de janeirQ de 1964.
PeJa' 'Di·retoria:

. Ietro AJ;ltônio P.rado) Dketor·t�cnico
-------'-'---_._--.............- o

...

\ AuxHiar de 'Escritório·
.......... '. 'I

MESBLA S/A. necessitá 'para admissão' imediata de mo·

ça, com bons conhecime{itos de datilografi� e·boa apresen;
tação, com instrução mínima' curso ginasiaL

Candidatas c,.apazes qu�iram apresentar-se à .rua Felipe'
Schmidt, 18 - sobrado, com documentol;l, >

( , 9-2-64

DR. SEBASTIÃO MOUR�A'
CIRURGIAO.ÔENTISTA.

,
CLÍNICA DIURNA E NOTURNA

Ex·Dêntista do Semimirio Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação -; P'rótesB

HORÃRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às'lli �10ra�
2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ ÀS 20,30

RUA NUNES MACHADO, '7 ESQ. JOÃO PINTO

"

j

CÃMINHÃO INTERNÁTIONAL
\

\
tão brasileiro
quanto Brasília!

,

:
... ,

)

trimônio de honra" trabalho e

'<;u.ltura, que muito c:lificam e

pro] ctam o atual progt<sso da

cidade no que se <l�vc à Ia

I�oti�sa. cl'asse operázia.
setenta C, três anos são pas -

sados, r nesse espaço de' tem
II" decorr-ido, a l.ocllrmlrita

Liga Operária, cÓnio re",}h; ..

do de seu esfôrço inaudito (te.

preservaçãq_ e estahItidaO,1. pó
(te exibir à coletr:vidacle o que

íêz e () que' tem feÍt!), l,1l1m ba

lanço do seu belo patd�ôn;o:
.

Um ,g�ande edifício Je três

andare:, bem "" �l·��trO d� ci

dade., como. Sede .)o{�ial, aufe

rindo ..tenda dios .apartarnen-.
tO's e das lojas e �aJ:15 cons":

truído há ,1'2Z ,,,"I'1S
..
cdo (n.'_

to de co, struçi'ío p:;tá' tlltál.,.
menta pag_o. A sode<hde sem,

prr cO.m Os ·seus C'omllromis-

.: soS pagos c poris ...o nada ele-

Ye. Póssue, elnl H cll1 co.". lIlna

bÔa sOma em. depósH-o, ul

trapaSsadO ú' lIln ruilhão, re

sultado das sllas' eco,lOmias, e

c,Onta a socJeJade 8.inda, cOm

11m elevado �cêr,'(:' ar! !nóvcis

que usa I'l'n. ,5'".a· Sede.
O número : 1Íç sO,.:ios é blln

ele-vado, e l/ltrapH&sa de lllil

c quatrocentos cOlltr�rylf;ntcs, ""
CUjos pa:xam;'t[tos (o .• lã#) cin

dia. ÊStes os índic,�s dos p�"

'grpssos da al1"iga e vltoric�'a

associ'a(ão. E,ta cone,.:de C\os
. ___.._,....�---_ ..,._.-�

o Brasil, cujos custos'

seus associados a·r"da rnens públicos? a qu-m n. �o_

cl dade,<'l_,\veu' pelo ·�cu filan

tr()Jl��!)nrO ',} iníciatlv» �:') 11'(:S

'11.10 salão, a. vasta Bib lioteca

comporta riCOS volumce, tan

to de Direito C011H, fie Hi"t6-

ria Universal, e outras cnle

<;ões.
.. Vi s ibam o s

,
em seguida a sa

Ia das ret'niões da Dil'etOl·j:1"
e em xecan{'Js anexos »cham

se o cofre da Toso,t�'arl!l,' fi

chários, armários c maf]u�.-.

1"i'�, para _.. correapnn dê ncia e

contabili hõ.�.
..A rep.ortagem, a6n�d"r.<l1l ao

ilustre Presidente da Liga

Operária Benef iccnt e
, ,sr, Au

reliano Stuart
, i)ela� atl"l1l;õ�S

qUe lhe foram disn-nsadas, n.

quem cumprime nt.ou pela da

ta aniversál'la. S2l�S c�trpa

nheiros de) Dil"�l('r:�:a são 03

srs. Yialdemar :\e !V�eh Dias,
vice-presidentD; Fr"lnr.i'..:20·. A.

g'a'po !.;'�n·eir;l, Set.·r(tát�iú;
EI14lio José' T.Jmás. �.' dHo;
Alcides Bon"toi:lli e Mahtjllins'
J::>sé da Silva, 1. fl. �. t('S(;Ll�'el

1'OS' I:ipó-lito !�(j \T·i.le· p�rcil'a.

o� c}ÇOr; Odolh,_ ��t;.olj Lins,
- B'hrote�ário;

Pelo presente, cientificamos aos Srs. acionistas que se

acham a sua dísposicáo, no escrítórío desta Companhia, em

Salseiro, nesta cidade, os documentos a que se refere o

artú' 99, da atual lei das sociedades por ações (decreto-lei

n° 2726, de 26-9-19405 e relativos ao exercício de 1963.

