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Volta a reinar aparente calma" ell,' "todo o Içrritório Boliviano
�f.;'�fl�T�4� t�:!7�:::�ç6e, 1rj�§�;':�:!:ª; Magalhães Pjntt"reaf�rmai seu pinto de vista:

,------�

�:�������g ������r��i� f�5}:&����fu�f Coetra a convocação da Convençãe Udenista
te a, noite, saques' e cenas tos que atravessaram o mar- quando manífestantes tenta- '. SANTOS, 5 .COE) - O, Oo- nal de seu p�i'tido, marcada BELO HORIZONTE, 5 ]

--=-- .......�--
o

--.------

de violêricl.a, A .populaçãc co fronteiriço na região do vam ímpor seus direitos ii vernador Magalhães Pinto, para sábado Jl domingo, isto 'e_) � A candidatura La- Ionaresse Vota a Paridedeobedece �. êste- dispositivo rio Guaporé, tendo sido os representaçâo da nova, Jun- que ainda se encontra n8:, porque: . consídera a mes- c_e�a significa a fru',;'[:ruçüo ..', J

díscíplínarmente, sendo que mesmos encamiphactos ao � ta do Govêrno. (
.

praia dp Guarujá, informou ma inoportuna, assim' .co- .dos ideais quê deterrntna- BRASILlA, 5 (OE) dispondo qt.., será �"P('),iCll-
as ruas ficarão vazias à par- Forte Príncipe <12. Beira. De- RIO,5 (OEl -, 19 asilados que irá "manhã a Beló Ho-' mo, uma aíronta a pror- ram a prorrogação do man- O Congresso Nacional de- tado se o requerer, o !l.i:l
trr d# 20 horas. Todavia, cíarou .aínda a .mesma fon- bolivianos estão' sendo es- rizonte, sem passar pela rogação do ,;handáto do Pr&( dato do Presidente Castelo verá votar hoje o projeto clonárío que contar ";0 .inos
não sê registraram ainda te, que hoje ou amanhã, de- perados na Guanabara. A Capital paulista. Explicou o

"

) Branco. Foi e.111 síntese, o que estabelece a pari�la1,) de serviço.
as atividades normais e as verão chegar' ao R,io, 'mais informação é de fonte ofi- chefe' elo Executivo minei- sidente Casfél0 Branco, ,O que afirmou o Governador de vencimentos dos' serv.-
casas comerciais permane- 19 asilados, bolivianos. cial do Itarnàraty. 10 outros ro, que deseja evitar inter- sr. Ma[�Ulhães Pinto, negou- Magalhães \Pinto, ai [ustiti- dores do Executivo, Legis-
cem fechadas. ,O trânsito de refugiados políticos da Bo- pretações erróneas por par-

..

se 'u comsàtar 0'.1 frisar car sua posição contrária ao lativo e, Judiciário. A ma-
veículos e pedestres, é nor- GRANDE ALEGRIA Iívia, já s� encontram asi- te da imprensa. Rea,fitmou qual o 'meid;: �de transporte andamento -agora de um'). .téría 'Já foi examinada pe-
mal, exceto em algumas ar- lados nas cidades de Casal- mais uma vez �eu desejo <lle' ou hora, ef!{' que deíxaria a canrtidaturn a Presidência la Comissão de J'tiSÚ,;?:t,'
"térias vizinhas ao Palácio COCHABAMBA, Bolívia, 5 vasco e Cácere em Mato fugir à convenção, nacio- cidade' balneár-ia santísta. da �epúblicrr. rormada por deputa.íos t
do Govêrno, onde estão ins- (OE� - A população de Co- Grosso.

I
',' .;

senadores. Sabe-se qv<� Ü'. "0' ESTADO�'.•e.
,

� substítuttvo aprovado pela

Novas. normas pere a de .preços ��n��Orn�,�:ec=�:��o·
Ação Democrática Contra a

LEIA E_ASSIN'E

BRASILlA, 4 (V.l>.) - o

ministro Hugo Leme, da

Agríeultura, ,infqrn10u esta

tarde, depois de despachar

com o presidente da Re

ptíblíca, que até dezembro
serão. estabelecidas as, n.r

vas normas -

para fj:lÇ:ação

dos' preços :tlllnimQl;. Acres

centou que tecnieos elo

Ministério da Agricultura.
é da SUNAB estão elabo-

que

-------------.----------�._--'----�--

No Senadu
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(onsul.Mi"sita ·0 Pa1ácio da :Reitória
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;·��i :�l::a:���l:�i�!�:��� ,." C·bina· 'EX'Dõe', rot.os .' d& �
'Destinan*-se' ao' estude

.

de
'

,

.

�, ' '_',

.

m�nl5agens ,remetidas' "pelo'., "', '�[X.'P',1'0"s·a-:o· Nucl'e'arl;>residente, acê:Fc,a, de prô-' 1;.
.

jetos de� lei, 'qqe ·Óeveri1p. PEQUIM,,5 (01)' Ã
.

tr.àmitar com base no' .Ato
Inst�tucionai. O pr.azo. para China comurúst'l. é'.Jpôs M-'
apresentaçã,Q

.

de 'emendas . je ç;u di\'ersos painéis. foto"
aps' projeto;>, é de _r.jnct'J gl,'afia,s da explosão' dQ sua.

"dias. As cOll1issôe� opihal'àcí '. primcil:ô.
.

bÔ1l10a
..

atômica.'
sôbre Od .projetas qllG 'cr:kJ,: Ás fótos>�\l"a;in;obsetyA:das pe
à Siderúrgica

�

de Sta. Ca- los Ch.fi1êses ,bo�� fisioÍlOmia
tariI\a,' sobre a Reforma do 'triste. Á àgêúcia No\.o-a Chi-

-
. , " .

CÓdigçi BrasilGiro do Ar '13 -"--__.c-............ ...,.. ---

����\:l:����;tr:s �,e s��:�;��
.

[':e'lt"e, -v�a I- C'iu'sta' r', m·a'l-S caro'do (pessoal da Rêde' Fer- "

róviária Federal. RIO, 5 (OE) - Jü '1'1a __
o

- -

::�i::t::����f:� Guerrilheiros boliviau.D3,
���j�r���. P����\:��.f�;;�i� '{I�'n'vI,d,cem',' 'ot

I

terr·�'I·:.to'.rel'of '," '" :
. dade, o Conselho· pelloe-

,
III .

l'ativo da SUNAB reune-se ( ".', ,

�;�/�: l:f�j,,:���:�- ' '�"' .. ': ) b"ra'.rt,···�.I·I'e','t·'r'"o:'�. ";
;da, o que

/ • conseq' rlente- ..fI
, -

. - .. ,) ;,'
iml:;l1te, aCal:')\eUú;á' r:un'len- �. RIO, 5 (OE). _:_ O Itaú:a- ,glao da fronteira, at'lm de
'tos .nos leite's' 'tipoS.2 e A, 'ratí confiÍ'móu lhoje I a ",1')- "'inipedir: que' iiovos· nucle:)s
nlantEüg"a- qllel'J'o, l�J·t\'s ('le- 'a- " - seaça ele 3{)O guerrilheir.o!) - e resistências ao gov,§rl1o
sidratados, em pó· Ou COll- bo1ivian'os'- e-ili téri'itól'fo rebelde de-/La"Paz que ée-
densado. Êsses pl'od·utos te- ·brasileiro. O 'àltb comando Pós o Pre,sidente' Ester:sorãô �ovo tabelamento, o{r do exercito determihol1' o :1'0 se; forme 110 país, POI
então,!serão J.iberados. .enviei de tropas; para à .rc� 'seu turno o, embaixado�

FogUtYle'-vai
a Marte

!
" , mília:' A ..decisão do Ma

gistrado tem em vista. co-

Lição' Democráticá---
. O t"rag,.:une re_gistrú, a ,,�slta d'o Consul· da ,tlepublic:l Fede- I (' d ..

..

.. .,lUlU o luma tl'a'l\�o�jl'a anua .a.SSUSShll1 abate.H f)'rul,ua AJúnal1[iól ao l'�lácio da Reitoria. O 'Col1sul U:abes V"csulcnte John Reulle\ly, ficou o mundO' ocidf'.ntal !'IIS •

que, se acba-ya aeomv,mhad I do Dr .. F'raí:lzke, !lo Institutu 1 p.ens.'u da
... iJi.o:tl,lic.t.ação' e d.a dúyida, tão profunda c salu-ue Gultura GennâJl1t:a c do Dr, Rh:,'hle,- Adido Cu!ümtl da' i t fI'

i
ar l1l. Df'nela noha exercendo a sua atuação renO'lia-Rel�(tblka Pt,deral da AkmanJm, ,.1'01 rCl;cbi'do Ildos Urso i d�n�, o Cl.juililJl'io de sua conduta f� a segurança f!e Sllf1l�lHalloel CalnlJÚ:-<. Chefe dQ' Gabinete c Moi.sio Clas!, Scerc,. ! ahtude frf:nie à sitUêlf,'ão inienmciouaJ, internlitenLf:'Hl(:%tÚõ'iu GpJ'aI d1l �}SC, �)ta_ntendo, n� oc�,ião, cor�l c �lel]]o.' ; t.� salh'uda (k �'r�l''S lllt'tj.ndro�as ou Hwsmo alanl}alTk�.ratla palcst,!·a, {�om o It'�ltor Fe�relra, fama_ Jntf-"ca�nhlO cul. Sua ea,llaeidude cstadísti'''' (Jcs'" [

.

'. l' '.. .

t:iral c assuntos de illterêsse' wu\'e�:!ii����'�f��·é!j�';�·bilt.idOs:l,: jHJsto, deJ�:JldclJdo a [Jaz COIl: cuu��'íi:gOd:(����:!:h7.:�:,
,

.

c ", cia hUJuana, adJila dl' ambições dcsapoderádas ahs.----- _.

ti' J_..
f -, , ....c:

":n�a e.s, .so uhfl('ando rc.lações fraternais, c(JJitrário à.s
,tl'ulls.l'oJ.'mações .pela violênfJ,a", pcJo holocausto de sobe
l'anias, v:isUJld.o· à formação de um mundo melhol'.

ES,sa fratcl'uidade, cm bases' c�ist:i.s, por que s(.�npre
pugnou, abrangia mesnío a extinção tia discrimüHtcãu
racial, peja igualdade de direitos c deveres, }1c1a ,'r�'o.
rização uos esforços do indivíd�o que, em seus b(,lll.'fj.
cios lll'oduth-os, não carrega a �larfa de pigmentos se· Ic.
gregadores, nem hemoglobinas al-ialla8.'

Do vulto que atingira diante de �m pallora.nla cou.
tutbado, colhia-se li iJu1,)l'essão justa de que a sua intl'
Jigfmcia orientadora" não apenas conduzia o seu grano
de pais a destinos prÓSIJerOS e trauqililos, lllas ainda, (�J1'

Garrl'ncha teve .sua
.

casa I ,-jdaYa ,])ossibiUíar às demais nações americanas a Te

'gul.r�.ridade na marcha do seu desenv9himento, expan.
iliudo o campo de domúllo, da· democrac;ia, C'11 que os

Penborada onte,m, pm'os livres constroem o próprio progressó, libertando-
. se �s ameaças da :Qllséria e dá anarquia.

brit o cheque sem fundos Succd.endo-o no pôsto presidencial. dos T":stados Uni-
de' 7 milhões de cruzeiros, dos, LYlldon JOlmson, (mm ideais c .l}rop(�sitos afim;,
que ,o ponteiro bi-campeão não opôs hiato ou modificação à polliica. seguida, maIl

mundial emitiu em favor . tendo-a em suas acertadas linhas, sob a densa. respon.
de sua espõsa Dna.. Nair" f sa.ljJ.lidade �e mn destino a cOllsermr e obedecer, atrll-
por fôrça do' desquite do vés �a e_:;ta�!lização da Ol'de�ll in.!ernacionaJ. Ucs�a ue·

casa�. ,/ tCl'l1ll,na(:ao .hrme decorre, eVldentemeptc, a pl'esernl!,�ãu
.. ._.-- ,_ ,da lJaz, a .coexist.ência permanente de duas .ideologias I

Supre1m'O 'Concede ·Habeas Corpus antípodas sem, até esta altura, 'manifestação de movi· /
melltos tdúri.cos que comprometeriam o futuro da Im-_(
manidf,lde, l-cduzindo continentes a desertos em ruilla'�

a Plínio 'Coelho j'u��:!�'seJll dúvida, � espÍl'ito d� �o:nd.e.r�ção. a ela-/BRASILIA, ·5 (OE) - O nistro Vilas-Bõas, disse en- rividência de direção e, sobretudo, a fideli(l."lll�' illdis:mhi.
SUlllremo Tribunal Federal tender" que pelos d:J,dcs "el aos' altos e tígidos princípios dcmocl'átil:os, (lU*, It'
concedeu ontem por unâ- 1 mencionados, que Cl:ll'acte- vou o eleitorado norte-alllerica�lO, em a]eutallora. lllaio,
tU'l11idade, ,habeas-corpus l'izam o crim� de respon- ria, a eleger Jolnlson para a suprema -mag'Íst\-àtura. num
ao ex-governador Plhiio sabilidade, há um órgão pleito que se baseou no_Une exercício da cidad:mia. rea .

doelho. Em seu parécer, éompetente nesta Relill1'Jli.-: firmalJd.o 'um nível elevado de politização, de que os de
�iustificando a concessão ca para: verificar' da j cs- mais países têm .exemplo magnifi�o a apreender e imj.
do habeas-'corpus, o M�'h vonsabilidade de Govei.·ün- taro Porque, em ,'crdade. foi WJla admi!ávd festa cívica,

dores e ex-geivernactore5'_ :sem desbOl'damentos, perturbadores, sem investidas de
magógicas, 'scm éxacerbações agressivas peJ'sonalistas.
ou partidárias, e na qual o sufrágio' desimpédiclo reli

.

fiJ'l�lOU y!)ntades decisórias conscientes.·
.
'fodo o lltlnusfêrio ocidental se colocou em interes·

sada eÀllectativa, augurando, em sua identidade' de seu-'
túnentos, a vitória de Joltnson, que seria, lõgica�entc a

vitória em cuntinuidade; do' espírito renovador de Ktn
lle(ly e do pensamento s9Udário brasileiro e sul-ameri·

na infoJ'Il1'1 que·. as primei
ras fotografias, 'mostra a

'bola ,de fôgo da' explosão e

'outras, são fa�cs da forma-
dia do e,lofDl',} coglllJ1f�lo
'atÔnlif�o, ç::oino 'Se r�"ordt\,
'a

.

ox;plci�B..o r'luçlear elli.n:eSu.,
foi. efe1,Qada·. a 16 de outu
bro último.

Ci\BO :K1ENNEiDY ,,_

fFlóbda)., Ei (OE) .-. FOI
iniciada em ·Cabo· Kcn:ng
.dy, a· contagem regressiva
pam. o lançamentc ,,10' ::0-
guete M;:il'yn'm' c.CJ,l1 'des�ir\ll
[1 Mu.l't� .. 0 VeIculo -:sna

da,l estaró','nas proximj;,
des de Marte dentro 'I"
oiro meses e meio,

Ainda o Caso
;�Ipriofa
MOSCOU, 5 (OE) - O

Ministro das :ttêlaçóes' Ex
'teriores da 'l'u11quia, disse
que nada poderá: impedir
Uma invasão de Chipre pe
los turcós, �e bClUVel' vio
lências por parte dos ci

priotas gregos da ilha. A

d�cla!ação foi feitll. ql1ll.P
do de um\!, ('Jufel'êncls,'
realizada em Moscon c.om

o dirigente (jov;etIc;) . Aü-

'l'rfey Grom'iko.
'

WASIUNG'l'ON_ 5 (OE) Base Aérea de Vieng- :cd,
em Saigon, ·depois de at"'
quo> com morteiros. reaJÍ�:;>.-·
do pelos comunist�s. A :)1-

formação é de fonte do '

Departamento de Estarl:).

�----

. EUA Retiram'Bombardeiros
'de Sa,igon

. !
- Os Estados Unidos r,�;j-'
raram a muiÓria de

,bol1'1bardeios dotados
projéteis nucleares,

RIO, 5 (OE) - O jogador
Garrincha teve pl,lnhorad!1
na manhã de hoje a sua

casa, p01' determi,nação.' do'
Juiz ·.da 6a. Vara de Li'a-

,-.""'!"-----...,----....,...__---..;__ Bóliviano Alvaro Per,ez, in
.formou que está aglla:rdaJil
do : confir�ação oficial sô
bre a 'situação em seu p:üs

.-._ ..--�..,---�--

(ódigo Brasileiro
do Ar,

,

BRASILIA, 5 ('JE) -- A
Secretaria de Imprensa da
�residêneia da República,
informou qu�. o l\}rarecl,13,l
'Castelo Branco enviou,
1llensàgem .ao \ Congresso.
Tetirando o ante-projeto
õe lei que l'efo-:mula o Co

digo Brasileirú do Ar. Fon
tes oflciais disseram tl�.é. a
matéria continha

.

err0S
.

de

redação, que alterav:"), o

seu conteúdo.

SÃO, JOSE' DOS, CAi\.'!
P;OS', 5 (V.A.) - cer,ca das
,18 e -3Q de ontem, quando
. realiza,v� vôo de treina
mento, o aparelho de pre":,
fixo PP,-IfQX, do Aerodu- des�ruido, a'pesar da int":,,:

be local, precipitou-se ao :venção dos bombeiros.
•

.

' O pÜoto KhúISS ,Klall.s
.sen, que 'foi illternado na

,santa Casf.\" encóri'tra-se
em estado gl'a\�e.

'

·Lulz· Carlos 'Miguez Urba'
(no, amnos alunos do ITA.
[ O aparelho incel1dióu'-se
Ificándo c01npletamente!

'

'para pronunciar-se a. res-

"peito.
'

\

'1

STM' Jniciou Ontem Sumário de
;J .-

Culp.a de Ex Ministros,

solo 'nas .proximidades ao

hangar da FAB, nesta ci

dade, tçndo; 'em conse

qUênc1a, sofrido graveS te:.
rimentós o piloto l{laliss
Klaussen e ferimentor;; ,ie
natureza. leve o passagAiro

----�....