Itajaí, 28 de janeiro de 1964.

Pela Diretoria!
Idro Antônio Prado, Diretor-gerente

I

.

g'12.e::1l10" AntôniÍ) ��.\t.úl,!al
Pedro l.HarÍzoli Fl�h:!,··. Carlos
'Bicocchi e D�Jy.(·:tl':l) Niaran

gani, n1�lubl·'.)S' (h� CC-l'dssho

Fis('al.

de

-Jaguaruna, 7 de fevereiro de 1964.

Concurso de HzbLH:c:o n3 r:cld-
,

dade de S(�rvko 5�f�tll' de S, C"
TESTES PSICOLÓGICOS

A Faculdade de Serviçp Social comunica aos Vestibu

landos que dia 15 de f�vereiro do corrente, às �,O() _
horas.

�erão aplicados 6s' ��ESTES PSICOLóGICOS_
O candidato que não. se submeter a êsses Testes, não

poà.erá prestar as PROVAS DO CONCURSO DE. HABILI·

TAÇÃO que se realiz!tFá no seguinte horário:

Dia 17-2·64 - Po:rtuguçs - às 14,00 horas.

Dia 21-2-64 - His'.;ória Geral e do Brasil - às 14,00 )'loras
Dia 24,2·64 - Fh';ncês e Inglês - às 14,30 horas

___

. \ t ,.

dias do mês de fe-Secretaria da Faculdade, aos cinco

vereiro de ÜHJ-4.

Material especialrz'1do para

------_ •.�---------------------

-< Filhos, noras e 'petos, do saudoso

,1VrONOEL I,NOCÊNCIO PEREIRA

comovidamente, agradecem tôdas às manifestações reee}li
das por ocasião do fa13cÍmento daquele ente querido, ocor·
'rido dia 30 p.p. e, também, a 'todos que compareceram .as

c:er:·.môni�s de seu sfDult!l:_mento.
.

'

Outrossüú, agra(Bcem a todos quantos compareceram

a missa de 7° d�a, ontem celebrada em intenção à sua alma.produção são altos e a taxa

de conversào do cruzeifo .08
lo dólar (mceda de trânsi·

t.o livre no n:.eio exportador
é baixa.

IJeve-se levar em conside

ração, também, o fato de

que os paíse, importadores
de manufaturas, já. ests.o
habituados ao trataménto
dado pelos exportadores
tradicionais ele'. bens rrianu

fatl.'r·actos,. ,ti� S C"'J.l:l'.O, fil:Wn
ciàmentos, prazos,. preferên
cias aduaneiras e outros. E

obvio que es�as condições
. não impedem a entrada de

novos
• países no mércado,

mas dificultam. Nêste par

ticular, o financiamento é

o ponto prin::ipal, além (\e
óutros fatôres, com quali

da�e,' prapagf,nda, etc ...

Surge então li) Banco, apto
<"\:l fornecer aoS organismos
exportadores interessados,
os recursos para o financia

mento dos bens. No entanto

de acôrào com o Regim�nto
já aprovadd.. '@. ;EÚD não fi·

nanciará mai'; -àQ' ,éJ:M� 70%

do. valor .da fafuTa,..da expot
tação. Há necessidade de se

,estruturar o empréstimo
com base num organismo na

cionaI, operando em cada

um dos paíse!' com a função
de financiar os 30% restan·

tes do valor da exportação.

ceira nos casos de doenca, in
ternamento em ho"pitais ma

terrridades, auxilio .para f,.,

ncrais e, à" f,amílh, um pecú
lio 'pelo falecimento.

>-

Na decorrôncí a. da· slIa (1;1-

ta de 'fundação, a l'Cpllrtag-m

pl·OcUrOi,.l em seu n1�Jdes;o esta

belacimento comercial o cstí-

1YladO e acatado Pres idcnt e ,

sr AUl'cÍiano Stuart
. cid,id'io,

.

a··
)

de grandes predicado; e de

rxtr.aoJ:dinária ativicl,de na a-

gremiação, cuja

_._-\._-_.

e } rt a

l't\>;, :-->�1>01':{''''ctos "1 ;.-d:'-o�,'.Il('vO
lJetn con1o. GlIch�·a-·c.,hef:.�s. jO

1:'ús de (1"rn�,' x i:���f.- p (lt..\l!'lr";'

Pelo presente !3r.'·tal são oonvr-cados os senhores acío

nistas de Carles Hoen:;k" 0, [\. '--';-"é:-CÍo e Indústria para
a .assembléi.a gel'!:'.l ert1'0 '11'('1."''-;1''0 C1'e se realizará no aia 2

de março de 19n4, às 16 ho"as, n" :::<de 'social, à rua Conse·

lheL'o M:::·.L�"l n° 30, neqta C�-f' 'j'a1 c:)"n a seguinte
ORDEM DO DIA

1) - A:;fl1e:1t<'> do crnital f'oci�l;
2). - Reforma à.ns pc" L�

;
\

3) - OU�:-f)3 2 ... '··..... "1.,... n.... � !Y·�D_,...,� c'<:l r,...,...�P:,.::J�d-e.