• I

1'jo

,p�il11eíro livro aos 27 atlOt,
escrevendo �esde emiw, RIO, 5 (OE) - O Supe-' ex,almil'all�eS Washington.

cerca de 50 liVl'0S, dos qu,li� ,rIor Tribunal ,Militar teali- Frazáo':' Araujo Goiano e o'
03 �l'lais conhecidos' '�:ão zoú ,o sunlario .de culpa. dós' ex-vice' almilrante Cândido

•u.R,ad.io,gra.fia do Pam!):J," e, eX-I�lI-l'l-stl;oS
.

SI'I'-1'0 1\·:rr.t", Ara"a-o A' audl'e'ncl'a de 110-
cano:/ ..

; I
'

., ,J.' "U. i!>,",' Ela l'ep:resenta, ]Jor cel'to, o llrossegullnellt(l dá ação"A cabeça de Golias". Nas Araujo Suzano e de mais 10-' je é dedicada a inqúirição benéfica até agora assinalada e, IJara o futuro, em ter.'ultil}lOS teml)OS" n:1:U;l'thléZl. ofíciais (;' c, :ofidais ctn Ma- de testemunh'1s, O jex-minis- mos dc maior crescimento, da jl.isten�ãó de âmbito, da!ncros�s viagens pc�a Eu� EsLracla,' LrabaÚlava 11'1 rir:ha de GU81TU, 'lcusados Lro Siivi'J �!ota, acometido I illalierabiJidatle doIS d.ias pacificos e i'cc,tllÚ()�, UI.: (1W',ES('l'iv:lo Carlos Eu,,"enio da ropa e pauies amencan'J:::', :univel:sfd�de' elO Sul, nu;il� de subversão. Entre os de- cic crise cardíaca, será '01'0- ,
...

.
... "

.

_ -.- I
resultará o i::sfip-çn construtivo eontinental de mAla Cl'<1' >

L1' Vara Griminal daquele especjalmente
�

no Me,{Í(!1) e .obra baseada na vida C'Q mais ,indiciados, estúO, os. c.ess11do ",e n<1O UJ'omissóra de iraballlO, üe 8ossêgo '�de .l!l!O,',pcl'ida!l(j. ,'u\ll).icínio numi,nel1se,; em, Cuba, Publico'u. seu patrtotâ ,Sl!pa1'l6jo���/��":�fr;' ., i' , '. 'i,'
"

ii·""·"IIIiI':$�i·�íi�'t."i·i�"-"·i�i�·i\·:.·;::rrli:�i:�i',im.:;�Lii:;(IÍ·-";.-;.:.�l;.:-,·:�i::;,·ii:,��.·..__liIíiillllíliiiiiii�ii:ii�.....���Q;:.;\:.:':iI::�;�;e·��.'��;':.iíio.l:;�.,:��;!i./,i;��"�!;l��:J-r::c'!::!����==-:";:i.:....:....-c�D�2!: J����� i ,��**&r1fft5ik����í••f�",:,

-

"

faleceu Famoso Escritor ·Argentino,
BUENOS AIRES, 5 evA)

Faleceu ,h01e, aos 69 anos

de idade em Bahia Blan

ci;t, o faÍl1oso 7scritor, en

�aista e so:cio1'o�o ar�el1ti
.110 Ezequiel Martinéz Es.-

"Cabeleira" Enconfrado, Morto
NIT.m�ÓI, 5 (OE) - F'oi dáver de Luiz BernaTdil;lO

removido pata, o Necrotério da Silva, apresenta 3 feri
da Cap�tal fl�m1inense, o men,tos. roduzidos por bu
c0rpo do bandido "Cabe'lei- lu!>. segllll,do constatou o

1'a", encontrado l10je pela
Lradu, O ex.tinto,· cz

do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�� Escreveu: CYZAMA

.FAZEM ANOS HOJE' ;�.
. r:�r"· . .. . .

. d Desde O' sublime "Dia das
"·__._ll ��e�" e;:n 1963,� a;,ra�és elos

srta. ODETE ·DUARTE SILVA' ··,·i diários f.. N'lcçao ,.ue Blu-
.

.'

. N menau; "O Estado", de Flo-

'. _

._�: ríanópolís e também pela

Registramos, na 'data, de hoje mais um
"A Nação" Ecliçã.o de Itajaí,
quando do lançamento da'

aniversário. natalício da. gentil srta. Odctr . pedra fundamental do Orfa-

Duarte' Silva, • filha- -do sr., Osmar Duarti nato "Lar da Menina Desam

parada", vimos realizando
Silva oe de sua·�XIIlà. espôsa d. Maria Eugê uma campanha das' mais

, nia Sizanoh.
,

-

(

41',6
.

meritortas , em favor de tão

A' natalician 'te f '1'
monumental empreendimen-

J:' e seus. amI lares os nm .

to.

SOS parabens..
:;: ,FAZEM ANOS HOJE

I

go de maío de, 19.63 nunca

arrefecemos um' instante

síquer e s.e�e 'com eQ._eF
gias redobradas > emprega-

.mos Q Vl,eH;:tor de
..
nossos es

forços fazentlo ver. ao povo
da neeeseídade 00' coatI'ililuir
em pról da construção do
Orfanato.
Varras foram' as' vezes que

repetimos com satisfação os

sábio!" ensill'.uneliltos dOI Di
ViD0 Mestre - FO'RA DA
CAf"IDADE NÃO EAVERA'
SALVAÇÃ.o - el com desu
sado .. entusiasmo acompa
nhamos a trajetória vitorio
sa e b�Hhante e também es

pinhosa; realizada, pela abne
gada Presidente'- cio "Clube'
das Mães", dom).' ·Un.domar
Fornerolli, em favor de nos

sa menina desamparada,
Percorrendo "comércio . e

indústria e o povo em geral
não' apenas no 'Alt'é Valê co-

-rno também nas-mais díver

sas cidades ele nosso Estado,
'corno .Blurnenau, .Brusque,

. JoinviU?, �taj<aí, Indaial, Ja-

.',
','

,

- Com sua inauguração pre
vista para o próximo dia 15

, :ie novembro'
.

quando Rio

lo Sul mais uma vez recebe

"á a honrosa visita do Exmo.

I
,r. Governador. ' Celso Ra

h nos; o' 'referido .. Orfanato

'.
ô' íeíxou de ser -o, velho: sonho
: lue há muitos anos acalen

,

.ãvarnos para se tornar ria
. .

maior realidade de todo§. os
tempos para a,;Capitar. do AJ
to Vale do Itajaí.
Desde o seg;.in�ó . domin-

sr. .Aunno Haroldo da. Silva
sr. João Batista'dos Santos
sr. Térdo Areas de Souza
CeI.' Costa Linó
Major Ignácio Bójbá
sr. Oswaldo, Fernandes
Dr. Antonio Dias Carneiro'
sr: Jorge Luiz Lemos ',;E 'Q,I TALsr. Esley Dalvaro ..

J;UlZ,O DE lHItl;a1:0 pA' ,o,., &'29 r:n,etros e a Leste, C0l11
sr. l'i_ecy Bohn MARCA .

DE BliGUAÇU terras '\'te Man.oel 13.oaventhl-

sra. Iná Sim:as.
'

r-a Gom.es, numa extensão

".'] E��tl;\l �le Citcaçã.U', Co�'\1 o. de 320 l'netros.' Enc'l,'av':ldo
sra. Arno Gracher .

, prazo 4(l tri_�ta. '(3Q;� �t\.'ls., no dito terreno há uma' á-

Vva. Mercedes.Ribeiros-'Viégas ue m.texess,!,ld,t)s l:liUS0l;l>\es,Íl.l' l'ea com a,ex�ensão de 2&

"f.T . ()�J;·.OS e dC-';,ç\).Rtbe�\(l{ls.. braç:�s ,90 Sul 'e no Norte e
\ va. Maria Izaura Caldeira

'

o, ,Uo,UtOF 04.i<J�"a. ços.t.:t, com a elCtensão de 320 me-

srta. Ot]ia Cürdeiro'Dutra
.

JJUz de Dipeito (l� Co�narc<l< . tros" pertencente a Gregório
.

-

d.e Biguaçú, Esht(lo ue San· pibo. . Feita: a jJ,lstiflC<;1çãoBODAS DE PRATA' ta Catarina, na forma da prévia da posse, foi a mes-

CASAL OS\VALDO � lWUA, Il.EUSl Lei etc.. má .julgada procedente por
- .

. sentença. E, para qu� c11e-
Em Jaraguá' do Sul, onde. reside, cerca-: FAZ SAB�R aos que o.' gl\1e .ao conhecimento dos in-

do do carinho de' s:Eus familiw�'s, e an:ügOtl,· _presente ed.ital virem r'l dê: teressados e ninguém possa

f' f' I'e conheoimento· tiverEjln, alegar. ignorânçia, mandou
esteja Bodas de Prata, segunda- eira' pr6x.i- .'

que por parte de HÉRONDI- exp,edir o presenté edital,

.miil, O distinto casaISr. Oswaldo H�:,:si e sua NO CRISPIIv.I FI"ORE�"por que será flfixado no For,um

ld intermédio de' seu advoga- dest'a. Comarça . e publ1cado
exma. ,ssposa D. Uma T�T- �·si. O Sr. Oswa o do. Dr. Romeu Sebastião na,. forma.da lei D'Ido e

Heusi é O atual GO'Te�nadàr de Ro1tary Inter- , Neves, foi· requerida u,na.· �J. pass:;tdÓ nesta Ciàade de Bi-

6 b Ç80 de u,suc'apião para' a.d- gUaç(l, aos sfte diàs do mesnaCiOlial çlo Distrito 4- 5, cUle a F,ange o nos-
.

quirir o" dbminio de um'il.· .de outübro do ano de mil

so Estado. Tambéln exerce o cargo dé Gerer'l-' á"'eá de terras, sittj2,det no' "nOvecentor e' ses.senta e qua-
d B I d ' IC �.'

d S
' _!Ui4<l\ Areias, Munic\pio de troo Eu, (a)' Ara.taL �(l.\l,l,ãote o anca n ustrIà e omercio', e ' anta . .

. , )
.

. '.,.. Ganc',os., nesta Comarca; de' Faria, EscI'evel1te J\l,r'l-
CatarÍl1a, naquela. c'ida'de dÓ',jlOne. C-Çl:ta:dnen-.: '.com. as �eguintes dimBns��s mentado, o . da�ilografei e

8,'2'. Gozando deJ conc�ito geral' no.S meios poli-' e confrorita_ç'Ões: � ao Sul� ,'subscrevi. l3iguaçú; 7 de ou-
., . COlm o rio Peq�\eno .e Vala tlibro de

196�(ar)" Oqjalma,ticos e. saciais� receberá, por certo., ô"felíz cá� Federal;,!;l.o Of,jsúncom ter� ,Costa, 'Juií'l . reito. Cqn-

sal, inumeras manifesta.ç-ões . de- am.'izade: por ra.s <'le l\'L<l.noel' 'Cil�vita �6-; :féte ,com ((-41'1:;- �t, l;l.fiXàdo
. rü",;" nqma ex;tel'Ísi!i:o ·de 775 'no. :J:on,nn desta . Com.arca.

parte d�s
.

seus amigos' e parentes,' as qu�i�; me:t�qs; aO 'NOI'u',.: co.rn te:r- , ·Big;\laçoÚ.., 7/_lO/19f)4: () Escre-

J.untamos.' as nossas, exte'rlsivàs' .. '

aos '/ famili-' r�' de Abil�o ,:FagÚrid,es, Pel.' verit�;: Aia.1,'l\Í lt,o-mão de Fa·
d,ro. VitóJ;,"�o, e �s.L,:a.da. . d,a, 1'�. �
Caiei,r.a, nmna' extenSão" ode

<
1_

•

.. ,

ares. 8-11-64

, .

\

Agora você po.de c0mprar a

tràdicíonal quali)adc CI.\\O
a. LONGO PRAZO,.

No'te bem, o 'LP CI.\\O tqm
15 faixas, isto é, 15 mesçs
de prazo.

Você já. pe-r-cebe\1 q,U(; nJ.o

estamos fa!audo de LO"iG
!?LAY, mas sim de LONGO

PRAZO,
'E por falar em LONGO
PRAZO, Veja () qlle lhe

, oferece -o PL CIMO.
'"
�, '

r UM PLANO

(

CO�'J,Uj>,'T(lS' ESTOFADOS
EM V.UI�C.\ESPO:\"A. revcs

�IOO� tfJ:1, teçído 0<\.1 plástico. a

pay�i;� de:
Crl lcH�,Xl.OO MI-:NSAIS.

Móveis CIMO
de FlariauQPolis,

lançou. e o. PúbUc()

Aprov-ílu.

--'�-

SALAS Df .IAi'<TAR, �11I fór
mica 0Ú madejra.. a partir clt:
Cr$ 22.ln.l.f'(; :\'ENS.\lS,

COI.CHÕES, [PED,\, /I'dl,]
(lsal (!U sqltciro, a pari;: ,.1c

Cr.� f_70ilW \\f\�,\IS I'

,LP CIMO
de /15 faixá�

DOJ(,\\II (li<!t)S UI: Ç. \S.-\L
til; ;;i\ iún". mariím, .í'lCiir,n;Jd..
d',;,dc:
Cr� 37,001,00 MENSAIS.

,

;--...,

PARA
,

CADA

·umprlda
ragua ao Sul, Gaspar, 'etc.
'na árdua missão de PEDIR,
@il).a t.i1;l,�OJZl1"\P- cGaq1:j,l\l(adl;l,

\

por uma pleiade ele abnega
das senhoras componentes
da diretoria do "CLUBE
];MS MÃES", nunca va

cílou um instante siquer
na sua luta meritória e al
truística pró .construção do
Orfanato.
Ao recebermos da, direto

ria do "Clube das Mães" a·

gentil convite para as cerí

l1ilQn,_ias ,de inauguração, do
mais importante empreendi
meBto assistencial até hoje
realizado na Capital ,da Alto

Vale do lta.ia.í - Rio do Sul
- foi com o� olhos mareja
dos de lâgrimas que cons

tatamos a justiça que mais ,

uma vez souberam praticar
denominando LAR DA ME

N+NA DONA' LÜmOMAR
FO�NEROLLI o orfanato a

s�r inaugurado dia is ele

novembro. -.

Para aue os leitores pos
sam melhor 8,'{aJiar da pró
,gramaçã.o, informamos que
dia 14 pelas 15. horas I tere
mos um?' grandiosa carava

na de aLlto.móvei:s acompá,
nhanclo as imagens de N, S.

Apareciéla e N.· S. (10,- Carmo,
elo páteo de nossa Igreja Ma

triz para o Or.fan'il.to. 'As

15,30 recepção das Imagens
no. Lar da Menina, pela po

pul?ção local. 'As 19 horas

inaugClraç�o da iluminação
elétrica �no prédio do' Orfa.-
11'1 to e da linha de transmis,
são da cidade à localidade
d? Valacia Taboão,� realiza-'
çá::> do Govêrno Celso 'Ra-

1110S, através da "CELESC".

ACion:lI'á a chave de ligação.
o !"r. :i,iermelino Largura, Di
retor Comercial das Cen· ,

trais Elét:r:ic8,s de Santa Ca·

tarina S. A. Finalmente no

domingo, dia 15 de novem

bro teremos às 9 horas Mis·

sa Campal, com benção das,
imagens de Na. S. Aparecida
e ''Na,: &.:;t '�o, C'<il1mp, e logo·
apóso ato oficial da ínaugu
ração do Lar da Menina ,
D.:1 Líndornar Fornerolli, pe
la EXlíl1a. Sra. �dite :a.amos,
DD. Presidente da LBA em

Santa Catarina. Bm seguida,
solenidade de 'mauguração
(los retratos do Exmo. Sr.

Góvernador do Estado e' dá
,Exma. Sra. Presidente do

"Clube d'18. Mães". Após, o

coquetel a ser oferecido às

autoridades presentes.
Homenageando o "Clube

das Mães", passamos a/ di

vulgar os nomes das senho

ras que compõem sua díre
torta e que. se encontram.

impressos no verso do ç01"\
vite qUE< recebemos: Lindo

mar R., Fornerolli, Presiden

te;
\
Elizabeth Rosa Macedo,

Vice .l;'residente;, Maria I:'iu,
za Lima, Secretária; Olga
Unbehaum, Tesoureira; Ivo

ne Fornerolli Bárdio, '2.0 Te

soureira e Aleene Maria Pet

ters Abdal�, Oradora.
'

Chegando '10 final. desta

apresentação, com a' .concí

ênGia tran�úila pelo cumpri
m'l�to d.e nosso âever, c'on
gratulamo-nos com o povo
de FÚo do Sul pela concreti

zação de t�o· velho sonho,
pois ao encontrarmos o 15

de novembro de _1964, deçl:;t·
ramos às abnegadas compo
nentes do "Clube d'ls ,Mães"
e de tún modo espec:ial para
dona Lu)domar R F0rnerol
li: de n'lssa parte, MISSÃO

CUMPR!DA,.

�r IH'�ço de ocasião e DRA. TELMA C. rEREIRi\
em,

. peFfeito estado, uma Clínica Odontoló! !lca d� Ctt
mafluma d� lavar 110Up� �" anças e Ad�itos ':;' .')

(lIlarca "PR(l}iA'.' ; e mna:. pon&U,tÓrio: Rua' Tenente
jinesa ela�tica I; c(' '11. 5- cb.dei-! SilveiTa 2tt. - 'l.O, Anda)r -,
ras. Ver e trata.' na Ru.i. Fone 3798
Arací Vaz Cal�do, 42'1, no' Exclusivamente com hort
EstI-eito - Fone 6362, com marcada

Egídio Amórim. às' 18 horas

APOSENTADOEIA ESPE- gurado em tai3 at.ividadcs.
Serão I

taro1)t';;�1 com) talCIAL - A Di'l;nl) de Bene

fícios elo Institut.o 'l�)S Co- . cOflsielerados, OI:! meses, de

auxíliõ-doel1ça ou
I aposen-;,

taeloria por mvalidez us··)..."

:f.ruídos pelo segurado, clesde

'que concedidos em decor.,.

'rência do exercíc�o (ias mee
'

'inas atividades.
Em face do dispo:sto no

Art. 30. do mencionado De

creto NQ� .53.831, incumbi�
�á ao" seg·�do fazer a com·

prOvaçâo rela;tivá ao' te(np�
llÚnimo de, tt'abalhó per..

manent� e wbitllalm�nte
PrEl5tª,do em �rvl!,:o Q-q �er
viçQ{'! hlsa�ubres, perig&sús

,

OU pe»osos, na confQrmida.,
de <l,ol! A:fts. �9 e 60, do l;)ec
1;10. 48.95fl-A, e do que, a

respeito, se contem na CD

B248, üêste DepartaD,'lent!J.
, A aposentadOria espéciat
soo a forma de renda men-

I

sal correspo:ndente a. seten-

ta, 'por cento (70%) do, "�a:",
��rtq ge benefício"" terá, �
s�u, valor fixado, seg\1ndo os

pr�(}isos termos do Art. 49
e seu pa-rágrafo, do Decreto'
número' 48.959 - A, idênti.�D,
port�nto ao da aposentacb7
ria por invalidez, comuta'�h

.

do-se" para eféito de. acrés-
ctmo,

.

cOimo contribuiçGes
"

realizàdas, os meses em qttf, �

houver o segurado percebi.,
do- auxílio-doença.

, nlerciários rep02Cl a �Tgvitl
te' Circular da ,'\Glrjn�stI'3.

ção' Central: " A 1.0i no... :
3.81>7, de 26.8,60,'em seu Art

,,31, e Q Decreto .no. 48.959-A
de 19.9.196'0, �m os arts. 65
e 66. prevem ª' concessão de
apos'entadoria especiál aos.

segurados que:
a) - contem, no miu;imSj

cinquenta (50)' anos de ida-
de;
b) - perfaç9,m o. pe!.'jodõ ,

de carência de !80, contri"
.- buições �eal!zaàa,::f;

c) -. PQ,�SUalll tempQ g,e
trabalha de, pela �en.Gª,
quinze '(15), vinte \2.0) ou'
vinte, e cinco (25) anos, em
atividade considel'lMla... in-,

o benefício será devido a ,.

partir ',da data da entr::>,da
do requeriJ;nentd se

-

n'0ssa
oportu.,nidade, já estiyer <)
segllo:t;ÇLdo afastado da .9,tivi

"ãacte, 0\,1 da do afast�me;'1to
se posteiror àquela.

-

As çlúv.id.a;s ou omissões
deverão ser objeto de cnn

suIta 'a Divisão de BenefICIO

do r.A.p.C .. Caixa Postal
.. ,

18�, F110rilplópolis SC

)contecimeflÍOS· SOciqlS
. c7\, U(�L-.t--

,

Helena Matilde. um dos brotinhos de nossa so
ciedade. festeja hoje .os seus 15 anos .. Na bonita re

sidência de seus pais, senhor e senhora dr. Francis

co Schaeí'er, logo mais estará reunindo o jovem "so

ciety para a' elegante recepção de Helena Matilde.
No clichê Helena Matilde numa pose para esta co- .

IU.na.

Porto Alegre: Regress.ou dos Estaç_os Unidos,
onde:pàrtici.I,Jou dçi XIX Congresso Mundial da Câ

mara Júnior, realizado�no Estado de Oklahoma, o

dr. Hug:Çl F. Hoffmann, Presidente da Câmara Júnior
do Br"lsil.

Amanhã as 21 horas, serão recepcionados com

moviinenta,do coquiteI nos salões do Querência Pa-'

lace, o; "Dez Brotos ,Elegantes do Ano" - Na lista

,dos Brotos de 1964: Lúcia D'Aquino D'Avila,. Duma
ra Pimo;:.Vera Goul'il.rt�Souza, Carmem Rosa Caldas,
V;1:nia Madeira 'Neves, Maria d,a Graça Paim Neves,
Rita de ,Gàssia Viégas; Leonor Cabr'il.l Pereira' Olivei
ra, Vera'Guerra de· Aarújo e Mar'ia Helena Botelho.

Movimenta-se a classe Hoteh,üra da Sul do, 13.1'a

sil, para a La Convenção a se realizar dia 15 pró
ximo na cidade de Blumenau.

Itajaí: Festejou 15 anos ontem, o bonito broti

nho Rosana, filha do casal senho,r e senhora Cesar

Ramos (Lucy).

Circulando em nossa ciqade, .'il. elegante e sim

pática paulista, ·Alcina Macedo Soares .

. 1" , l

'O elegante e movimentado chá, que realiza:se-a
dia 14 próximo, promoção de senh,oras de naSs;;l. socie

d'lde: terá como' Patronesses as Exmas senhoJ,'as:'
Anita Grillo, Sat.a Abreu, Angela Doin, Vieira,

.

Virgi
nia. Borba, Sônia Mosil1l;ann, �irana I,.acerda, Vil

.
ma Cardoso, Jurema Nàscimento, Júlili ,Med,eiros
1_.

Ramos, Tereza ,Gomes, Tabita Goulart de Souza, Iqa
Ferreira, ida Simone, Ivon� D'AqlloÍllo D'Avila, MIt
ria M'I.rta Gualberto, Elza Amim, Nely Ferreira' Li

ma, Maria' Passarini Wildi, Maria Helena :Ramos

Gomes e Iná Maria Vaz. A tarde de elegância que
será em pró da sociedade "APAE" e "Asilo de Or

f?ns", terá como atração l.UTI desfile, coleção do'Cos
tureiro Igo Rocha. '1

,\_

salubre, perigosa I
ou petl,osa.

O Decreto no. 53',831, de

25.3.19(14, publicado no I,?iá�
rio Ofici!:tl de 30,3.19&4, dan.·
do regulamentação as ais·

posições legais menci.ona�

elas, veio caracterizar e elas
sificar os \ diversos SerVi?O�
e atividades de natureza ;n.
salubre, perigosa ou penosa
fixando, outrossim, os pra-

� zos mínimos em' seu exer�

cicio que habilitem es se..,
gurados ao benefício. �

Assim, a concessão dE;lssa
modalidade de' apos�3ntado
ria condiciona-se ao preea
chinJ,ento, pE(lo E2gm.'ado, do

,

conj unto de cot1c;i;çõe::; indi
cadas no qU?,dro a que alu
lÍe o Art. 20. :do D1r:::slnQ De·

• creta e anex.o à pce,;;,mte.
Para os fins do Art. 65.

§ ío., do Decret.o no. .. �
48:.95�-A, entende-s-e como

"tempo de tl;abalho" o pe�
dado, QU ( períodOS cOfl;es-,
pond�ntes à s�r.�iço�, efet,l�

.

,<PJ.;��ta.�iQs:;pe10
.

��������

C'lsamento: Na cated,r�l M.etropolita,na,· de Santa
Maria (R. G. S.) realizou-se a cerimônia do casa�nen-

,
to da. bonita Sonia Maria Pajes, com, o senhor We
Titon Coimbra. A recepção aos Gonv�dados, de SoniJ.l.
e Weliton, deu-se nos salões ao Clube Caicheiral da

cidade d® Santa· Maria.
"

Na Lagôoa da Conceição, um grupo do "socie

ty" retmiu p'il.ra uma movimentada peixad�, quando
a cantora Neide Miuia e o violão de Zequinha, ani

mavam a reunião.

Também está festejando idade nova hoje, a, a

plaudida cantora Helena MaJ;'tims.·

, De caEia!llento rriarcaà,Q p�17a o próximo
Daniel Regis e Celi Femiu011a..

mês,

,

Em sua res;idência, l'eçepç.ionou, um grupo de se

nhoras
I

para tul1' chá, a senho.ra Lenita AndrJ3,de.

Rio:. Para fe)iJresentar Q Brasil no concurso ete
'Miss Mundo, viajou ontem para LOndres, a srta.

,Maria Isabel de Avelar, Miss Brasil, n�o 3_
,

Realizou-se sábado pr6xirpó, passado em

Orleães, no Clube :1:4 de Julho um grandioso baile

denominado "Noite nd Havaf', abrilhantado pelà. Or
questra Caravana de Ritmos, daquela cidade, e que
foi promovido pelas eXlll�; sras. Sibila �lber:to,?, e

Hilsa Pedene. Ai:nda na noite de sexta-fenà ultIma

também foi realizado' no. mesmo olube" o J baile

d'il. primavera, abrilhantado. pelo já cQnsagrado To

bias Troisi, seus violinos e Orquestra, qU'il.ndo foi·

cJlo<l.da \a Rainha da Primavera. �e 1964, srta. Rome
-

__ ..:,ioestre.

A BEIR,A MIAR
"

I

.

Vende··se casa c/ terreno 25 X 40 ou
.

25 x 143, a rua 14 (te julho. �o 14, €Ill freE·
te'-.ao Estaleiro d6' 5° 'Distrito Naval, em Co�

queiras.
Tratar

NO 247
a rua Ven�adót Batista .PfSreil'a
Balneário. Estreito.
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de e uma' má enfermida- na vída, para mais. funf1a
de". . . mente envolver-se n'\s n11-

TEROEIRA PAGINA

aartas a
o outro, que é livre, canta·
sem estas harmoniosas mo

dulações, chamando à com

panheíra. Nêste canto há

amor _ o livre amor dos
�

pássaros e de todos os ani

mais selvagens... No canto

do prisioneiro que espécie
de amor haverá? Não sei

quase desespêro da ínanída
de mental para resolver o

árduo problema da atualida
de: viver sem amor, pelo in

terêsse, para construir o

bem-estar. ..

vaidade de tõdas as coisas,
terrestres", "Os prazeres e

as riquezas não produzem a

felicidade", "Há, para tôdas
as coisas, um tempo .deter

minado por Deus" ...

Estou escutando, junto à

janela do meu avarandado,
o delicioso trinado de um

sabiá, prêso em gaiola. Mas

também ouço o canto de um

outro sabiá que saltita de
ramo em ramo nas amorei

ras da visinhança, livre e

tão arisco mesmo comd ês

te-que tenho engaiolado: pa
rece-me o canto do prisionei
ro mais delicioso e também
mais alegre. Entretanto, êle

esta sõsinho, ao passo que

les e às tribulações da 'vida

justamente aquilo que eu

queria evitar! "Depois me

virei - 'diz o Eclesiastes _

e atentei em tôdas as opres
sões que se fazem debaixo
do sol; e eis que vi as lágri
mas dos que foram oprimi
dos e deis que não têm con

selador: e a fôrça estava da
banda dos seus opressores;
porém êles não tinham con

solador. Pélo, que éu_ louvei
os mortosque' já morredam,
mais do que os vivos que
vivem ainda. E melhor que
uns e outros

é

aquele que
ainda não é; que. não viu as

obras que se· fazem debaixo
do sol. Também vi eu que
todo • trabalho, e tôda des

treza em obras atrai ao ho

mem a Jnveja 'do seu próxi
mo. Também isto é. vaidade
e aflição de Espirito··.... ".

. .. Na página seguinte,
sob o .título � "E' lícito go
zar os bens que Deus deu,
mas êstes não podem satís

fazer a alma", _' pude -ler:
-, "Há úm mal . qu� tenho vis

to debaixo do sol, e mui fte

quente é êntre. os homens:

UM homem a. quem
.

Deus

não .lhe dá p()dÉÍr para daí

comer, '�mtes:ó ��tra'nho lho

.COrh�: tárnbém isto é verda-

Arnaldo S. "Thiago

Nestas horas mortiças da

minha vida, ein, que devem
ir da objetividade. da .maté

ria ao subjetivismo elo Es

pírito, experimento a' neces-

_. sidade de restringir todos or

�movimentos da vontade ao

máximo desenvolvimento do

AMOR, fulcro divino da fe
licidade. Exatamente agora
estamos no tempo 'em que
prevalece, àrbitràriamente,
sôbre o amor, o interêsse e

pelo .ínterêsse é que são fe
cundas quase tôdas as voli
ções da vontade humana.
Debato-me na duvida, no

Seml?re 'me foram as sa

gradas letras o sublime ma

nancial da sabedoria, onde
vai o meu espírito abeberar
se para superar as próprias
e ingentes deficiências. Abro

o livro sagrado '':_ e eis que
se me depara ao olhar o E
clesiastes ou Pregador, cu

jos títulos em tipo seis ain
da consigo ler, escusando
me, por falta . de tempo, à
leitura dos. versículos: "A

bem discernir estas cousas,
êstes sublimes enigmas da
natureza! Mas ·urge escrever,

por amor, aos meus irmãos,
que vivem sob .'3., atribula

ção dêstes ominosos tempos
de expiação coletiva. Não
quero escrever para mais
ainda afligí-los: recorro às
Santas Escrituras e 0 que
elas citamx refere-se aos mal

__o � � �� __

Ah! o Eclesiastes! "Melhor
á a boa fama do que o me

lhor unguento, e' o dia da
morte do que o; dia do nas

cimento de alguém"....."A
tenta para a obra de Deus;
porque quem poderá endi
reitar' o 'que êle iez tor
to? .: "Não sejas demasia

.darnente justo. nem dema

siadamente sábio: para, que
te destruirIas .a ti mes-

mo?"

Quanta confusão deverá

provocar nos 'espíritos êste

amálgama de consíderacões
e de 'conceitos! E dizem que
a Verdade é tão simples!!
A Verdade! Pilatos não a

poderia entender' nas pala
vras do Cristo -"-- e por is
.so o Divino Mestre nada res

pondeu à. pergUnta que d
romano lhe fez sôbre O· que
en a. verdade. i A verd'lde,

,. pfil'!t'�ftI!, 'e§t::t-1Ta$ necessi

dades 'do estômago; pai'a ou

tros, lla' manutenção· das
suas prorrogativas, sociais;
aind<3. para outros, na abun- '

dfmcia dás let'l'as, com que
a intel�gência se nutre.' Há.
os que t.êm como 'Verd'lde a

penas a sucessão real dos··
faLos da existência, em cau

sa alguma ipes' in.tf:Jr,e�sando.
ó que pode estár para. acon
tecer. Há· os que!1e abis-.

(
I

J .......

Cacl�· Seamaster passa
45 minut-os no fundo do
mar.:: na fábrica Omega

Omega Seamaster é submetido
\
a 17 pressões

inrensidaQes· . diferentes, I correspondendo a .. uma

profundidade" submarina dé 60 metro�.

o
de

'vens da meditacão sôbre as
.

'-

cousas da vida celestial. Aos

que nerderam a confianca
nos homens, justo é que se

;

resneíte a confiança cue

conservam no Criador dos

homens. Se a criatura parle
errar, o Criador jamais é

suscetível de enaan=r-se.

Por seu Divino Filho, o Pai A esterilidade, é fato.
nos en=ínou que somente o

"
não parece extraordinária

amor é que pode levar-nos
C

ao Reino d'JP Céus. Eu nre- mas a iência não consegue
firo êsse Reino a tôdas as descobrir se é hereditária!
conquistas terrenas; por is-

so, havendo recebido do Di

vino Semeador algumas se-
,

mentes do Bem e da Verda

de, procuro lancá-las, at rá

vés das colunas dêste jo r
nal, na, leira dos corações

.

bem formados, para que

possam vicejar à 1\.lz do s6i.
Esta a minha p'1l'Le. Pernii

ta: Deus séja a 111elhor, eis

o.tie'··âssim p1'ocedr) sem tTI
terêsse material algum, so

mente inspirando-me no a

mor aos meus semelhantf's.

mam em sorrímeatos sub

jetivqs; os que pensam po

,derem merecer os maiores

aplausos para. os Seus ver

sos, para os seus escritos,
para os seus conceitos... A

cosínhetra também há de

achar que a' melhor cousa

do -mundo vem '3. ser os qui
tutes que sabe fazer, .. Dis

se-o, em verdade, o Prega
dor: "Há, para tôdas as coi

sas, um tempo determinado.
por. Deus". Contemplo, de-

,

vo. pelo menps, contemplar,
o contínuo mo vimento tia'
Vida e conformar-me com

tudo o que vejo. Multidão
de' homens corre acelerada
mente par"1 o Maracanã - e

lá 'umjl .grítarta atordoadora
enche os espaços. Aquele

·

pequeno grupo, no qual os
homens se agacham 'para
melhor .. ver, deixa, tuco por

urna bríga 'de galos ... 'Uns

se,:'3.fanam no trabalho, OU-

· tros na reza. Estudantes e

mestres dispõem . dn seu

tempo C01'10 bem lhes an+az

·

às conseiências. Tudo tem

seu lugar de baixo do so1.

E' íusto aue se admita. 1Xl··

ra alguns velhos. resolucão

idêntica. à de Gotama, ouan

do. se dispôs a pensar 'menos

nas cousas triviais 'da terre-

BRITO AtFLUTE

RUA ��UNES MA-

CHADO

�
i '

.. "'<à �
!

.,;,),):l.�
informacão' literária;

��......-r
-

tzer "uma das pouca.') per- ciso Amorim, o maIS lamas,;

sonalidades que pode.n ser indispensável,. inédito e ci

consideradas valore3 decisi- tad.o dos poetas ppt,1J�h"es
vos. para os destinos da Í1u- do R.G. do Nõrte ..." Em "Ele

manidadé" riema e Outros Verses" .•%

�� 'INTELECTUAL E PR/)- nos Francisco AmOl'l1n á.J-
11>1 VINCIA - Saind('-�e cio guns· dos versos quz escre
'fI
('1 c.entro cultural do ?:tí.s _ a. veu, versos brotados .:.a a:'-

� Gual,labara mesmo nós .ou- ma de 11..'n poeta plell') de

!.... tros grandes esttdos CI)'I'\1('1 sentimento, jorrando StlaS

.J são Paulo, Minas· Rlo nran produções sem maioreg pr.e'J

� ,.de· do Sul, .etc., a di'lHl",,�ã(1 cupações de forma. Je de

:;� do tr.abalho do i.,,+.el�rt,n!t! marcação entre o t ..a Heio

I'" já não tem,a mestna,. iesso- na! e ° moõemo. E'Xml·vü
fn; nâ;ncia.· En'tão, em c.mt,r'.)s samente':de um �tempera�l1en
f�� mén9res ( e falamos com· io lírico que "vai 'passancl0

ff� rJerfeito c_onh:-cime1"\to de para ° papel ás suas ep:1o-'

I" ,causa, POIS VIvemos num ções.
,.

dos t.ais centros ml'nlwes (para remr.ssa ele i;ri:'Jli-
indepf!ndendo do Sei! va.lor cações: SM - CP. :;p.1:

ó éscritorl é; quá�e.· sernpre,>, Florianóo�ÜS', c, : Sa.nt� S�;t-

tm}-;,.>�t�;n9· ��sonhecicl,e� t? hNt:�P�L' ,\:t;,i, f '

,

�..��������� �����������

a mola de um relógio automático nun-'
ca se distende completamente, pois re

cebe corda a cada movimento do bra
ço. Daí resulta CIma fôrça motriz mais
regular e, port:tnto, maior precisão.
'Daí u;::,a boa razão para você usar seu

Scamaster durante as 24 horas do dia.

o relógio -esporte mais procurado
do mundo. O Seamaster é um r,.elógio
esporte resistente mas, sobretudo, um

instrumento de 'alta preci,ão Omega,
que lhe dará a satisfação de um fun
cionamento impecável dutante muitos
anos. Essa resist;ên·c.ia e exatidão
excepcionais são fator,es que seduziram
mais de 2 milhões de pessoas. O Omega
Seam4_!ter tornou�se o relógio-espone
de alta precis�oi mais procurado do
mundo.