FlC'!'�r nÕDolis, 3 (' f'p"�"e' '1 "'e lq�4
co

"'
.... - r'\ _ • .! ..... ?'n. ÇI""':I�sa

,.., ! "�::'1te

8-2-64

----_:...._--------�

Pf_lS', tendo ::::idu ·lfliieada. a

té o mpmdl�o, a impor·tância

de Crf' 117.250,00' (cento e se

trnt::, e sete mil d"zcntos e c.in

qU.l'nta crl/zeiros

" "'"
,

PR O:G R� tt/1 A D/O �JÍES
COMUNICAÇAO

A Diretoria. do Clube Doze de ,g0sto reunid.a, tornou as

seguintes resoluções, '-lue VlgOJ.'''" � j,l,L a os fesl:ejos car�

pav<iJescos:
.

PRG_,L_dVl.tl DO� FEST_DJOS

BAILES A SERELú .l".c..'l.Ll�iiJ.A.),..) J.1.1. LuVA SEDE SOCIAL

Sába�lo - 8 - Bmle de .t-Ü)0. tUl'a,
Domingo - 9' - Baile na ü�J.0 buciaI

SE.-gUll(.!'a - 10 - L'aile Infamll Sede Social

ligile Adulto na Sede Social

T'f;rça - 11 - Baile! ruI S1;ae Soc'aI

OS BAII.....ES COMEÇAd,AO:
fos.ra liclx;lto<; ( S' '\,:JO horas

P�l': :L�,:ãi1Lli'-C'
'.

') a� w;v'; ho1n.S
.

,

rvI:33,,:1.3 - i.--'�:.G:,rfC;E:
Na Séde Social"":" ± nDites - Cr$ 6.800,00
OBS. Cada sóciO só poc.::.-rJ acc uinr .uma mesa,

:k.OLHA: - Cr$ 500,00 por nO.·e

Ca,sal - Cr$ 10.000,00 pára tonas as noites

Casal - Cr$ - 4.000,00 para uma y.cl1te
Individual - Cr$ 8.000,00 para todas as noites

Individual - CrS 3.000,00 por UIua nmte

Estt�elantes devidamente cred.enciados Cr$ 6.000,00

!

para

exerce por d'?iS an03, nus re

pe tldas reeleições. tO e om a.

sua proverbial: lhancsa de +ra

to convtdou-nos a visitar a.

.

Sode, depois de nos ter for:
necído antertormen tc ;o,1v$ os

.elcmentós que prr-,�i,úvamos

para eSsa. repol't::'t.{';I':"!1. AC'{_l-

dendo· ao Seu ge!'1til c.on\'li+�

visitanl0S, eJl1 súa cnnl_palih-i�,
a bela sede da Li'?;a 0[,e1\i

rià, e 'lá vimos: j,a "'ala de

entrada lindo

t.odas as noites.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 2.000,00 por

L-ma noite.
A posse da mesa não dará dil�ito à entrada, sendo ne

cess�rio a carteiJt9. e O talão do m 'co cu�anuidade de 1964)

(lU o cemvite acompanhado de doclJl"ento comprovador da

dentidade,
r:KTERCÃMBIO: - Cr<': ') n<lO,OO por todas <JS noites

\

_11Por Umq nOIte Cr... 1.00.0,00
P-F,SEE,VA:

� o -'- As senhas serão
'o de 'fe"ere:ro (sábado),
r·��r-.l};l"

distrib1.'id".s às 7,00 horas do dia

e a venda s�i?:'i iniciada às 8,00

",- - O pagam 'n'o será feito no ato ela aqui�ição.
3° - Os ro!' ,ii- s (" p,decerão às ex: ,ênclas esbtut;,.,rias

e p;,rlc;l."ãCl ser r�::p;í,-ltf:dos a partir do _9ia ::'6 do f!orrénte, e

1erao ent!'e·��-.es ;:-1:,ô<; "hoI'· s.

4° -

.

N�}S D U.S V� E.F'LF. .A SFCRETARIA' FUNCIO·

NARÁ NO EO-:A.BIO DE 14,00 AS j7JV) HORAS, EXCLUSI

VAME:NTE PAE.i\' YE!WA DE CONVITES
,

5' _ No ato aa aquisição -do convite o sócio solicitante
-; -m�"1.'Wdeverá: .' ',.;!,!{f:

A - Apresentar a carteira socia.l e " tal�o do mês.'
\s b,I1!;;alas, as pau.tas para , ,

6° - Os convites só poderão ser lúmecidos pela S�cre·
as, r,�. '.IUa e oS despertadores, \

d c' ,t.ari'a .'
pur s(> tratar e peÇaS UJO u-

70 '_ O convite não dará direito a mesa que será paga
SO é impê:,to pela (iefi�iência

'

la ·parte.- •

,·isual. s�riio doa:dflS aOS e e
80 _ A (�OMPRA DA MESA TERÃ QUE SER FEITA PE·

i" " ':s J', "n;tadus, hoje bene
LO P:�OPRIO SOCIO OU SEU DEPENDENTE, PODEl'-!DO

ic ;i:-'os t'o"" Sr.Sl NO ENTANTO A SENHA SER E�':'REGUE A QUALQUER
I"S ..q: chI.!-cabeças, Os uivei'

'PESSOA, UMA VEZ CREDE�TCIADA PELO ASSOCIADO.
'�()l; .(/t0S , O construtor de ma

90 _ Sã SERA PERMITIDO QUATRO CADEIRAS POR

p"s serão instalado.; nos 1Iiú-
)l.iESA.

.

, .. ;;.:m1llll.
\ cl(·os ,Regionais df, i:n:SI, a DETERMINAÇõES:
\

fim de que SeU, belH�fidádos 1" _ E rigorosamente vedada a entrada de tneriores nos

cegos, 011 o, ce:;,OS d;pend.-ntes oailes .noturnos (de 14 a 18' anos) - só acompanhados de

de' beneficiários vic1 él1. I e" aH ·sem;.pais. ''''�')iijiif,,,
tam�m enéontr",n rea,.a�ão 2° - No baile infantil não será permitido o uso do lan

e aSsistência, po:lemlo, 3�Eim ça 'perfume.
integrar os g�'<:Jo'" de ser'viço ,3° - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU

social qUe SOem fnnCionllr. So (ANUIDADE DE 1964) OU O CONVITE SERÃO RIGORO-

te-se qUe jam?L serão orgnl-. SAMENTE \EXIGIDOS li ENTRADA_
.

zados g!llpOS e,p�· ais para Ce 4° - Os portadores de convites terão que apresentar

gos. Estes inte?;r.n-ão os grll- dOC11mentos dp. identida-de.

pOS comUIis, já q�l" ° materil'.l 5° - cartões de frequência não' terão val.o! para o caro

. de recreação em apreÇO po naval.

de Ser manip·�l:t,J() por,'qllal- SERÁ RIGOROSAMÉNTE PROIBIDO O USO DO LAN-

quer pessôa. ÇA PERFUME COMO EN'T'ORPECENTE (CHERETA)

"O construtor ,Ie ltl�pas' é A-::onselrada pela.... prátic'l, a Diretoria esclarece os se-

, I guint.es pontos l'elativos ao Carnaval:
.

11m aparêlho q,le pl'nultc f e

unhar'" em alto l'elfJo, de a- ]0 - Não serão ate:rcl.11os, no decurso dos Bailes, casos

cõr�o com u.ma carta p"gl'á de ei'iquecimentos de carteir"ls sociais ou de (anuidades).

fiCa da cidadi-, 'lS camInho",
\, ,2" _ Não s'3ráo atendirlos, no (.'.ecurso dos bailes, pedi·
do's ou aquisição de convites-ingressos.

3° - Não serão atendidos ped!dos õe ingressos

grafos.
Florianópolis, fi de janeiro de 1964

qUP uma pessôa ct'g:l d"va per

correr sozitlha.

Ji;stç mater:ia.l

·dito. em Santa

era ainda iné

Catarina, Sen

com ,cbrtinns: e ·tapt�:l"·'i; gran

de salão de" festa.\ fODl 1.1l -

mcl'osas nü�S'à� e c'adch:ns., 0111

·Ót.'t110 estilo', e TI!;;'!, pi.lrt'd�<.j· (�e

l)r'morOsa pintu1'n;, ,:ma. g],;ln
de galeria cte qua:d;'T);-< cPlol

durados, 'OS'Jentando (I � r�tl'R-

ElX - Pr !'sid (11 u_�,
benfeitores

o USO e manuseio (1(' cé:.;·os a,�

Ca1a de -Ser �dqTlirld!) r {·IB �:E

SI REGIONAL

SE, pOr inicittb·':� rio. s'./ ...."'.11_

P'�dil\cndent�� 1:1. RI '1.1.·' I: i.
mos da Sih'�l. co:--in.11a,il'n <:�

/

Na quàlidade de revendedores aulo-
I

rizados, podemos resolver seu pro�
blema sem demora. Em nosso estoque
locê encontrará - com certeza � a

peça ou o aces$ório que procuro, o

preço, de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar�

co IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu Internotionol; tere

mos o máximo prazer em atehdê�lc.

o

Representante' KtI nesta. cidade
,
.