DECADENCIA· E RRGE-·

NERAÇl\O DA CULT(jR:� -

de, Albert Schweitzer - Sé

rie Hoje e Amanha {.;_ Edi
ções 'Melhoramentos '- BP
- Personaiidades dáS mais

fascinantes de nosso tempo
filosofo e missionaria. ne,te
livro o Autor aborda alguns
dos proble!l1as mais im7)cr
.tantes de filosofia -da cul

tura. Tais temas foram f:xa

ininados duran�e 3. série de

conferências prof'�r' Ja;3 na

Universidade de Upsala hli
mais de .ttinta anos. porem
sua.s observações,

�

em súa

maioria,· perl11;an\)cem váii
das.' Há 'ainda, em apêndi
ee, três apêlo de filósofo. pró
cessação das experi�ncias
aiômicas. Com'traducão. pre
fácio e' notas do P�of�s�or
Peltro de Almeid'l Moura.,
êl=;te acentua ser A. Schwei-

Uma troca de óleo a cada 750.000
km. Para que um Séamaster funcione
perfeitamente durante tantos anos, a

conservação é ínfima: uma gotÍcula
de óleo, cada dois anos. Durante êsse
período, seu balanço oscila 349 ínilhões
de vêzes. Com suas rodas girando em

idêntica velocidade, um automóvel co-
. briria uma distância de 750.000 km.,
durante o mesmo período.

A p,ova de impermeabilidade mais
.

concludente, jamais efetuada
num relógio. T od o relógio Omega i

Seamaste,r é imptrmeável, não só para
lhe permitir nadar ou mergulhar .eom

êle, mas sobretudo, para. proteger o

mecanismo contra o maior inimigo da
pr"'cisão: a poeira, que impede a

marcha' regular da máquina e compro
mete a du'.rabilidade do relógio', En

quanto o Se..'ma5ter está na amodâve,
a pressão' passaj .bruscamente, l�e 6 a 0,5
atmosferas; é comO' s� fôsse lançado das

profundezas marinha_� até o c {mo do
Monte Everest. Raros ,.�ão os relógios
que suportariam· semelh ante tor'tura.
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Omega detém todos os 4 recordes de
precisão paréÍ relógios de pulso. Con'_·
correndo com ·as melhores marcas

stlÍças, nos famosos Observatórios· d'e
Genebra e Neucbâtel, Omega vem de r

bater, sensacionalmente, todos os recor

des de precisão para relógios de pulso.

Su� escolha já está feita. Ponto por
POllto, o Omega Seamaster revela sua

superioridade. É o relógio ideal para
Ó homem que trabalha ou pratica es-

.

portes _. seu compànheiro para �odos
o .. momentOs de sua vida. A escolha
de seu nôvo relqgio, portanto, já está
feita: o Omega Seamaster, ao seu dis
por nas melhores casas do ramo.

I,

De maior precisão P'i r q ue é auto

mático. O automatlsmo .pbupa-Jhe�·
definitivamente, uma JJreocupação dif,�

, ri.a: dar cocd:t ao Sfu relógio; <llérn
diSSO, tem a van tage 111 de comenTar

a precisão do SCf1,I,I"lSter. Isto porque

ra ãe .seu meio, ,méio 'rf!s�n

to à sua roda. Estas riÍpi�ks .

cons,iderações nos vié',:�t:Á1

ao recebermos, 'das mi'ios do
�! � ,

Desembargador- alves· Pe-

drosa, duas imblicaçõf\') j"a
ra leitura. Vêm elas (h� As

sú, no Rio Orande d0 Ncr: e

,Autoria: Francisco A�Grim
Cha·mam-se: "Eu Conh,�·�l

Sesyon'" e "Setiem1.' � Ol�
tros Versos". No primeiro
temos um levantal11tnil:·) da

vida de um poeta, repenti3-
iá. e glosador popular

-

(Ses:"
yjon) ao qual Fran!"isÇ!9 .t�_

morom
.

presta sincer'1 ho

menagem· com êste livre,
dando-nos um retr.q,to de
sua vidae algumas de suas

quadras mais �Q.ractf'rísticas
Prefaciante (, volumo Luiz
da Câmara Cascudo af�r
ma que passou a Colnhe·::er
merce de trabalh9 dPo Fea:01-

Agradecimento e Missa de 7. Dia
A famfía do saudoso

VALENTIM TERTSCHITSCH

Agradece emocionada, todas as

festações de confôrto recebidas por ocasiao

de seu falecimento e convida as pessoas de
suas relações para assistirem a rnissa de ío.
dia qUe ·S€l"l:l celebrada no Colégio Catarinen-,
se) dia7, sábado às7,15 horas.

Dkioná.rio Quadrado
(HUMORISMO QUADRADO)

6-11-64

ENO THEODORO WANKE

EM V I A G ,E M

"Não se incomoda que eu fume?"
(E o tom de voz não se permite
recusa.) O outro: "Se não

se incomodar que eu vomite ... "

.ESQUELETO

o esqur leto (não se esconde
nêste dicionário, n'àda!) ...
são aquêles ossos de onde
a pessoa foi raspada'

ES T E R I L I D A D E

P
.

l' 1

rccuro, ·é' sempre nes uou

definições cem \ por cento:

o F é um P que furou,
r

• P teu Ifl- . com escapamen.o.� ..

·(De uwa .observaçã,o· de, Mendes FradiquC'

E E L LC l-D A D E

O dinheiro compra tudo,
exceto a feliciJàcle.
-- Mas,' convenhamos contudo

que ajuda ba:'baridadc!

/

)

GAL IN H.A
A �Çllinha � nada _me�os .

que a maneira de alguns óvO's
s,e- .trans�õ·rmare�,. serenos"

em oukos QVOS mais novos ......
,

Do livro "Dic1onár'19 Quadrado" ediçà
da Livraria Freitas Bastes,"'· ex. Postal,
899 _. Gllanabàra.

CJínica Odon.topediatrica
, Dra. Iara Oqila Noecti Ammon

Método psicológico: pÍoderno
. zado pal'a crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para

ção da cárie dentária)
'Atende também srls.

Somente :OJ;r hora rllarcada - das ..

"8,'30 às 12 e das 14 �<;; 18 hdras

REX-MARCAS E PA�ENIES
. Aqente Oficid) Ija Propriedade

Indusfri(l�' "

\ Registro dç.: marcas natente's 'ele invenç'
nomes comerciais: tit .....lo::; de esta�elecime�.
insígnias fr;::'3€S de prupagand?' C. marcas

exportC1ções r ,

Rua Tenente Silvf'ira, 29 - 10 andar
Sala J -' A1t..- s da Cas& Nair - Florianópo
- Caixa Post-81, $--7 - r01J.� 391Z

.DR .. FI:AVIO ALBERTO D.E AMORIM
ADVOGADO.

RUA PRESIDEJS1''nE ÇOUTINHO,
83, apto. 2 -- RUAiDR :E'U�- :i,'

VIO,ADUCCI, 748'� ESTREIT�
._, .

i.
,. , �
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ESTA' programad::> para:
o próxima sema,n::!: 10:11 Por- TROCOU de ida;lq' 0Dtem,
to Alegre, um;1, ";""innião dos· o Sr.·' Od,y \'sJelil," GÜ'C'nte
Secretários do .l'rabal:l,), de ,·A

.

Mo:ie�ar, Fúi 110111e
de São Paul.': Pai'aná, llugea;d0,por l;.'d :<�'i"liPl) (J(.;
Santa C8,tárina e Rio Gran.. amigos.
de do Sul. O Sr. R;)be:to
Mattar, .representar[t S1;111
ta Catarina, !laquele con

clave que vai tratar da

riabitaçao poput�r.

- I

A I:)OCIEDADE lfloria .. ió

polítane em prepraratívos
para 'receber a : mais B'3"a,
Brasileira de l!:v-t - Míss
Brasl1 - Angola Vascon

cellos, convidada de honra

'Para '0 Baile das orcuí
deas, q1,J.1e será' realízado

próxímo dia, vinte 'e um

no otuoe Doze de Agôsto.
{�h,égará no l\rrO!�orto
"Hercílío Luz" úb mesmo

dia às' 1l,lS"'p'e;o Oonvair
da TAC-Cru�eiro do Sul.
trina 'comissão de senhoras

(Patroncsses) e Srtas, re

ceberão com uma homeno

gem no Ae+-porto "H.L"'�

REGRESSOU .da G,urm
bara, o Dr. Rubens de A'r
ruda Ramos -' D'i...=tor
deste Matutino, que çsta

em tratamer ....
J de sande,

em sua resídêm.la.

HOJE, na .Fesidencia dá

·l:1enhora Kir�l1' Lacerda,
será realizado às ::'5 ns.. a

reunião . das Patronesses
cio Baile das Orquídeas do
Clube Doze,

A PATRONESSE
Virgínia Borba, foi à Blu
menau, passando por ::-am

�orlu, onde será prcprietá
ria de uma res'dôncía de
veraneio.

o ROTAR)' Clube de

JOinville, sábado, com um

jantar festivo, comemorou
,

o seu trlgéssímo aníversá-
rio de fundação, na �.
Harmonia Lyra. O Sr. Ea

gênio Bachung, Presidiu [1,

Cerimônia. Esteve p1'e8on
te o Governador do Distd

to 465, Sr Osvaldo Hem:�.

Na ocasião foi distribuido

um Boletim do Rotary
Clube, que 'destacou Cu1l10

a

.

atração do Ano, na Mlin

cliester Catarinense, .o d('5-

file das Fantasias dd Bane
Mu�clpal de Florianópo
Us.

. FAZENDO compras em

Curitiba, o Sr. Angelo Flá
vm Belloni, dã l'kmch'!5ter

Catarinense, preparàndo-se
para o Natal q�le se apro
xima. '

E POR falar em 13a\le

Municipab., o Goyer:o.:o· do

Pa.�fl.n.á, vaI {(stip!llar Ulnu
verba Para 'J Baile MUlli
()lpal qe Curiti'pa,� contra-..

.

tando gl,'anqes atrações d'J
camavàl carioca.

A '1"V-CAN ..<l.L ONZE �e
Florianópoil'Õ, esta � ::,enib
aSl)unto do 1ll0�lJCi1G�) ll:lS

J'�rotla.s" fiominopc;:tun.1s.
.

A aIftena elo transmissor
será instalada l:Jrovisona-
mente, l�O alto da pl'edic·
do Lux Hotel.

ESTEVE nesta ChtiJllal, (l,

.Senhora - ,Drà. EU3a/:Mon
teiro, mãe do Dr, M�urkio
noivo

.

de \ Maria Clotilde
Araujo, ambos com cm

contro miJ,l'cado no aitar
ua Igreja de São Francis

co, dia 22 de deZe111bro pró
ximo. D(!ma EILa' Ü'<lUXó'

mil duzeni!)s f1í>,',:; nr'l a

decoração da Igreja,

FOI aprova;.!:)
bléia Legis:atil':L de ;::ian,a

Catarina, o On,:l.ll1C'11')' �IY

Estado, para óJ ano C'\_'

1965. O Presidcl1w D2�) .:. .)

Silveira, apos '1' aprqva.;.3.c

a dpsi50ar ,Ur,::13 pe."'El08; nap1-
s(�rvil' nQ' Conselho., Est�
Ó;)1lseJl1c pode ,exigir que
u· Assf:�nblcii:;t' <iút.oi'ize tt1e�i:
dl1S ci.e cme)'gênr.i�. "l1;eupe-se
ao !11(>:(ofj,duali vêiê� ao' ano.

" P,rcpara o trabl'tI1)(9' ,ela . As�
';;':M clezq_.nbl'o " pl))Xl'-"'o _,' s(,F1bl�ia. é' �.suà� Êl.e-

será el1lpos�:1da· ti Vlrero-
.,'

cisões.
- .

ria reeleita na Í'\�clêr:;o,ç&O r.) Cumitê Regionais: For
das Industl'Lü; l:e. Gan:á mados pelos - representantes
Cataripa, cu'a Presidente dos E!,:,t'1f�os-Membros 'de ca

é o Dr. Guilr,el';ilê ::1ctH! ux, elu região. Reunem-sc uma

que vai funuar é) Ccnfro vo? ao ano, fa:.-,endo o b�laI�
das Industria$":w S:uta (,0 Cj.os trabe:lho�' realiz�q08

fez uma 'rapida ulocuçào

-NO QUERlliNCiI� hl.'"

lace,
.

o Mínístr« I�:..JI

Splaéfer, Deputado Ar-

mando Calil e Desembar-
.

gador Miranda. Ramos.

,

H�ENpNI-I.A �ch<t�f'�r,
hoje, vai comemorar qmn
ze primaver�s,. na ;:esicJét1-:
ela de seus pais Sr. e 8:'[1

Dr, Tarcisio Schp�;k',

Sra.
A FEIRÁ da Pr::lViciénci�.

da Guanaba.ra,. amanhã,
inaug,urará 'no Parque La:
ge, a resta cuja renda se

rá p'1'0 Banco da Pcovidên-"
).,

cía. OrgarÍização �e I{Olll
Helder Câmara..

SERA' reali�afl,� :ao]e; à

tarde na residE-ndú da

Eí.;a. SÔnia Mosi.<nimn, 'Ui
I . ,

"lunch" d!J,s '·'Dom.ador8s"
do Lions. qlube. "

.

,
,

.'

O, CLlJBE. U., -!l,=,::;:e ..nl·�o
I.ímoeilS(·, hdje, :h:}!á :110'-'0

:Presidente r:eéé;�tei1:;ente
eleito'';_ Sr_' nt 1'1 .

.':Jt·algr\l-
bar. .;;

Catarina .. O :l�'):ltedJ1h)n
to que con,tu�a cedi, .D co-

laboração do C')�urü"tGl" te
rá a partLcil)ac:aJ do-mU:I-'
de, sodal � in,du�triaJ C:l-

tarinelde.

PORQUE .

N.Ã�) TEh1CX:3 o 14 BIS.,.'

.'

1,00 l11(lrÚemOS r.cnhUl11 museu d8 "reüquias oér8US": UH, motivo
J

Fa:.:emos q1.i8stOQ obsoluto de otel'8Cer rapidez e 'con101'1.0. outro

O l,� LI::; fiGO o1e1'eC1Q llGJO disto e nuncú velO o FlOrIonópolis.
1\ TucCruzelro vem tudos us diO:3 (celSo. que OUllC;:l llêio. lozem)

i)OS melhores horários; O aviãü? ,Convc1Ír,' podwu de con±6.cio e

l'opide�, CCJlt,1Ilge 'prer8i:mdo
\

Q Toe-Cruzeiro.

TAC - CRUZEIRCt

.

,

A °fganlza�ão Mundial "d
Eruo José tuetk"mt;yer técnicos -oontríbuem pllra :1'

"

..

'-+---------, -.,_- ---- ..-�-.-

(GCPS) .
, .

pesquisa medíeae orientam

os escrítoríos -regíonaís nos

plano� e. métodos,
=J.\.' fim -de OBter as mais

autorizadas informações de

todo o mundo, a 01\1S orga-
.

nlzou um série de listas elc

técnicos; cientistas, médicos

c �dn1iTlistra.dores da saúdo.

Cabe ao Diretor-Gera.! esoo

lner as comissões técnicas

de oito membros, que tra

balnarão gratuitamente c

sempre sesão . convocados

quando houver necessidade

de romar decisões. Para

t�is r�unióes são convidadas

outras 'pessoas, a fim de

promover maior intercâm

bio ele informações no nível

internacional o proríssíon«t.
O total das reuniões técní

cas da, OMS. chega em geral
n 9it?nt.-n ao (ln'). Ncss-is I

reuniões as líguas ofic�n:s
'sa� rrancãs e o Inglés.

GÜlé) .às 'Nar;ões Unidas :

o

contrõle .

internacional dos

(ént.')rpecen�:es no que <;8 re

fere ':à o rientacão e adrnlnis-
." ous .' stl'ação;, e a _ ti... , QW1D .,,> p,

qt!�stqes- mçdiça�. Ap<\!'e ,("n
· oonstantemente no 111e1'(,:1-

do, novos 'produtos f'arma

cêutícos .. A
.