G. SOCAS

COMERCIO E

REPRESENTAÇQES
JtiLVIO AiHJCCl 721

ES'l'REI-,O.
Ú11l' . terço � vjeta e o, Teste

z.f' ;,�.r4febç��8 f :jUrq

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cen<tro Educacional
�

\

Abertaconcd�Í'ênt:ia
IVid,al Ram�s de lag
par� construção.do .pré9i

-----J'A�'NG-O·.�·S�al__"_a'.r-1·.o".;----j·.M-I·nl·....;___:m,.0----,'-a_";__'VI·_-st-a_""_', bi�a�ir��r��t��o���:� ��: �odi;d�J�c�O ���re�i;eto,
'.

terrnédío de seu Diretor, .

100 andar, em Florianópo'
�

Eng" Paulo Wendhausen, es- A construção obedecerá
tá

.

comunicando aos ínte- projetos, e especifíclI .

o' Presidente João Gou- ressados a .al;>ertura da con- aprovadas e que se I)ll'
corrência pública

.

para a tram 'a .dísposiçâo dos
construção

.

do Centro Edu-' ressados naquela .Dire
cacional Vidal Ramos Jr., onde também pOderão
'na\ cidade de Lajes. As pro- prestados, mais algUns
postas serão 'recebidas até. clarecímentos.

41:

Instalando a sessão le6;��Z.vH'" ",";:;Le ano, a Câmara

Munícípal de São Bento do Sul, votou po?--unâi:li.mid·ad� o

\
projeto resolução apresentado pelo 'ye�ador Octávio Maia,
concedendo ao Governador do ',Esta!1o de Santa Cata

rina, Sr. Celso Ramosro título de "Cidadão São Bentense",

Justificou a homenagem o vereador autor do projeto, .
acen

tuando '0 mterêsse do Governador no sentido de realizar
.

�,

obras públicas de grande expressão, Segundo se. apurou es-;

taé a prímeírna vez que São.Bento do Sul otorga êste .tí-
tulo a Mm homem público,

. .

I

_,'

o MAIS �NnCO mAlllO DI: SAHT.Ii

FlorianõpoJis,;-(Sexta-Feira), 7 de E'evereiro
'.

Decoracão de tarnàval do Ura será
,

. apr;esentacla' boj� a I'mp·ijH1Sa J

A diretoria do, Lira Tenis Clube, ma1:COll
g ':""_ ....�, -"' ..... -? .... �."".,. �''!- ..., ,', ...

, para hoje ,às 20 horas, um coquitel a Im-'
-

é .'

prensa: Falada ,e Escrita ,da Capital, ocasião
em q4e apresentará aos hcmens da Irnpren
sa a 'd;eéêl;;�cÜO do 'Clube paJ;'é�' os bailes de

·f, Car,rl�vál."�
� - .

t; .,

1: t: r .; .".

"
:".' �

.__.....--.,.\--.--__,.-�-..,.,--.... --o-.--

fMaé P<UUa'A novamente candidato
1. _·

... I '-!. '4 .

';:'.-" ".-' /'
-.

�. '." ••

':; RIO/6;;(V,A;)' 'T
.

à Rêde "m.ovj�TIenta�ão da ,sáfra do

F�rr.0v!?;�i·��,F��f�:�i�:. il1i?i,O,lJ )n2' �����d�;.i' 'tt�i;�l:)contatos COri1'".as. -empresas. ,', :',,' ,. 0" �",H . ,-r."t .'t" '.< ;

;. _. '':";', �/�. (" I
",< _

'-f; ':-::.'__ :�;;:._." ' • " .; • 1"
'

rodoviárias; ipára<><. elabdút-,\..,;
, .

ção de um esquema de

c00rdenação de·' serviços,
com a !inalidade rle apro

veItar: ao máxim.o, o pouco,
equipamento existente Para

(

atender, às crescentes soli

citações 'do de�e'Elvolvirnent(J
naciónal.·
A m.edida seria saluç.ão ti

curto' prazo, ·uma vez que <1

R.FF não dispõe 'de recursos
para ampliar suas 'ferrovias

e· enfrentar as perspectivas
de colapso

\ ;;0 sistema de

'transPQrte, cujos primeiros
efeitos se' fizeram sentir na

DE SANTA
•
•

CA1lARINA

I

. )
/

larf
.

reatírmou que êste ano'

vidas, como das vêzes ante- ,próprias vidas, conquistas será o ano das retormas de
'Advertíu .que essas medí- como a lei que'. disciplinou basa, e' citou, :espeçlfica

da-s vão provocar uma gran-: a remessaxde lucros para Q. jnente, -á reformá r eleitoral,
de reação da 'parte de uma' exte�io'r, a que estabeleceu visando a dar ao �anaUabe.
mínoría privilegiada, mas o monopólio da importação to' o direito �o voto, por
ríores.

.

. de petróleo, e a Petrobrás; ent(nder que -os- brasileiros
que, a despeito de tudo, sé. que, afirmou, desejam des- que trabalham \:l l1;ltam pelai
rão , postas' em prática. Cí- truír, usando; meios e pro- grandeza: e pelo progresso
tou, entre eias, providênc,ias_' cessas escusos. .do Brasil devem também
no campo de abastecimento..; ,.' participar da escolha poli-

.

e no sístema . cambial. ,....L Confio a" defesa da Pé- tíca de seus dirigentes.'
Mais adiante" em seu dis-, trobiá,s � à ·classe·' trabalha> ,(\.nunciou o Sr�' João Gou-

)

. cúrso, o Presidente concla- dora, 'que, 'estou certo não, lart que, na próxima sexta- RIO, 6 ,(OE),'- Entraram
mou os tra1:;l�lhad'Ore$ a que permitirá qu�, através' ·�de. ,feira, assínara .a regulamen- em greve esta manhã os

formassem ao lado do Go- subterfúgios," SJl' pretenda. .tação da aposentadoría es- portuários da Guanabara.
vêrno e que, se fôsse pre-. àtíngí-la - afirmou. pecial, que benéf.iciará os 9 movimento é de protesto

.

trabalhadores 'que exercem . contra as. nomeações feitas

PAULO ' V I .

re itera . seus ;�'e��:��::e:om:nn;:'�� �:i��:i!�;!�d��'�:e::
.

'1 f d'
.'

. Diligentes sindicais de to-, tas vão se reunir dentro de

ape os em
, avor a p'a' do o País for�m'convocados mafs alguns minutos, quan-

.

'. .

'

�. :.Z ��!� !�e������� pi�: �a�:�� �� d�e����!:ç�ô��eP�:id:�:
VATICANO, 6 (V.A.) O •

[eiras, para' 'p debate dos' te Goulart e ao ministro .da
Papa Paulo VI pediu a to- problemas do ,rezoneamen-,

'

Viação. O movimento
'

será
dos' os homens' de boa von- "to e do salário-illínimo e pa- suspenso caso o voto seja
tade, que contribuam para ra a apresentação dê outras aprovado. Por outro lado, a
acabar de ve� cem a víolên- reivindicações. Mais de 200 estiva não está partícípan-
cia, na �:ffiça, e .para que dirigentes 'sindicais estive- do do movimento, P<')X não ...

uma paz justa, e duradoura ram presentes.
.

ter sido a greve 'decidida em

possa ser restabelecida _ o

mais breve possível no con

tinente
. negro.

�'Desejanios ..,- afirmou ""

elevar nossas preces ao

Principe da Pa2\ e' suplica-r- .

Lhe que ;mça os lamentos
do nosse{ coração em, f�vor
do continente africanó, I' ao
qual tanto queremos. Que
tôpa,s a,s ·almas de boa-von

tade se unam às nossas pre
ces 17(.\rl;l.. CJ;� seJ,a pôsto cô

pro ,à violência, e para. que
.

u.ma pa?: justa e duradoura

seja Ire:;;tabelecida, tão logo
quanto ; possível, 'na Arri-

RIO, 6 (OE) � O' presi
dente Joãe Goulart anun

ciou aos dirigentes sindi

caís.de todo o País, reuni-
,

dos 'no Palácfu das Laran-
-jeiras,' que, nesta 'ou na 'pró

" xíma Isemana, .assínarã o

, decreto que estabelece o. re
,

zoneamento 'e as, novas ta-

belàs de' salário-mínimo:

Acr�scentou que pedi� ã "co
laboração e o apoio dos tra

balhadores para outras ím-

"p,ortantes medidas, que se-.

'. riam postas em prática pá
ralelamentê . � assinatura do
decreto, 'de rrloà,o a que. os
benerícíos adv'indos do nô-

ca"';

Anteriorp.le,:.nte, ao di ri',

gir-se a' vá'rios milhares. de

peregrinos qut rl1ce1,eu em

audiência pública, '0 Sumo

Pontífice reafirmou energi-
'camente a, supremacia do

Papa dentro da Igreja Cató

lica Romana, As' palavras
dQ, P3;pa;. a<;ê�s.e l)éSpeit9 fo

til.'� bi1P.�i��Ht'páS\f-
..�pr6. 1.\.lnt)irj·�T�jl;\I:rr�!H� .;;lj:·j't U· 1·11

ríiE!�o '\�lntle,<tb;trt,(íI'i:; (� �gr1Jft
Orienta.! Oortodoxa, que vem

buscando as b�ses 'pa'ra sua
.

re�nnciIiação -com a' Igreja
'de R.oma, que não pode 11a-,

noticiário sôbre a Princesa,
em se&uida às declarações

.

d;! Rainha Juliana, em Haia,
�nunciando que Irene cesoi
,vera desistiY1 do . ca:samento,

'� 0.:;;

"

vo salãrio-mínímo não fôs- ciso, defendessem nas' ruas,
sem imedi:atãmente absor-' com o sacrifício -até de suas

Portuários da Gua
nabara em, Greve

assembléia geral.
,
A atracação' do navio

lia Cesare prevista para
, , I. ,

proximos minutos, não
verá ser afetada.