OMS então in

clui na li.sta, cl<1s drogas os

I��ciicammítos perigrsns ,e

conserva a -vigi!incia sõbre

êles. E' de' 0brigação que 1)<;

Estad0s Membros. comurü·

q1.l,em ünedialamente à. OMS

qualQ',ler decisão, que res

tl'inj�, o 'uso de um m9dica

f'l�nto' já. po u1ercacto: qU(-11·
Organl�ação. , .. '. . anel: decisão, que negue li·

. h) COl1o;;en�(I' r�xecutj,vo:· �enç'a a urn ',meclicamento
C011l]Jo"to do vinte e .quatrá novo;'e qualquer aprovaçfí:o

do uso de· tÍ'in medi�nlTleJlt.o,
(iu3�dÓ. aco'niXl.l111:Ldn ele

r�strições. 'i;'ais inf0t'111UçÕeS
são logo trans'11i tid<ls aos

outros, �11einbJ.'OS, evitando

a;.;sun cosas d�· males ol'iun·

cl0S _de n:1e'dica�nenJ'os n0ci-

Em 1955 foi deüagrada
pela Organização- ,Mund�l
ela· Saúde (OMS). a, maior
campanha- da História da
-rnedícína para a erradicação
da rnalaria. Médicos té�oi.-
('.03 C outras autcrídades sa

nítãrías integram a OMS.
Nada menos (lue· 183

.

eníer
meíras e enrermeíros 'proce-'
dentes de vinte e nove. paí
ses servem ,at'l,lalmente a

Humanidade sob a díreçâo
da O:I1S em nada ,m�n0s
que trôs nações ,

..dos cínco
continentes.
Contado a OMS.' contínua

sendo a grande desconheõí
.da, embora sua orgnnízação
s�ja relativamente símples.
Compõe-se de um.!]" Assem
bléia Mundial de Sa�de,
dum Conselho E}:ecut�vo; de
Comités e Escritórios Regia-
naís,

Vejamos isso mais de .per
to:

a) Assembléia MtfJlruaf du
Saúde: fopn'1da. ;)8l8� (\el�.
f,' los representantes .. -dos
Estados membros· da OMS,
que é

�

o' é_�gão .

supremo da
OMS. Estabelece sua.� p(i)�fti·
ca. aprova as, propostas, exa
m:ina "0 t,ablllÍ1o . efetuado.
'ldotR reguktm'e.ntq sõbre

C[t!estõ�s sanitárias intel'na,
cionais. As reúniões, da As-

sem1Jléia são, anuais. F,eu
n;,,�se pela primeir�> vez, �n�
H143. estabelecendo- Gene
hm como fi, sede ce·htral <.,da

eSDeei8.1ic:;�as de saú(�(� cmn

m:>nd.'l.t:J nor t�:é�;, é.'n:J�. e;;;er�
cid0 1.1 titulo l)eS5{�al. Todos
01" anOR, p::>ré1tl. renova-Fe

uni têrco do· Co.n"eJho,
.

on-'
hendo à As�en:bléia es�oll:'ei
aR n8hes. q:J.e te�ão 'direit@

e tracam pl!inos para o ano

R�guinte. Este progra�...n é
submetido ao ,Conselho E
xecutivQ, 'que 0; prepara,
com o fim de submetê·lo a

:tj)l'ova,;,ü,o dB. Assemhléia., a

ser iJo!'to. em e'\ee-ução ..

A, ()M� ,é, cQ,nstittiidá '. p.o1'
médi.co;>, el1lI.'eÍ'Íneiras; uíimi
ni.tradores, ,secretá��OS seíe;,
r.i.onados de 111uitos, países.
O Diretor-Geral, designado
pela Asse!�1bféi'l', dá as íns
trw::ões necessátias. Os' Di
retores regiona{s s.ãd na!l1ea
dos pelo conseHlO regional
cor;'esponclei1te' e os dei:nafs
f':10 recrutados· p8lo Diretor-
Geral da OMSJ. ,

F.rn: junho elo ano passa

I
do os qua-eiras' da O:M:S per
faziu\l1 un:t total de 2.500

, pesso!,1.s. O Comitê . regiom!l
das américas tem sua 'sede
em WashLTJ.gton, I onde trata
,lham oitentu pessoas."

"Aeh.a-�e em consttução
em Washington 'um novo e

difício para servir de sede
à ReparÚçiio ,Sánitária Pf:tn·

Amer:ic�na, E5!critório Regio
nal da OMS para as Améri-
cás."

A Capital ou a sede' cen
tral ela Oms ':en�ont!'a-�e em

Genebra. E' da que Úanalha
o Diret01"Géral nsseSSOJia
do por seús aúxiÚares ime
diatos. A'1i. se faz. a classifica
ção das doenças e élas CUlk
sa.<: de jnort�:Contu.uo a res

]JonsalJilili..'lde da execução
dos projetos de assistêI'{cia
clircta aos. gOvern0s está des ,

(x'l1trallizaela:· e e'Jtl'eg11c aos
n:'!(":Hório$ da OMS..05 ór
gãos' técnieos da ,sedo têm
a l'cs]JonsabiJ.idade da; asses-

'

sorla centi'ul.· Esses órgãos

ASSI.NE,E
DIVULGUE
"0 'ESTADO" ,

.,
.

;,._----------(.

4.a TABE�lAO
DE HOTAS,

.

,

,RUAiCQNSE",\.,
...•�" " ,'.,�',,', '

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

coso '.

/ >'

Gr�ças ào' trabalho eHci

e,nté desta' inaravilhosa Or-
o"

\.

gànizaçüà, muita,., do�nç')s
g(�rais ja foram ext0rmi.nu-

·

das ,cpll1pleta}nente,,� 9U
tTll$, co�.,al!}�:!t}.r�;l., �. �il�-,
va" encontl·Jhi-se em

. Vím;
de ,erradicação. A OMS tra

balua
; em estreita C_J.abora

ção com, ri.Un.ião InternaüÍo
Flai Contra o Càncer, que já

· é uma doença' clmh:el e não
· há,.dúvida de iúm a pesqui
sa. i�temaeiopal cQ!abor"lrá
para desvendar seus últi

mos segredos.

,Imaginemos a OMS em

funcionamento num ·caso

conercto: �uponl1al110s, quo
I. Ó

.

interior da: Ilha de Floria
lJ.ÓPo11s üeqe_s'site dá ajuwi
d,á OligáruZução Mundial da

Saúde.' Que caminhÓs deve-'
ríámô5 então :tomar até CÔI1-
Séglüt . essa ajuda? Eis os

Passos à d'1t:
Depois de o governo fazEll'

o pedido à Oms, um admi

nistrador sanitário nacional

diseuti:da o probleiua com

um funcionário da OMS.

Em seguida _ profiSSionais
brasileiros' juntamente com

técnicos da OMS reunem-se

po �1:intstério da Educação.
e ali elaboram um plano de

atividades. Feito isto, o Co

mitê regional, que se reu

ne no segundo semestre, in.

cotJ,ora o projeto' às propps·
tas dó programa regional.

"-

Cabe então ao Diretor Ge
rai esboçar o pmgrama e

os cá�culos do
.

orçarnento
para tôda, a orgartização.
Em cOlll,êç;os .elo seg\iinte
'al�o, as proi)ostas do Dire-

tor-Geral' SflO· examinadas
pelo C;mselho Executivo (\a
OMS. Aind� no primeiro se·

mestre, a Assembléia apro
va O )Jrograma e o ,Ol'c:amen
to. para anilo soguinle, Rpa·
lif;,a-se ::\ seguir um cxumc

minuei.oso !f prelimixl.ar das

ci rellUstiÍn(!ias' .

·d�L doer\(:a,
das condieões de vida c dos

\ ."
.

reeursos dispOll.ivQis. UEl pIa
no definitivo de openwào é

entií.o assinado pela autori

dade naciQnal e' pelo Dirc,

tor-GeraL O Escritório regio
nal recrutá. o pessoal neces
sário ii execúção do proje
tei. li:sse pessoal recebe. as

iIlst�ções no Escritól'io R.e

gional. Depois destas infor

mações corrieçam realmente
o trabalho e as pesquisas no

loc�i (Interior' da Ilha) e

contarão com os préstimos
dos méilic()s e especialiStas
duqui.· llnis lisado::; ao ca,

SOo

::<'lorianópoliS, 6-U-61.

/

..

OFERTAS
O F.e R, T A'S
or f- R, T tl"s
OfERT;"'S

. .Ór=Ó.c, '-,

OFERTAS
OFE RI'-AS
OFf,i?TAS
,..... '.

OFE:RTI'S
'OFERTAS
OFERTAS:
O (E Rl. AS

SEMAMA
SE M A N A

SEMANA
SfMANA'

DA
DA SEMl\NA

SEMANt1
SEM A·N A>

DA
DA

SEM A f\l A

SE M A N A
DA
DA
DA
DA
O:A
DA

I·

" (

MEYER
.

I.

\,

\,

f

GRAM'Aj -Cr$ 460,00

"

.

�ABkO' EM PO RINSO

. PACOTE DE.450

AFORMA CERTADE FAZERECONOMLA
o{ "

\.
.,'

CINEMAS
• '.

1-.

VAGA PARA, V(NDEDOR
.

VIAJANTE
.I .-' ,

• • "."

, .

PROGRAMA 00 mA
, ,

.,

Cj�e SÃO .tOSK .

. FIRMA' COMERCIAL DES'rA eIDA::
-;'.; .. "

.

Fone:. af�j
-

DE· PRECTSA DE UM' PARA' O INTÉT:lIOR '"

ás 3- hs. ,,; .. ,.'.. ';
..

-

DE SANTIA CATARINA O SALARIO ."}tBUl'l..r.v��� Sl1..eU�;y l..WÜlt� '. d '�": .

.

r1.
. ,

'
" .,

�. .

. -
.

, ".
,

. -.em _=- ., FIXO DE CR$ 120,000,00. TODAS, AS
ALGEMAS PARTIDA;�,

DESP.ESAS CQRREM POR CON'PA DACensura ·até 14 anos . .

I ,.

ás a hs. FIRMA, INDISPENSAVEL POSSUIR
.
O

CURSO SECUNDARIO OU EQUIVALEN-"
TL E TER MAIS DE 18 AN('S E 'TAMBÉM
NiJNCA TER T�ABALaADO COMO VEN...

DEDOR EM OUTRA,FIRMA.

A SELEÇÃO SERA FEITA PELO SER
VIÇO DE ORIENTAÇÃO _P.ROFISS�ON4'
ESCOLA COMERCIAL SENAC- (PRA1�
NIIA ) pARA. ONDE:, OS CANnID4TQS

Fone S'4:i5 DE\TERAO SE DIRIGIR PARA: ·iNSeRI
I' çÁQ ATÉ d DIA ,6/�1/�4, NO) HORARlq"

.

nAs. 8' AS, 11 E DAS 14 AS 16 HORAS
DIARÍAMENTE.

Pró "3.0 Ana CÍ'entifi':)o do

Colégio Com�ã() .de Jesus",
Albert FiÍ:m?y

S'ls.mnah xork
Joan (!-eenwood

.

AS A :F.NTURAS DE TOM
JONES

EastmánColot
Censura Il,t;é ·18 anos

Chw RITZ

, 'f',

as 5 - 7 - 93/4 ,113. '(
- Festival COLUMBIA.

Burl Ives

Shelley Wínters
ALGEMAS PARTIDAS, '6-11�64

.. Censqra até 14 anos

Cil1l.lof ROXV
�s 4 e 3 hs.

Richard Burton
Ava GarciIiet
Deborah Kerr
Sue Lyon

!\ NOITE DO lGl...-ANA
Censura até 18 anos

EMPREGADA
"

•

Precisa-se de urna, que saiba cozinhar e durrri'� no em-
prego, ,

Ordenado Cr$ 15.obo,oo.
Tratar Rua Trajano, 43 nesta capital.

Cine GLORIA I

. ESCRITORIO DE ADVOCACIA
(

.

.'

DR,-NILTON PEREIRA

(Estreito)
Jful1e: 625�

as fi e. a 118.
ris 5 e 8 hs.
Laurent Terziof
Susan Strasberg

-- 'KAPO'
.. Censura até 14 anos

\'.

Cin(� ll\lP:ERlO

" Adv:ogado
ABELARDO H, BLUMENBERG

'A. HAHN
e PERSl

Solicitadores' ',.'

AÇÕES:'" CIVEIS, TRA..B,ÀLHISTAS;" C,ó...

MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, ETC.
Rüa Conselheiro Mafra, 48 _. Sala ··2

à� 8 h5:
Pedro Armenduriz
Ariadua Weltel' .

';is 3 11s.
CHenn Ford

St..:::iC' ;:>tcvens
AVANCE PARJ\ A
,ltETAGUARDA
ginem�;scope

Censurá até 14 anos.

Çine RAJA'
�São José)

•

Clínica Sta . .luzia
DR. NOR'l'ÚN l\1ARlO t;If,VEIR.i\ nl<� SOU�,\

ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA
Doencas do anare1bo re"uil'atórip

Asma - Enfisema � Fibroseàs 8 hs.'
Paul Massic
Dawl1 Adams

• Alergia -'- Testes CutanebS,
I'Nebulizações pom pres<lão positiva interuútenta

(BrnO)
em

o !vIOSTRO DE :Ü,,:AS
CAR.AS Commlta corn hura marcada - Atende excluslvameute

na especialidade
�.- ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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hp'r�(�'ntaç�Q"�,ª"M�� .Q�_��i! -:19;f.1' �ngeJ,o:' Was�Qn:ceUos 7 a '!llai� b�',�: b��i1�ni'�,�Ct#Q"çªQ-d��:' R�i'nhas-Gas.Debutant�� 'e das Orquídeas de Santa 'Cara-
,

"

",

<. 'c': ,,�:. .

"�o : � ; rin� 1,964 Mesas na� Secretaria' �o·,cJ'ubê • .

v, ..... . ','
, ,'.'

) ... -1' ,.'.
,

,

�

••

"

.'
\

'

• Ó: [ 1 ;:", :- .�.:.-:-" . .�. :.:'
-', •

' .' ,j'

, " ,

�'.
',s. '.

. f�.
i.,

,: '.. -: ..;.

UrÍ<ivei�jdad;-deSaófa Càtarrn� :H.'.: o'·.,t�I'(-I�,.a'
.

s''··'0···
·

',':d",·.',' te"
." ,,'.". ',.':.' ,L·')"-'·�l:.·-a','---""".'-'g"-e',-,S,---"'---VENDE-SE

/

"

.�, Divisão: de: Mate.ri:âl,' .'::, .•
'

'. .. o. Belíssima ;'Sala de jantar" e� Caviúna - 8 peças .;
. ','

"" :." ... ,.::.. r ',: -: 'sem uso - fabricação paulista. Motivo mudança. Tratar
•

>,
." ",:'

: r"" .
.

-

'. \'
• , Rua- Tenente Silveira, 46 ou fone 244U. 5-11-64.

'EprTAlLNo. 64/64 " "

"

• " ,: :::
' ,;.

"

Esçrev:eu:' dade; a Ponte' de ÇQncr�f.o grande �com,pi.rechnept�.
, ..... .

.. ,.� .

. Nt�SON BRJ'SC�R' sobr,é o ,a,10' L!Í;'lattido,' '.i- . ..'
_

�.' ".

O Diretor;' da '. Di�isão�·:.d9�'Mªteri91 . da v
.. . , gando- o munícípío de' :Lages" .' Lages. prep.a�a7se pap� ,3.3

.

Universidade ,de Santa 'Cataiina '�eVldameA...
I : 9 ,�r. Jo�o, �artlns (ex- ao de �ão Joaquim' é .possí- festas da ia. �gão' ss-

,

'., ..
' '.', ;;' �! I' .' :j� ;';.'" ':� ',/ .• ;; ," J;>çl�g��O ,Re�lqn8rJ q,e; i'o- velmente tamo.,m '0. nQv.� tadual ;:;e' A·nimrus e prodv."

te autorizado pelo Ma.gIlij��o"�lto:r,r�:J=!en.. Hci}l;L '�ssuiniu 'o. elevado On!po Escolar. no ��1nÓ'dÓ �� :Per'i�a4os:.' J!i;; com. h'
te aos interes$aqps'qtÍe;�e' ,â�hª :ªb#d�:�': ê�n;"; c��o. q,e'Ju� S".l?stitl!tQ .da Corál. Aqui 'aguardámos ':� susado 'in��rês�t;.���,�: � !;�,7'
',. A' ., '.', . ; '� " , .. ';', ": : .. " ,) I'

••.. , 2a.. Va.ra da Comarca de �eia. ,para os mereeidic,s retoraa .da: �s,õtlfªção �ut'd;l
correneia :P1(lbhsr� �J?r�,�á,ª,:'�'�(é(:ª�,;' f�,Pg '��ges,: PO� ter sido ·&l>ro�.�- aplausos '.

'. '

se movim.énta:parà a.p��')t_.'�
horas do dia Hl de ,firiv:�hre:": d:�." eotr�me ,d���: em ;< ,r�el1te. cóncurco .

tar um' grartde certame nos
, ,.'

J,i. 'f- ,,"',
.....

"'d'
.',. , feIto na capítal do Esta- ,Já foi iniciada a:tempo-' c;Uas 1,15 'e"ú{' Gfandés

ano, ,pará aquisição':�"",���r�ênt�s; ,e�:��a�< ,q(;.. De$�j��Qs.ao 'novo JUIZ rada-de verão. no�'
'
.. aprail� p'romoçõé� �oç:i&.i& es'� S(l:.�

das a Faculdade de Ciências' EcolÍô:fui.caS;·," . tnuitij,S fellCldades em reu veis recantos das. sôcíeda- do -_estu€iâ,das 'em' �n0ss IS
.

. M'aióres )esclpred��'ntós< .; po-aéi-ão' ", s�t 'lWYO cargo.
.' .

des' campestre.c- "ser-r�1o Clubé� p!J:ra' m�i�r bd1l:1�.1-
•

'. .' •

'
•

, ," •. ,' ':.�' (
.

,'o ,,,,,\, •.•.•. :.
,

.. "
"

•

" .� Tenis C!Ube" e Caça e, Th I tiSlllQ dós festejos. Es·te cer·

obtId�., :n� �lvisão �o'�M.:�tç�� �d�r',: R�'it�)ri;:\� .. ;É ag\lÍtrdada: cO,m gran�e' ro, IJLúiz' Ramôs Borg,es''., tame fpi pr�1iÍQviQQ_ ,.' peh
nos dias úteIS; Jl0 horáf:i(J'. GâS' 1�;,0.oi�-: 17�OO : ���d,!i-d_e ,�ela , PO��aÇ�o ,estando as Plscin� .;� �!3::' ·9?verrio do. Esta'd'oi,_ �trav�s: nhas.. Parabens a aniver-

h; ',,"".: '. ,'.,:' -<" /;:;".,'.'.,-., '.,
!' lag�apa ,a!,l�aug.Ul';a,Çª9. o,o,·no' funciQnamento�'(l·.·.:!',im, da,�ecretana:'ga,Agncult'U- ,sapien't-e e seus felizes paiS.

mas.
. ,

"�o ,.'.,:_... : ; .... �, ,_ ,,,', •• " ..• ,.;" M?,'.O,rupo·,da ;qsina do �lo .'�.,...-......,.-�.- ._.,... --�.,..,

. , ': :-:, '.

J j,. '. Cav:eiras, ·que virá, melhorar ..

,

•• '"" .! '.,.,', , "(., , - .. " ' ai DOf.-a: luz.. Ulti:Jnamente'
Dl':flS�Q de MaterIal, ',em 26 �e" �oUfu. temos tJn·t�do· muito �OVI-

bro de 1964� '.)' , o ,...
.

,
• m�l>.� aos. engellheir� da

..,

.:, .

".

8 ...
., 1-64 �elesc. �<?,r �lossa, .te�ra.

;; .' '!
" '. '.

�
.. -�

•

- , ,

f:'_'<
. : Fomos' informados' de q,u.�

�;'. -.' "

_..,.-...__,_.,_....
' ....._ ,0;;,.E;xm0: Sr, 'oo.vernaqor à' '""':" M�n1J�1 Marims �>. 'st.,DÚso.n ,Luiz Fi:LJ;liUI;� ha-':' :Dia 1° do corrente, fes�e-

, .
..!

" Estado virá a ,Lag.es por .. ".'
"

,:vja� s� afastaqÓ'·�da;. tefe�dJ. .:jou mais uma data natal1-

Concorre�nc'ia ·Pn�b·ll·ca ·N'.' '64�Ofl�':··:· :.�o,m�s$ão·da"la.'�Osiç}.ó· GALERIA :DAS .: 'EmlI�s,orá,:.eP.l tií�i� �.':;.P8:s.<,�ia'e� sua feliz existên.chi. .

. ' Estadual de Ani-l�iS ,e: Pr:.'- DEBTwrANTÉS'; ,', . sad,O: A.l�á.E!, 'logo '9,ue: àS�u- .. o menino I\diison: ue So 1-
.

C O N'- tJ 'N t':CÁ 'C A O :. ',": q·utos Derlvildo�. ,e\ .nesta ,..;
.

: .. ,: ,
. tilÍU' 'a Presijê'nc�á,""(l'a' za. N-a oportmüdade, o ani-

, ',�� ,

.' qIW�tUllidade inauIDIrará a �a:is uma ine�inà;.m09a, z:'Y""T':M" ::a:nu.t\Cftlu.· '\03:' ."'. .'.,
'

,____
'" ." .� :: .. lllZ mercurio t\�s prlncitiais desfilando' h('�e' nesta, '1e:!'·, 'quatro ventos (fu�:yai v:eU'-' r yers�na�te .ofer�r,�11

,

O Dr' ...artamént't:-' Central: • de Compras', Pra9as e R\las de nossa ,.;:i- . ção. ·Trata-se da :el\cant'�:- d.er s.eu carro, cQua:l' l:!étá'.O \: g�: f"stlp'hl1. aos S�l''' am�-·

, , ,..
.

dora .Srta.· Mi\RIA.:' DE; motiv.o'!:..
'.

': rgpln}'lf\S. P!l1"I�ho,.,s e vot.os

faz �iejite ,aos il1t�re��a4'ó$ qt��,:se,:�éh�' a�êrt,a <

..

:LOURDES . J.EREMIAS.' DA
"

>

• de IJluitas felici:'ades.

Concorrência PúbliÇ4,: �Pt�t�.:a,= 'p�..:� 9 '�ia: LUZ,' {ilhá do,sr:' Mir��ó 'B$��:P.�':·. __
.

_

. .. , , ,je�emi�s
I

dl!. I,.u� ,�,'��. . EST�llN'fES' ,
.

40 de ÍlQV€mbFO de ·19.9�(09rifprnie" '�qital es�s!l.." '\1ARIA, DE J.o1':rR-
"

: ' ;

puplicado a tôl�a iH');. '1l'(d.o:'l)iap�:;Oii:cià�·dQ .

DES copta 16 anas' de'lda.- . NQ'-J��ó"tirp,Q .'�ia;' ?(� '
.. ha; ...

·

"':,

Estado no. 7.675 de :'36-'10-64' destinado 'a' "

-

- de, estudante do: G!i�ásio .

ver� �l(ª,l\ldi()�� i!l�IJ�,·. l\,�s.
!

.

,i
•

•
. '.

, .( "

..
'. '., I. ...• '. Aumenli � ens'1 1.e, i�b,it}lpa;' D�sfiló\l �Q .saloes ,do, lmPitubA "Atle::-.:

.

��nda d� veíéÍl�o.
.

.
-

.

,: ,

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

.. .' 3aile, eas Debllt�p��" COll,} tico Ç}Ub, 'c�m ª .. cÇr.oa��.:, .

.

"
,. ..

.

',.
.

'

.

,útn vestiqo de rends,s;. bor:-, dá· ];�;ainhà :� ..��t�(I:a;.qt�!:i, :
.

Maio:r�s 'ir.U,qrm·�ç��s �erãQ ·p�tá�a.S< " dado em nacarados e foi a simpátlca. 'Sitia;;' ·�itlma; : .

diár
..
iam,.. ente.,·.noa s,'.·ed.·.�. à.',($Dep�,.·,.,.. ·.'...,.e�w C

.. e.n..;. :J'qrC1:ue.é 9.u� o Joii;ó.�· uma das' meninas-il�PÇ� Pires:Maest(:t:,o,J4.ç·&�� ti-: '.'

"
, .

' nn;o .r:i quam;t� se fa_la e�.. mais encaritadoras ela' tió'- timistll,S,,' estài:ãó �':ÍriíJ;iaJ?-·
tr� de �Compras,.' �ççllí�aqo �.'i?r��:\��Ul,"O ;aume�t� �� 'ps.:ssageQs? Res· te de �ala. ,- tando a,.fS. �estjw.cla,de� dan- ,i'

.

Mlillêr'no; 2�' . ..
; .... :.. i. "., �

.

'.
,'.' ponhda, ; � eSb�� ,Ptl1rgunta vi"

,
,-. ., ç�ntesl eS�l,l,p�nii�. ;

.

. I J i,.
, '.' '",

'." = ,

'> gP:ll. tl uma �CIC eta .

no RADIO J;lIFuSQRA TEM.· JIl�\�. "

".�' .

. .
.."

E'1o�iaI!óPQns� 30 'ue outubro" de 1.�p'lJ: .sQ3 �rn fôlha.:A,S·.larta6 pQ.� �'" NlWO. Pà'if�M�"
{�."", ''V' .• ,

;.. : ....·�r,w.PORlTAooiR_·
��... t.:'-��';..:..!-�""."- �;":':

.. �'>i:"�� ft,)�••
", ��"!;.,-,.c I�:''t''� ''Y raerão ,ser remetidas para os"

� . I

," ',' ,,;, "'.
' , '. \ segwntes' énrl.éreços:· RamtU. Voltou ao Úinbo( aptigo.

. I,tU�É�t� VIçrO�, I?� �JLVA 'das. Bicicletas '1"\1a. çqns. �. .

o 81'.-. DUsoI' Luiz, PaIP-a1iO, .;
"

"

. '.' �. \ .::, ..

'

,.'. "

"

,

,

'

P R..'E S, ",�D<E' N T Ir fTa! 15�, Filial. no Est,reito a�sumfndo agol,"á' �s. "�un� .

"

'·'.<.r� � ;.'. E'; D.·· I;T � l.
.

.... '.'. ':'.' ,�:. '.' ",., ,.
...

'10 1'1 64
rua �Bntos Si 'alvÍl ,37 ao

çoes q,e J:.ll'e,tor "Pr.eslqen... te.. ",
"

.. , .. ', '.',
n.

,-

.

- -' ládO qO,Óiube 6, ou �a '8'
. ,

.
,', ,.

iktlíu I\IIILa CaarlbalÍJI da Rádio Difusura .lóc!l'l, G,' 'JUIZO. DE DIR:�I�,DA co.: , _

____.......--------.., "

'
..

' MARCA.. DE BIGUAçu,.. J)or s�ntença. E, para que
lJ· -_ . \

, ... . �
",.. '.

.' CAegue .

ao' conhecimento

. -: .. ' ,E�t31 de, C.táçã� ··Ic�m:'!l' qO�' intl,essados e' nL.'1gLlé.m
'

, "'
. pra,�o ,de trinta, (�Ô,). ',�s" possa. a�egar ignorancla"

\. , de. inte:re!>..ã.dos.. ausentes' mandou expedir o presente
I . ;'. Ül�rto� �. des.��nhOOid.08..

'

e{iltal, quê será !1fixado no
.

. ,'., ;_ '} ., O D�utQl" Q���a '�sta,'
.

F�*-irt desta Comai:� .e pu·

.

,.'
'. '.

.. ',:. ,

. 'Juiz. 'de. Direttó,-'-Qà Coma��à. �l1c.ado ,na fórma. d� le�. Da·
:' .

. :.: .. ', .. de ,Biil.l'aç(t� :E;�t;'�o 'd� SàJil.' �o e passado nes�a ��dade
... .

'

/,;,,:"
-',

fií, catarÍnÍi .\''''''f'r'iii,.,� , diIi" de�BCJ.aç\Í, aos séte dlas do
.' , _.,

, .' . 1.':
. '.'

.

. .' ';."""'" . �f-:r..., mês de out,ubro do. "'1," 1e
,'" le:, etc.. ,.,,' o', ,., ' ,". ".. • .' ,

. . .

'. .'" .' ' " .. ; mil novecentos e sessenta a
, ;, .,

. FÀZ' -SABEi
.

a:�s;: �ue'o' q�lltro. Eu,\a) ATarai- .do-
, :".'

_�tElsW�: ��i' : viJ.�fh 9-,i, �o. de Fana; Escrevente
:. dele eOrulecimentó 'tiverem,' Juramentado, o datilografei

que, pOr pane,�' ·MANOEL. e s�lbscrevi. Biguaçú, . 7 de

'1ÓAVEN1;URA ,OOM;E$, por oUl,'lbro de,'19'l4: (a) OdiaI

'interII1êcUo c;le &eu.àdvogade . má Costa, JU� de D�reit,o.

Dr. Rdm�u SEi6ªsti40 'NeveSj Cç.fére com o original af�
foi, requez:ida uma' àção de . Xadó .

n9 FOr1""11 desta Co- ..

usuc�pião, pat�·�dqui.rir
.

o �arca; Bigu�çú, 7 �e outuo

domíIiJ6 . de Uma .

I7rea' dir' bro de 19')4. O Es�revente,
.

. terr�s, sit�!1da' nó 'lt\g-a-r Araràí Romãó de Faria.

C!!,ieiras, l\IIuníCíplo çfe G�il
chos,; nesta. ,Co�ãrca.

'

con

frontando ao S:ul'coril cí rio'

pequeiló, na extel:�ão de '32Ó
metros; e com' o Núcleó �A
derbaA Ram:üs da' Süva; ao

.

Norte éom a estráda ct'it Cai�
eira� e. mima. e;r_tetísão. é:ié
200. metros com o corrego'
João Fórro;

,>

ai:! 9�s� éO,Ill
terras a.e H�rtindinQ Crls.:
Pirh ,Fl,ores é JVQ

.

Costa, riu
ms extensão. de �20 metros·

, -, • I,-
•

e a Leste com térras de A�

del�ide �afrà e'Êneiàs �n�
Wnio CQsta,. tamhéni. . coin'
á ex:teJisM d� �.320 fuetl'os.
Dito' t���no ali t�oo, Morte
pÓssue i-n!ii� "2�

. �ew:rS �u
jós iÚIldos ppSsuci:ri' j2Q me. '

'.tr.os e se lirriit�m com ter- .

Tas' de Ivo Gosta e'Ãde.laide
Mafra. ;E�cravadc' rio' te:rre-;
no eJt1ste uma; :á:Í1erJ, ',de 60.
metros dê frent."" póf. ioo de

fundes.,·' pertêricertte 'à 'are- .

, gória 'Vieirá... �it!t· iI.' .justifí
cáção' �réVia; . ��' �s5e.. fó!
a mesin� júfgada 'pi%c�derite:
':;

� �
I ') �

.', .. '
\ 1

, \

ra efem também o patr�
cuuo ca PrefeItUra Mu."i
cípal e como em outras Ex

p�ç,� aqui realísad.,s,
por certo a�ralitá gran íe
numero de vísítantes a.

"Prince�á da Serra"
.... � \

,,' ,.

. 'qompletou suas 15 -P11-

,mav.éras· IlO dia 6 p . .)as::;,.,.- .

do;" a Srta. Sônia Maria
•

1 1 '--

Vieira" filha do casal PP.-
dro ,RUy.· Vieira - Niv,:,a

. Furtado Vieira. Nesta dat1.
àÔnia recepêi�:Qou eJ:11 S'la.
residência . suas amigt'i-

Josoé
.

FOlikaml-
I �.

-

'.
< J"

'.'� ,

\

'

.. �

"

.

. \ >
•

•

,( Y"

l'

,�, '�.'_
. ):

.' ,

I �.
.

"

,

.

\

., �\
'

t '

(

'.

, .,

/ ..
, ,

�.

.' 'I'
,

,

,
,

�. ,
.

h
..

desenhO. .

"

.. ,

clichês
follietos -·católogõ•
cartazes e corimbos. ..
,impressos et;n geral

, .

popelo"la,A IMPR�S�RÂ M���LO ��•.,i tOdo� os recursos'
.1

•

e G 'neceSSÓ�I(1 ��p.,iin'�io para. gqrilntir .empre' o
; mQl!imo. �m quo,lqpé, nrvi,Ço. do romo�

.

Trob.oI h,_ "dõneo • perfeifo�"" que -V•.pode contior...

.' '

, _,/to: .'�
....

' •• '

IMflRESSOFÚ. I\�OOEliO
I)E

ORllI'AL.ít) STUART' fI' e!A..,

.
RUA DEODORO N" 33<'A, '<,

fO�� G�11 ;,.?fLORjAN,ePOL($J '.'
': • '.Çi '. : ',..'

.

, '

-�-�_ .. __ .....

Prefeitura do Mtmkipio de
florfanQpolis

Deparfam-�nfo Jurídico
�,DIIA"l

IlVlPÔSTO PREDIl�', TAXA DE L1M-'"
':PEZA PDBTJCA E Il\tlPÔSlO SÕBRE A
Tes DE EconOMIA }jO MUNlcrpIO.

4° Trimestre de'; 1964 .

De ordem: do Sr. diretor çló De��rta .

mento da. Fazenda tem 'i) qu�, durante o cor
re�tc mês, se :rrücederá n-es:e Departamen
to à( cobrança

".

dos impôstosl e taxas . acima.
menciçnadas . correspolildent.es ao' 4.� trimes-
tre d) corrente exercício.

.

,

Findo o prazo a"íJ;l1a, os aJudidos im
:pôstos é tarxa s,erão' acrescidos de multa. ,de
20%.

\

-Florianóp.o�is, 3' dê : 1oye�br� d� 1964
,.
,

Auri Vieira '

CHEFE DO SERVo CONTRÔLE DA
TESOURARIA

6�11-.64

Facu'rl:at-6'_de·.�D:.re]o, do Recife
BACHAREIS DE 1�39

'

j ,
- . '-""';

-

'

.. I •

A turma de bacharéis. de 1939 da 'Fa-,
, .

cu�daàe d,e' Direito do R�cife -� da qual I faz
parte·, o atual Governador deI 'Pernambucc
o dr. Paulo Guerra, prc'para-se para comeffi:)-
rar os 25 anos de sua formatura.

"

CompÕ-E.,m a Comissão encarreg .. da . das
comemorações: Alfr�do Vieira, Antônio'Caro
lino Gonçalve� Galba 'de Almeida Matos', J�o

vá da ,Rocha Vanderlei, José d,e' Bri�o Veiga
Manuel Pereira, Orlando Mor�is (Tesourei�
'1'0) c, Ro�olfo. Albuquerque de Araúj'o.

Os
.

bacharéis de '1939 porventura resi
dentes neste Estado pod,erão entrar em con

facto, cprn qualquer dos colegas' r(�idcrites' no /.

Refice eu enviar a sua ad2são às comemorà-'
�ões que estão sendo :r;rogramadas, diretam::n
t:e, para o seguinte .endereço: Dr. A]redo ,Vici"
ta.. Praca do Carmo. 30, con;untb 302. Ediií- �

"cio ,Iga;assu. Recife Pernambuco
.

. ,.
.L

.'

. .Ilnín vai �onSlrllír'. já ;'sabel � .. ,:
JANE! ':!B���R:::Jn:��:til�:��.·r.��Sall� qUalid��t

. r
'. \. "".',., ..

por preços.ma-i( eCíjn�mitos. iá,.'.estão pronl.s. '; .
,

ti ''_':. '-e à :sua 'disposição.' em': . ", ..:
I'. ',' :.

� ..

.

,

. ,t;ompeDssado$"d�: Pinho
\ .

Am(1ndoim
'Lor"o
Cabreuva

, Cedro

Imbuia,
Pau-Marfim

Gonçalo·Alves
Mogno
Carvalho

., Pau-Oleo

.

RUA,DR.' FÚLVlal A�U,CCE,.�l.@ 748"
Te}efooê �277
ESTBJ:ITO

\.

I •

,Nadà)de�,
• r ;'/REBllES:· ;. �, ';"

'-' r - • � • f" ....
,', .� .�.' �

,
• •

Extl1 em, seu' cano ,.

\' Í>Qqa,' d'9 .:��e��,.:OO�AS
-- 60% mais . no aproveita
m�pto ,da� :L9n�!

c .(
..

. ,

/'

e os ianl0S0S
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EDITA":' DE PRA�A COM avaliado pela quantia <ie

PRAZO DE TRINTA DIAS 1.800,000,00; 30.' - Hum' ca
O Doutor Jaymor GuimEt- mínhão marca Ford F-600

rães, Collaço, Juiz de Direl- Ganme de aço .com capa
to da Comarca de São José dade para 6.000 Kg., movid,
Estado de Santa Catariua. a gazolína, ano de fabrica-,
na forma da lei, etc. ção 1957, motor, no.....;
FAZ SABER aos que o F60ALSBX-12603, avalíado

presente edital ,de praça pela quantia de Cr$ .....

com o praza de trinta dias 2.300.000,00; 40. - Hum

virem, que aos trinta dtas terreno com a area de ....

do mês de novembro próxl- 28'.298;24. .metros quadrados
mo vindouro. às dez horas, sito no lugar Vargem do.,
à porta ''da Ferüni, na edífi- Imaruí e as 'confrontações
cio dá Prefeitura Mlihicipãl ségúlntes: -rrente 'ao sul" na
desta. efdadé, o pér�éito dos Estrada", Geral .

que seg :e

auclitôriss trará a público para Sjio Pedro de Alcân.a

pregao de venda ê arrema= ta; fundoS ao norte com um

fação; a quem mais der e sangueíro ou quem. de dí-.
tha.ier lance õf�l'e�er al�m reíto: extremando -à oeste

das
.

respec�i'Va� avaliações. cóm terras d'e Adao' Jorge
,

os" seguintes bens:, 10 = ZHnerman'li e' a leste; v com
Hum camínhâo marca Fora terras de ·:Oorlli'ngos Ventura
F-6{10,. Gabine de -aço, mo- transcrito 'no·�Régistro:d.e 1-

vído a gazolína, ano de fa- móveis
-

da oõmarca de Sao

bricação 1961. no:· do mo- José, à fls. ,126 do Livro 3-S

toro t6'4AAISB-17293,' no sob no. 1B.72�; 50,' _:_·Hum
do chassis F64AAISB-17293 terreno sito à'Rua. JO.àquim
com -napacidade para 6.000 Vaz;. Praia ComlÍrida, 'nesta
Kg., .avalíado pela quantia cidade, -com ''8. área de ...

de Cr$ 2.600. OOO,OO� 20. � 1.188 metros' quadrados, ou

Hum caminhão marca Ford sejam, 22'metros de .rrentes -------..:.....----�---------

F,'-600; :Gabine de.aço, 1011- }3G-r 54' metros 4e'; fundos,
vído a ;gazolina, ano de ra- Co.in as seguintes córtfronta

.-' b
. . -

.