.

'\

, 8OI.A foWS �JllFEITA DO BRASIl

v�r nenhuma transação nes- munistas' da 'Téheéo-Eslová
se. assurit(i.' Nm,',.ni!'isma �éa- qt'ti� a r��pefto da�. relações
si&o, P,aul,o .. N'J'� pediu 'a:os'" da' Igreja êom o· Estad6� e

fiés nO'vá:i otáçges pelo êxi- ao'. futul'D -da Arcebis:po de

to 'da tet��iÍ'�" 'sessão' , d�. Praga, MD�senhdr Josef Be

COFlcílio "Ecumênico" e pela rán, :r0c!áBií!-, aoentuou.·; que
união fin�I ellt;e t�dos' o!,!, se tratavam apenas dEt· en-

�:istãoê; .

.

',o('

.

"�:,,. ,tendi�erÍ�6s � i�for��1�' fll�.
, ., , lVlion�eel�0r- ��án, presp ;UU�
;�é�rÕ1Jth5fiáidó; :�ni�:'�d;\ r;:aq.W..,· 011;1._ ,r-Í1.'i,b.,G;i'; re.,cuperô'u a

t�i�4;�ó,�i����;jª� s,���a;!;t:S� libeFtl�.#\Íi'ri�41;\@�W.b!à'.90
l1'lap.Hestpu, 'tun

'

'caut�19sai: Çtn�.lQas�a�'t('!lp.à:S�/11.�9 reas-

otim'is�n:o" s,ç,j;)1'e 'o T�ultá(l.q;. i'ufjii:ij' }lPQÕ� ,ê;i�,� Ar-
das· cOnversações,; <ent<lbula:.

�

ce;b�spq, 'e ;J>[:!Jl1az
dIlS.,CQm as autoridades cO-"'" da, Tch�c 'U

('
\

<iovêrno· desenvolve a

criação de gado de corte
cultura,

.

que, como. exect;

tor do programa de Melho,
ramento da Pecuária de

. desBparecim�nfo da 'p'rincesa
\'Continua . envolto e.m mistério

PAMPLONA, Espanha; 6

(V.A,) - Os repórteres' Vi
::;;i.tara,m ontem div.ersos ,con

ventos católicos
�

e outros
. centros religiosos localiza
dos nesta província, numa

tentativa infrutffe,ra para
descobrir o paradeiro dá:

..

" '

p�inée,sa Irene, da Hola�dá;
que há dias está desapare
·chia. EntretaI)to, os repór
teres não se déixaràffi desa"
nimar. pelo msucesso das
suas buscas, já que esta. pro
víncia possuI mais de cem

I

conventos e iI1!'tituições ca-
l GENEBRA, 6 (V.p,.) '1

A

tólicas, numa da quais é União Soviética tornou a

possível que 'esteja recolhi- repelir as iniciativas.' norte-
.... . '-da a Princesa. americaias destinadas ao

.: ,/
)

início de �égociaçõe's con·
. � A . essa� buscas deve-se cretas Para a �doção de me;'
�: I . áerescentar ,o desejO' de·. es-

-

didas capazes de conduzir à

tabele'Cer. a identidade do limitação Idos' armamentos,
homem que merec�u a spre- quanto o nôvo esforço

I
da

ierêJJ.cias de Irene, entre os delegação dos. EUA, nêsse

jovens - aristocratas espa·
nh<fiis apontados como' pos-
sí;;eis pretend�ntes 'à sua

I

'mão; Ontem, os jornais es'

�hóis pUb.licaram e",tenso
,
''\ "

.

sentido, foi bloqueado pelas Dias 15 à 17, vamos à
táticas dilátórias da repre- Festa da/ P:cbdução, 196tÍ.
sentação russa. O principal São donos da Festa, o po.
negociar sov.iético, Semyon \ vá' âe São Jóaquitn, por sua

K. T:::arapkin, mantém-se Associação Rural;
irredutível na exigência de

.

Tem a' orientas:ão ao Go-
.

conseguir, antes de mais na- 'vêrno dó Este.do atravéz da

·da; um '.acôrdo', em princípio Secretaria da Agricultura;
sôbre a:;: proposições do 'E também. tjlRl a colabo

Kremlin. ração da Preféitura Mimi:
tipal.

.

Por 3 mot'tvos �amos .â
São Jdaquim ém fevereiro
nos dias 15 à 17;
�

- Fazer uma viagem agra
dável e bonita;

o

- Passar 4 poites e 3 dias

no melhor clima de San

ta Catarina,. pr1ncipalmEil1te
nessa época dp au6 .1,'

.