195'9' t c.o-e;s: ft'erite' à, lest�,"nâ Rua.'

,Tlcaç!l,o, , mo nr .. ..... .

"'. F64AA9SBX-11230, com ca- Jdaqulin Vaz; fun4-o"s à oes-

_: pacídade- para 6.500 'Kg., te; com terras ç!e 'Val<;Íemal"
- ......-------.--------------....:::.-------...;..---------.:---------� de Mattos; extremando pe-

M.aqufna!-Ferrame.··ntas ����!::,�;�et:��:o::��=
10. sul, com terras do Oampí-

L
�

d· II I h
.

nas Futebol Clube, transcri

. idf rança .. J N em,1 iiO I' na expnr.laç·in ·�:;I�o�::::��:�::��:;
sob no. 18.217, a'jaliado pela

Por Helmuth, Frisch, es- 12 países europeus. A maior se o de máquinas-ferramen- todavia em segundo lt:gar Seguem os Estados Unidos quantia 'de Cr$ 700.0000,00
, peciál 'para o I.F. participação estràngeira cou tas como a mais slgntríca- em 19% da produção mun- com"'t5 a 20%. A produção' e o terreno acima descrito

be à Suiça, com 65 firmas 'tiVa. Atualmente existem dial. Contudo, neste mes- da Rússia destina-59 quase sob no. 4, avaliado, pela
seguindo-se a Itália, com cêrca de 500 fabricantes, mo período, Inúmerospaíses 'qqe intéiramente ao aten- quantia de C� 400.000,OD:
"'_;, a França, êom 28, a In- com 110.000 empregados, ',r. que não' :gossuiam uma in- dimento da demanda inter- 60. - Uma' casa de madeira
glaterra, .com 23 e a Suíça quais produziram em 1963 dústria de máquinas-ferrn.- na, com' algumas entregas em regular estado di} cem

com 22. bens no varar 'de aproxima- mEmtas ou
-

a :(:ossuiam de. a países do COMEDON e a servação, própria pam I!lllra

Dentro da produção ale- damen:te 3,1" bilhões de mar- motlo incij:Jtente, dedicaram países �m desenvolvimento.. dia, edificada. no tel:c2no
mã de máquinas� destaca::" coso A participação dêste se a êste ramo industrial O fórnecimento externo 'descrito sob. no. 5, avaltads.

setor, indust.rial na expor- através de um desenvolvi- aiemão dêste setor l!1dus- pela quantia de Cr$ •.', ..
'

tação regulou entre 46 e menta forçado comq o Ja- trial mostra uma m'310! des 100.000;00; 70. - UJ;l1a CQ:'ll
54% nos ultimas 6 anos. A pão, a França e a Itália.

.

tinação para paises do Mer de madeira, própria para
República Federal :'la Ale-' I Atualmente,' f·stes ttês paí-' cada Comum Europeu Em oficina e estUla., edificada
inanna é , com exportações ses participam com '6,4%, 1963, 37,1% destinaram-se no terreno descrito sob no.

superiores a 1,�' bilhões de 5,4% e 4,4%, respectivamen a êstes países, momente de- 5, avaliada pela quantia dê

marcos anuais, o maior ex- te, na .produção inundial, de vida ao aumento da expO)'-
. Cr$ ·80.000,00; 80. � Hu.o.

portador de máquinas-l'er- 'tenda o...q»i:nto, sexto e §\é- tação- para a Franca e a terreno sem benfeitbrias,
ramentas 'do mundo. timo lugares. Os primeiros Itália. As exportaçõ�s para com a áre'a de 102'.50'7 me-

lugares na fa.bricação de a América Central e do Sul. t'ros quadrados, sito no lugai"
80% da produção para à máquinas-ferramentas per'" bem romo· Pára o Oriente, Vargem do IÍl,laruí, neste

\

Europa tencem aos Estados Unidos por outró íado, diminuirgll1 distrito 'e município" n

República 'Federal da Ale.. especialmente peja intellsi- as seguintes confrontações,
mariha e União 8'"0' tética. 'fica:ção do' comércio inte;.·- frentes ao sul,· na Estrada

.

Existem. diversas firqlRs europeu. Geral que segue para São

,e�ropéias e americanas que A importação de máqui- Pedro de Alcântara; fundoq
destinam 70% da prodilçã(.· nas-ferramentas na Repú-' ao."norte em um zanguêiro
ao mercado mundial sen- blica Federal da Alemanha corrente; extremando pelo'
do enorme o progresso des- em 1961-62 atingiu màis de oeste, com, terras de, Augus·
ta indústria no que ta.nge 400 milhões de marcos. De- tinha José de Souza e à le'?:. '

:

à. racioiJalização. vida à melhoria de' condi- te, com terras de J09.0 San-'
No mercado mundial de ções de fornecimentos uos tõs da Silva; transcrito no"

máquinas-ferramentas, a fabricantes alemães, as im- Reglft.ro de Imóv;eis .da Cq-
República' Fedrral ela Ale- portações dimlnuirarn em marca: de São· Jos�. à .�Js.
manha ocupa o primeiro 1u- 1963 para 275 mIlhões de 154 verso, do Li:vro ;3-R, '''0

gar, o que: significa que 25 , marcos, sendo da maior im- o no. 17.390; avaliad.o! pél�
a 30%, da exportação mun- tância: as provenientes· dos quantia de Cr$. 700.000,flO, r.uKRRENO COM 450ms2, situado na
,dial compõe-se dê máqui- Estados Unidos e. da Suíça, 'õens êstes perte,ncentes ao .'

.

nas-ferramentas alemãs. espólio inventarIdo de JO-
,

Praia do Forte. Preço a combinar. Tratar com
SE B.ERNARDO DA SILVA, dr. 'Flávio, Ra Rua Presidente Coutinho, 83,
para o pagamento das, dí'T'- .

.

das passivas, djr.e�tos e C'15 Apto., 2, ou à tarde pelo fone 3596 .

tas .do referido. E para "'ue

chegue à notIcia de todJs, ,

mandou expedir o ,presentil
que será afixàdo e .publÍ(;c).
do na forma ua lei. Ds. 'o

é passado nesta cidade 1';)

S'ão Jose, Estado de Santa

Catarina, aos vinte' e '3et�

dias do mês de outubro ;:0
ano de mil novecp'-'
senta e quatro.. Eu, (Telmo
José 'Dom!mmes).' F.sf',ivão,
que datilografei e subscr' "

.

Jaymor 'Guima�âfes Collaço
. JlIiz de, Direito

,

...... 29-11-64

t

eONTIlII' M09CII!�,
BARATAS, PUlGJ/g
�UPIM e. TRIIÇ'Afi .

(

2681FONE

Iíumiense de Paula Ribeir�, -.
<.

-

Contabilidade _ Economia _ Advo-
cacia Impôsto de Renda _ Emprêstimo -

.Compulsório (_ Reavaliação do Ativo clãs
Emprêsas (Lei 4357) Impôsto Adiciona]
de Renda (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rua Cons. Mafra, 57'

Caixa Postal, 613 -.
- Fone 383':'

Florianópolis se

. ,

}:JROTt'JA SPUS

.OLHOS

A Exposiçao Internacio
nal de Máquinas':'Ferramen
tas realizada de 20 a 2v de
setembro em Hapnover caD

tau com 931 expositores, 811

tre os quais 218 firmas de

"

use óculos
bern

f

odoptudos

ORA. EVA CUNICA INFI\NTfl
Comunica R reaoertura de seu consul

tario no conjunto 207. do Êdifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho nO. 325. Horári(
15.30 - 18,00. oteodémos com exatidão

suo receito de óculos

ÓTKA ESPEClALlZADt�

MOD[RNO
J

lAB,ORATÓRi,

-------- �i -------- -- �__---

Vai l;O.n�tl·Ull ou I.tcionna ;'
Embora os prOdutores de

máquinas-ferramentas ale
mãs não exerçam mais ,) pa
pel predominante dos últi
mos decênios no panorama
internacional, mantêm-se

Consulte �osso::, .l'reços
ComerClv MetaturgiCCl Al'LAS S. �.
Rua. Deodoro N 23
'Will::ll �-'lnriBnónoli�

Ind. e

VENDE-SE

.

\

TERRENOS
VENDE-SE �

• Vend�-se 2 terr.e..l10S na Trin-lade,loti
mamente localizados;

�

no valor ·de' Cr$ ..•.
300,000,00 eada um. E um· em Cal1asvieiras
no valor de Cr$ 400:000,00. Tr,?tar a ·rua'

Cd. Pedro Demoro, 195� - si4- Estreito
com o sr., Valfrisio LehmhuhI.

Oportunidades
APART1�r4EI(r�S 11 VENDA

ImobHiárias .

I

Conselhel·Terrenos localizados.'a rua

ro l\iafra, 147. Tratar no LocaL

• Temos apartamentos para _pronta eótr(Íg�.
ciltros para. serem ocupados em Maio. /

,
.

f:J\SAS A VI;�1iJA

PASSAG�IROSSRSPod':l ser ocupada amnnhã -
,

De Florianópolis para Imbituba La·
guna - Tubarão - Criciuma _' Ararang".itÍ
Torres e Pôrto Alegre, viaje pelos confortá-)
veis· ÔnibUd da ENIPRESA SANTO ANJO
DA GUARDA LITDA

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

. * Catla Nova na Praia de Perequê - a mais linda casa da praia - ainda não
habitada - 2 pavimentos � no t�rreo: sala - 2 quart, l-cozinha - banheiro -

�àÍ'agem. Em cima: 4 quartos - 1 sàla - varantll't na frente e terraç<;> nos fundos.

i)reço facilitado.
* Casa na Praja da S.audade - pouco uso, medindo 6 metros de frente por

8 metros de fundos, com 3 quartos e demais dependências, casa. de madeira.

I
* Rua Vereador B.atista • creira - casa com 3 quartos, sala de visitas -

'l&Ja de janfar e'demais dependências - T':lrreno medindo 12,50 x 21-26 metros.
"'Rua Sar4.a Lazia - Magnifica propriedade de fino ,acabamento para quem

lE:Seja boa casa e bOI>� pom�r - jardim bem cuidadó � ainda horta ampla - ven.

ta por moüvo de viagem.
* Rua 'T'obias Bflrreto

'Instituto' de Aooseilfadoria e Pensões'
;'

.
.

dos Industriários.
Delegacia em, Florianópolis ..

MOVEiS 'SCrtLlCHTING

j
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EDITAL

'F'��n m�hl1t1() nela DiviR8,o de �elep.ão e Anerff'í�nl'1.".,en
to no 1) A � P. !J re::l1i?:a.t1Í:;,o d�!'; nl'01rRS rio r.O'NCURSO DE
AGp,1\T'T'� li'TF;r.AT, _.D() IMP()�1'() DR "R.�1\TDA.;

.14 U.e4 14,00 horas Direito Civil, Comercial; - por

tugues
., 11; 11 fl4 8 OI) horas Leg. I:rnnõsto de Renda
21.11.64 14,00 Matemática Com., e Financeira - Esta·

grandE' ,�aSf; 2 paviment.os, de 120 m2 - todo
,·oIiforto. Fácil 'transfor;maT em duas.

* Rua Theofilo de Almeida - Ampla Ga&. "azia' eom garagem -,- lancho

'Oll fundos - preço vantajoso.
* Rua João Pinto - Edifícif\ que rIU fundos ao caes Liberdade. Gllande

lportunidade para renda.
'

*Rua Tenente Silveira - Casa 4esocupada - preço bom - ponto resi-

lícncial e comercia1.
.

"

* Rua Maria Júlia Franco - casa com :,I quartos - ótima localização com

'mda vista.

tistica
,

22.11.64 8.00 horas Conto Geral Aplicada dose

Banr.ns e �s F,m'1. Cnn1erd�is e Jndllstriais
.

'

211 11 1':4 1400 horas· H"hi1it.a�ão

29.11.64 &,00 horas Escrituração -e Perícia Contábil
- ter.reeno de 93 x 100, • GrandE; proprierlade na Lagôa - com C'lsa boa

Iletros - preço de oca�íão.

tERRENOS ·1 VEIDA
.. Rua Alte. Carneiro' n.o 28 na AglIODômica vUa Naval) lote de 1Í 3. 27

netros - oporttlnidad� com l"Qm preço.
• RUa Desembargador kledro Silva ..;. Praia do Meio - Coqu�iros � Lote

d� 15, :r 40 metros I

• No Balneário - Estreito - a terrenos - b&rrato,S. mesmo PQr poueos
·Uas o proprietário �stara aqUl para vender

• Lote ou ,Jardim Atlâtico - Barreiro,", ,- IOLt: U.l' l59 - medindo lb A 27
, metroll

'.

• Terreno tl. rua Ue!. Juan F. Ganzo - Lote D.O 2 com 10 li: 2�m, -:-Oportunl- ,

".q� única no dOS l.imões.
.

,'- ".
--

...'
.

,

)�.il;/:::�,,:·�t'"<._

�..

O'" t181"n,."tn!! deue'l'Ão cnmnl'11'p.0er ao InRtitl1to de E
dH�R�ã(') �p'l:}.1i!'t'>tl) NOVO) à Avenida M::luro Ramos.' mu-

.

nidos de ca,rtfio de inscricão e caneta tinteiro' ou esfero

grá.fica (az1l1't>u nretal com", antecedência de,30 minutos,
na d�ta fixl'lda para as provas

. NÃo !':rl'�· ne.,.",m,.9.. sob qualquer· pretexto, a entrada
de candid'1tos retardatários.

P��a sua distinta clientela tem a ve'1da, finos e variados móveis de madeirás ctt

.

lei e pinlJo, ótimo acabamento �ronta entrega, preços módicos, veprlas a

crpdito com ·entMCla facil. Ver p�ra �crer
.

., -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 15 de Nnvembro nesta Capital: Prova Cklistica 'Nazareno Coelho"

., ANOS I)E ",WA

CONSTANTE EM PROl,
Pedro Paulo Machado

I

(_,"{)Li\HORADUIU��� �SPEL1Al�
I

.

. DE SANTA CATAltlNA 'IIAURY, BOR,GES - GILBERTO NARAS
GILBERTO PAIVA

_
COLAtsUj{I\UOKb�

. .oBO MILTON F. A'VILA - ORILDO LISB«)
; t\H.IO nlAoIo COELHO - osóro BORTOLUZZ1

ABELARDOAR�AHAM

NO SFTOR DOS ESPOllTES.

. �

--------..._�_.-- ---�:.�---;.

,
..

f

Com uma atuação que riga-verde, o esquadrão· dá
esteve longe de Iustíftcar o

.

A. A. Tupy, de Joinville,
. seu alto custo, pois se tra- exfbíu-se anteontem 'ao
ta de uma das equipes mi- público desta .Capítal. Não
lionárias do football bar-

�

realizou uma grande pe�'-

fotmace,. 'ê verdade, mas "Marwl;ll%·ter" q�e acabou sé Ámorím foi apenas 'iu-. ttrmeza e arrojo nas Inter-
.

balho deu à retaguarda ac-

também .nâo deoepcíouou. triU;Jí!.rancJ:Qi Ji1,el_o, �'')�Qr3, mí-, tador, venções. Dos zagueiros, o versárla .

Jogou para vencer,« apre- _ nímo, 0011;1. gel a.ss��'<I;l�do )

.

melhor foi Darcy Fa.ria, Dirigiu o prélío o sr. Nil-

sentando um jogo prático, logo nos llWím.�i� m\\r\ltOs ,"foooly. na arco J;!�-a.ticou· verdaíero gigante na can- ten Chagas, de São Fran-

efícíente, COp1 seus j0ga-' �a, '�ta,M. f-il'i\.ªJ QP�' �rli- boas, de·tesa&, e �Q. f-.}!. cul-
':"

ena, tendo pontificado na cisco, que não convenceu,

dores buscando mais o ae nhos, em rn,agJ;Í.lf\cq. estllo, J;la,�o do gol úníoo 'da, )2Qr- defesa; Exelente também a Teve erros .elamorosos, num

cêrto das Íínhas, o' que 'não .- apôs receber bele p'il,SS� de na. q q\}aJ(tetó Çig �g;uei- asuaeão de Déeío como
.