E ptlf\.Ícmur dU1Y,;1 ,Fes·
Fr n?-uito�

O' programa do, Cletual Go

vêrno' de Santa Catarina é
, )

po�sibilitar qtj,e.•
- a criação

de gado de corte :õieja eco-

,nômica.
/

O que vem ser, êeja uma

criação que entreguê
�

pa:d

consum?: animais mais g'.:n
dos, .criados no' menor tem,

po possível.
Êsse interêsse do Gover

nador Celso R,amos, signifi
ca ass1stirj e orientar C'3

criadÓfes especializados na'

pecuária de 'corte.

Essa orientacao tem um
, > ,

programa 'e -U11J, plàno em

execução. Ag�ra mesmo, G

I criador' Cesar Viêrr�;:': ,. cql1-
firma' a (verdade :d:��.1;:�: eXé.l

, .,\! "1t,

(�Uç.2.o)", atr;:ivés de um telC':
!!,fuinâ. ;:,.1Iié:enviou ao enge-"''t''l'. 1'':11 I·,

nheir�-làtg�I'iH<hmo Luiz Ga-

briel, Secretário da Agri-

- 'lamos a' são
Joaouim em

Fevéreiro

28

Corte, é um dos seus mak,-

EM VISITA TERNO HER

�ORD ADQUIRIDO. DE
QUINCEYG· AG R'A D OU
MtnrfSSIMO SENDO TO
RO EXCEPCIONAL PT PA
RABENS AO ÉSPIRI
PÚBLICO DE v. EXCIA.
,AO GOVÊRNO CATARL
NENS� SAUDAçõES ""'

CESAR VIEIRA",
I

radeiro da Princesa e, apa�
rentemente, o pr<5prio Gene

"ralíssimo Franco, está . inte

ressadcl no caso.
.

Bourbon-Orleans, de

res ent,usiastas.
. O telegrama' ctn' senhor
Cesar Vieira 'tem ai' se�uin-
te redação: ,

"APRAZ-ME LEVAR O CO
NHECIMENTO

'

Ata0-ME

l r

an?s, funcionário de um

dos bancos de' Madri, e San

tiago Ibárra 'de Churraca,

Aço 9AT.50 para Constl'ução,J
,(Um ,Il,!oduto "Mannesm:;tnn")
\ ;���_ '.�� '.

�

'. I �

":.<: OFERECEMOS PARA

, /

ENTREGA·DO NOSSO ESTOQUE
I

.oU

�

EMBARQUE DIRETO DA FAS'RICA

, , , AOS PREÇOS DÀ' USINA

Buschle & .L.e,pper Sm A,�

Entre os diversos de Bilbáo, gue conta, 30

aI).O se pertence a uma famí
liâ proprletárüt de .. grand..es
indústrias

. siderúrgicás no

norte da Espanha.

JOINVILLE - - ,:._- - �- - Te�efone:'
CURITIBA - -

,,-
- - -

�

BLUMEN,AU :-c-
- - -

--,- - ....

213\
4-2326
1654

nobres

espanhóis cuJos nomes têm

sido vinculados' romântica
merie ao d� Princesa' figu
ram o Principe Alfonso de'

r '� .,.:.t"

Conferência do Desarmamento,

"Custódio de Mello" na Espanha (

, ,_ ./ '_ .$1 �

. BARCELONA, 6 (V,A.) -

O navio·escola da IVi:arinha
MElrCante brasileil)l1, �Custó
dia de Melai', ent.rou neste

. _<.' t (

pôrto sob o' comandÇl do

dante do "Custódio de Me-

í-

Não tendo como criticar a assinatura do contratl
de 'asfaltamento da estrada BI�mei1au-Rio dq'/Sul, .un1

fôlha
.

da impI1ensa local .achou o ato impróprio para'
pl'ogr:ama das comel1lorações do 3° anÍ\.:�rsário po g(
vêrno.

.

Próprio; para '0 escriba, deveriam ser' as tais pedra
fundamentais, muito usadas na era udenista .

.

" -._

No dia festivo semeavam-se pedras por aí. afora
o benemérito nataliciante. estava salvo.

, As pedras depois' eram esquecidas. Algumas foral

,até. roubadas. -

Em JoinviUe aconteceu que"metessem UIni'! de12
num t�rreno. , . /que o próprio goverilO pedrafundameJ
-tante havia dbado a um sindIcato.

Para a gafe ser' esquecida; ,o Op�l'OsO providenCio
�utro terreno Para sér: doado, afirn de não t!'lI' que di
j

-

sent�rrar a peqra. .

,
i

1\1:a5, levB;nt�a a lebl'e, a coisa piorou: '0 primeil'
tercre11c),doado 'rlao e),'a do doador e o seu legítimo don
\. '.

l'ecla1noy,o. ','

O' jeitol dépoÚ� de 'v�rias reqnlOes, foi fácil:' já qu
l1'aCla mesma ia ser construido aH, doaram a peC\ra a

,

,dol}o do imóv�L

lo" .,Jêz as visitas protocola
rés. a�s ,c'it;tros Çlficiais. Es

tão sendo
.

preparadas di-
11m \�nage:ns

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