4° prélio fácil de apitar, re-

é .de estranhar, tratando-i Nabal. 1=0& teve �(l._ COn�uta,.· com �gl�"?iro, Co'Ton_el, que se velando não estar..em con-

se .cj.e. uma equipe que pro-, ':í1)!:UQ e Mª.f� ef�l' �nor constituiu na atraçâc do. dições de dirigir prélíos de

·cur,f;!, a .harmónízacâo çon- ,I Venceu; co� n16J'L1\os, Q lS\l.per�W';. �a� il'lt�l'ly\eC\��ria ,. ',espetáCuJo' noturno, come-' envergadura'. \ '

,j,!j.nttva" Já. que se tr=.ta, de ,qUa,Cilililil, ,vi��t�Í:lte, que de- apenas V:��ªr�-o,,· -en.<,!UOJltO' çou .mal, deu os seus "car- Anormalí íades: Quando .o

urna eqlllp,.e' forr,na,ef{' há- mon.s:t�'Ol.l( 'Un:'!' 'futêl:>ü� mals JQgQu" �s!\ti,ªfê3, . sent\):, :i\'rci, ríáhcs" e' botínadas, mas prélio estava quase no l'i

bem po.u'co .tempo. .
Contra pJ:âtiOb' e,' E!l.l..t1t1;$.t?s1;a., :i,VIns �guJa,r� J.l{a li�a" çle.. J�'en'- c no �inal deu uma dernons- nal do primeiro tempo,

o, Figueirense
�
veio a perder : ve-rda,lte -se- d�ga,. !;'.l1e:m,· mais'

. t�, a,.l>�ri�$ Wil.sol;1-d,�u (;'0n- traçâo de sua' ínvejável ocorreu falha na rej(' de

domingo último em d(; us cio": próximo do
,. �r-tnl!l,fo, ��1yeve. t:;t •. d� N®dQ QQ.l?s�i1JU}db":se- classe Os. médios .Alcino e iluminação do campo, sen

rníníos. A reabílítaçào, po- FOi. o vlce-campeâo ti::!. Ca- num .. pesígo
.

para 01 arco Perinhó .bons. ,; Picolé' re-
-'

do o _jôgO par-alisado por

-rém, veio logo, e o �i.uadro pital que várias VeZéS tf:.'ve contrário, tendo inr;lus;ve" guiar. Nat�l, Lanzoninho e cerca de' meia hora.

p.oude, anteont2DJ., frente o arco a.dveversári0 a sua 'd,ado imenso tr:,J,balho. pdra Bastinho b_ons. Quanto a Foi expulso da candla

ao, mesmo Figueirense que mercê, perd�ndo seU.'3 avail- o famoso Coronel. Carlinhos, pode�se di'zer, pór agressão a· Dar�y F'a:T3.,
,teve 'd€sta feita c,')n!;ra si tes preç�osa,s o,.;?,))'tunt;}a", foI. o melhor homem em () extrema Perel'éca,

os fa�ores, Call1lPO e t.O'l:cich, Ues. Q. (!_lJ..Çl,� €!1;lí� 2,go)i's, No team ,joinvilense: Bom campo. Muito lutador e téc- Formarl}m as.3ilrl 8.3 duas

desprezados pe10 tLU0 âa. obedec� ª .orient.ação rle Jo- o aNueLr:o Dari q�e reveloil nico, foi o que mais tra- equipes:

A. A, TUPY _ Dart: Pi
colé (Àrü, Darcy Faria,
Décio e 'Coronel; Alcino. e

Pâ'l.üho; Lanzoninho, oar
.Iinhos, Natal e Bastinhos,

FIGUEIRENSE -'- Jo�eIy;
:1\:a1'1'eco, Édio, Sér:gio é

'Adailton; .vaíéno . (Ribas),. e

Arei; Wilson, Ito, Zezínlâo e

Carlos Alberto (Pereréca).
Como preliminar, pera

certame' de juvenis, defron
taram-se Postal Telegráfi-,
co e Paula Ramos" veneen

ào o primeiro por 4 x:. 3,
perdendo o' tricotar em- eon

sequencia a vicelidf!ra:nça
que dividia co!'n A'I/'aí e

Gc:aranL
Renda: Cerca de quinhen,

tos mil cruzeiros rendeu o
/

..

prélio.

As próximas disputas do. campeonato
cà1YcH;inense de Futebol de. Salão, serão na ci
. dade de Blumenau, nos dias 14. e '15. Deye,

1\�0 participar do �ertame os c�mpeões da.,:;
Ligas de Itajaí, Bumenau, Joinville, SãQ Fl'an
csco do Sul, Br:usque e Jamguá 'do SlJ}, ah�lll'
do Clube :O0:21e d� Agosto, campeão nOda�10�
politano.

.

x xx

M,eus caros, -eu tenho s�do bastante pes�
simista quanto a i(la de Flo:rianópolis aos V

\ J�GOS ABERTOS. DE SANTA.k�TÁRINA
Está maread&"a'J;"a:o -dia 15 pelÇls'pdn�� que se iniciam Sáhado p:ró�ir"no,�na cidade de

cipais artérias da capitàl catarinense, a prova PôrtO, União. MÇls agora� �comppnhQ ,de p�rto
cic1ística' Volta ao Circul�, ,em que os dois os movÍIp.entos do Sr. Lauro Scncini fresi-
primei:o� �oloc_a�o$ se'(ão contemP.lado� com de:çl�,e' da Com.issão �uniçipal ..de Es,porJ;€s" ,-. -'1·. 'o'�,-rn-. e- ·10· I nl:"e"'l/' rs'le'r·les -d:e.

-

fuI':,-e-l�",·,.1 Ji'!'I deduas bICIcletas 1}1onark... -. .
_

,

e seI que o mesm.o 'esta deCIdido a {alie)!· nosso .

"

'

",'
'. ".' município responder presente à chamada ·ç1.a�,

� x X X' �. delegações. Até 3a. feira à tárde-,' já havia

S· I Z
.

K
.

çmgariado '300 mil cruzeiros, e estçwa dispos- -

a a- fi e Finn ti I*'�DnAs ins�rições para 'a prova'dclística Vol� to a levar o bola ao cêsto, vôlei e' futebol de ". ' ,j . ieu ,'j� i.� �';:
. ta ao Circular a ser desdobrada' ria 'manhã do salão. Se.m a Capital, o s.ucesso dos festeJos Após- encerl\a,do o 1° Tor- ladino (lo Anô da Tarde) e

'p�óximo dia l5-na capitÇ1} cata:rinense; conti- estaria enlpanado. As a\ltoriUa..des devc.!ll dar 11I.eio�. Inter';sérÚ!s "Zenon Pitola (l'Ú Ano da Manhii)
nuam a.bertas no'Departamento EspeCializa.. ouvidos aos uirigent:es ela CME. Nossa j\lven- Kor�no:wsk�" da Faculdade. 5 tentos caja,

d
.

, de, D,ireit.Q/ els como. se a-

o' da Rádio Guarujá. "

. I . tude precisa de esportes. Nós que iâ tiv�tnOS pr�enta sua, �st?tís1;\ca ft-

Até o momento �stão inscritos 36 cor,�eàc- a oportunidade d'e 's,ediannos os 20. JASC, nal:

tes� �§lbemos o que repres'çnta:para à vida.. pública COLOCAÇÃ� J;'0R-PONI',)S
-. x· X, x td�' lima. cidácl.e a afluênctt'de' '1no.çQS d�� t�,o::���:(.· -� "".�j>:;�}(.'l';;:� :

.

'.

fh';-- � "

C'.J!.NH0S·
! quanto quadrante . de nosso Es.t.ª-dci. �. _' � ��? . �t ,',., .:: �!. {;".,

.

A diretoria do Clubé N�uticQ Riachlleld sem treino, mas iremos. Se 1}�f�fuio��f'·'�ãf.": ,?f�:f\�'í�g:r' /' � (c�úi:lpeào)
está tentando .participar da prova Interliaeío-, será culra de no::'sos rapazes. Sem pr::paro

1° Ano da. Manhã _ 9

I A •

d
.

.
"

_ _

d"
pontos ganhos ..

,na qe Porto Alegre,. patrO"cma Ç1, pela .... e s·sm alguns valores que :p,l;l0 poderao. . �,. x;::�r 2-D !ligaI' ,- 3° Ano _ é-; Pedrinho � 10 Ano da

FARGS, a ser realizada :na manhã de domin-', a cidaà:e nesta épocl;l impr-âpria não G: stáremos p0ntes garBhos.
.

::J'oite _ 18 tentos.
.

h
'

.

A , •

'
•

1 b 3;° lugal; _ 1° Ano 1.)3,

go na captaI gauc a.
.

com a nossa força maXlma. Mas em re�o- Tardt) _ 4 pemtos ganhos.
Pensa assim ,a diretoria riachuelina tes� no& do ano passado quando seguimos em con- 4° lugar _ 1° Ano �1.a

.

. _ d t Ao d"- 'dA t' J"1 g h m s
Noite --" 2 pontos ganhos.

li:H· suas .guarmçoes para.o. gran e rega a u· . Içoes 1 en lcas para omVl e, e an a o
50 lugar' _ "20 Ano da

dia 22, valen,do pelo título cat�inense. to.dos os certames que nos inscrevenws. 'l'al- Noite"","" 1 ponto ga,nho.

vez se r'epita a dose. Espírito de luta nãQ fal.. ,
6° lugar -:-:- 20 Ano da Noi-

.

..
'

.

_, te _ O ponto ganho.
•

tará jamais aos nossoS atletas nao sera uma :No refer�dQ Torneio fo-

repres(nt2cao i0ea1 mas .estaremos presti- �an:- \a,ss.�.na�ad?1) 65 tentos,
-

d'
. -

b' d pA U
'._ , aSSlm_ dlSt:pbUldl)s:

A Federação Catarinense e Caça Sub- giando os Jogos. Rece I e ortn mao., a 10 Ano da 'Manhã '22;

marina, através .de sua diretoria, estará reuni programação eles V JASC, e vi que está hem 3� 4\n� �7; .10 AnDo da Tar-

d d· d' t' t� ... 1 ;J d' t 'b
. _ d d' tas Tor de 14, 4 Ano.e 1 Ano da 1° An" da Manl1ã 7 1l:.2

a no eCQrrer es a semana para :raçcu p a-- .progrÇlma",a a
.

IS ri Ulçao as ISpU •

.
-

Noite 5; 20 Ano 2. _ 10�Ano da Noite.
nOS para a realizàção c;lo primeiro campe@a- çamcs rara qUe tudo saia a contento, o que PR.INCIPAIS

to estadual de Caça Submarina:
'

nossa 'cic1ade seja repre�'2ntada à altura, e ARnLHEIROS

-- que o sucesso mais uma vez, esteja de b,rÇlçes 1° lugar _ Ézio (10 Ano

JogOS do Torneio -"Celso'Ramos" em dados CQm nossos rapaz,es. da2oM�u:�) �o �:����hO (30
/'

.

t... Eis como está distribuida a Programa- Ano) - 8 tentos. '

�65 serão em .winville ção do& jogos: 3° lqgar - Abilio � Pa-

lão··_ Xadrez .

.

pia l3'- 9 horas _ Tê-
nis

14 horas _ Jogos de J�-
·X X-x n:s Jão

14 holfas __:: Jogói de-3a-
-

18 horas _ Jogos de ba,

Ião :_ Tênis de Mesa _ 'Tê- Ião
nis _ Bolão _ Xadre3 22, horas _ Oongres$o tle

19 horas _ Jogos ele Sa- encerramepto com entrega
de prêmios.

.1

Noffdas dos V JQ�OS Abertos
. de Santa C�tiH�naAR,QUEIROS MENOS

VAZADOS
'. Apenas sete municipios

estão inscritos nas dispu
tas dos 5'Ús Jogos Abertos

- de Santa Catarina que se

rão efetuados na cidade de
Pôrti> União êste mês.

Marcos (lo Ano da iVlâ

nnã) 2 jog'os " Flávio (2'
Ano)· 1 jôgo 3- tentos.

A Comissão
.
Central Or-

ganizadora dos 50s JogQs.
Abertos vem de especUr " <m

vite através do setor ªe-
cretaria, endereçado ao·

ap!tador carioca Paulo d(iS
Anjos ,para que êste reÚ)�- I

ne a ap�tar jogos na displ,l-

AR.�UEIROS MAIS

VAZADOS: Dêstes municípivs inseri.
tos três estão tratando CO�l

carinho e entusiasmo ile
suas equipes visando uma

'apresentação digna de re

gistro..
--xXx--

ATAQUE MAIS·

POSITIVOS --XXx-- Idêntico convite foi diri
gido aos árbitros gauchos
Franck Conte, e po.p.ular
"Ca!cique" e Ivo Ribeiro

Blumenau, cidade Indu" ..

trial dO Vale do Itajaí, vem
se preparando cuidadosl
mente em sete modalidades
esportivas em que partici-
<pará,

.

tentando traser para
.

a cida,de, o título de call1.

pe� d,I)S Jogos Aberto� dê,;;
te ano.

l° AIlo da Ma�hã 22 t�'1-
tos �,

ATAQUE QUE MENQS
MARCOU

-despc:tistas já basta:nte
·conhecidos do público fl0-'

,rianópolitano e catal'inen-x X'-x
.. /,

2° Ano - 2 tentos, s,e p0is 'Já colaboparam I'lIlS

dis.putas anteriores dos Jo

gos Abertos de Santa j Ca
tarina.

MAIOR CONT{\GEM

--xXx--

, A cidade ·de Blumenau
estará sendo representada
nestas disputas através do

atletismo, vOleibs>l, basqup,
te, Xadrêz, Bolão, futebou
de salão e ciclismo, envol
vendo 7'3 atletas masd�ll:
'nos e 27 femininos; num

'total de 100 atletas.

Tendo em vista as pro
vas l?arciais que se avizin
nham é bem provável que
os demais municípios Qei
xam de comp�rec�r cQlJl
SUaS forças máximas, to!;'
nando ,assim os 59, Jogas
Abertos numa' disputa sem

;a categoria dos até aqui
realizados.

--XXx _.

MENOR' CONTAGEM:
1° Ano da Manhã 2 x 1

. __:: 1° Ano da Tarde
MAIOR SALDO _ 1°" A,10

da Manhã _ 13
MAIOR DEFICIT, - 1°'

Ano da Noite _ 13

A reportagem lllEmteve conversações
. com a diretoria da Federação Catarinense de PROGRAMA GERAL :':>08

:Fu.tebol de Salãõ,
-

liOs JOOOS ABERTo.S DE

,

.

Na. oportunidade o sr. presi�én�e capitão Prl"
SANTA ?AT!RINA

,l\1:iltnn Lemos., do. pradQ q Q �. Ham,dtQn,Eer-.·- 'Dia 7 - 9 horas _ Con-

reta, vice presidente da' entid'ade salonista gre��o c.e Abertura
.

, , 14 horas -'pesfilé, Abe,:-
.' infQI'mal"&m quê' as 'próxlmas disputas ,do tura dos Jogos e Juramento
: Torneio Interestadual de-futebol de saJão, d�..:: (J.Q AttétlJ,

. llorniIlado GOVE�N.ADOR C.ELSO �.AMOS
:' se:r�o, clesenrolada� no Palácio. elos Esportes
�®l Joinvil 1965.

�(.. >'" 'co"-

- ,

D-ecisão do Rio;São Paulo e'm 10 de� . ,�,

janeiro, no Maracanã

-xXx-
9 horas - Xadrêz
H, horas - Atletismo -

Xadrez _ Jogos de Salão
19 horas - Jogos de Sa-

lão A. CBD_ distribuiu nota a imprensa dí-
.Dia 9 - 8 hqras � Atle- z.e\ldQ qqe o jôgQ entre BQtafogo X Sântos,tis�o.
� horas .:.._ T�Ilis pela decisãt> do Roberto trames Pedrosa do

H �ra,� '= �()gO& q�. �!\_ an� passad<,:>, será _rea,Uzad� np d�a lQ de j�
l�hlOras _ Jógqs de Sa- Ião..,... Xadrez - Bolão ,- nelTo no Maracan�. A pe'leJa, segunff0.a antl-

1ão (Basquetçból; F'utebol Têni� de, M�sª .,...", If��i,s clade, deVér� )naugurax oficialmente os fe�te-
clt;! salão � Vole�bql). 19 noras - Jogos de Saq •

d
:: .

. � ,.
)

.

I

.,�,��-
ldJa 8 - 8 horas � Atle- lão.- Têrtw, <;J� ��sa. � JQS J�, méUs.um anlV��:n.Q d� fund��a�r- da,

C!E!�:I������!!�����'�=,�i;���A,r�.):��;��ir�t�!e�·.��;.�.,.�.�·"··�·'�íé:,··'e.�'��i�=.'a::"d=ê��';:d:';
..

]
. _. 'í)',

,\,!;:&Zlii��;;>

•

A cidade de Vid,(!t�ª' �á.
se preparando e qUQ,'l!l .\tu!:
diáriamente :t:J,0 Ginil;!i.Q 10-
'eaI os componel;l.t�� dll!! di·
versas equipes \,'êem �� (ie
dicando aos 'trein.Qs. ':rllm-
\ bém JoinvUe. no v.().l.�l'boI.
,basquetebol e fi,l�eQoJ. çl� �
lão, está sQ pr�ª':t'�

.

com afinco pol� d'�se�ª, ��.
vantar· os titul.b� n��tª� .ifO:i't<�·",.
odalidades.

. , ,:j,;,:;f ii:

- to �ma�.�:,.AXlO·���t íUl��Q.<i��t�;:aQ<
�-;;F�;a�.�I���'� i�U�4;;;��"iifd

i.I'" ;4f:4;L�:'�;);,:;?_\7#,�)!�JS lê

De.Vid.l!.mente corividad.o
pela Comissãl) Central Or

ganizª,do�a, dos 50s Jogos
.Abertos dSl �anta Catarina,
'!ellçontra-.se na cida,de li

�te ça,tarinense, o despo�
tista Rubens Lan�e,.com a

finalidad,e çl,e auxiliar áque
l(! (n:gão 1:\a, org'anizaç:i.o do

certC1,lne que reunirá a mo

eM::Hl.e desportiva de tôda

l;la,nta Cata,J;!p,a,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Braço do NOrte-'
,Câma�a agradec'e �ft$talação de' rade de energia
tuer 'Julrre ·túlara; �ia' 27 �g� ����. Coral faz sucesso�nóvamen

"IDAI.D' o '., � '/d' so di 1 d b' sé
decimentos cio povo daquele caçãa rural, de, Seta Cata- de)OsCanOtraalcadatar'l�n'rua,'veqrUSeidaodn� tr,3dbalho árduod � prolon- deu do 4.° centenário

'-' l', .li:: D PANAlVlA,:) no, o eampe o mun a a iano Elias Millan,' e Jo muníeípío pela instalação rina, tenda já Instalado a gano, preparan o·s.., para a, dação cl,a cidade do
(VA) - O 'empresário de categoria, Gabriel Elorde. Oswaldo Assunçã!J, também da rêde de Energia, Elétrica energia ,elétrica em díver-

tem se apresentou em be- 2.' T'emporada Artística dês- Janeiro, o Coral .alc
Eder Jofre, Abrahão Katze- Outro brasileiro, Jorge �a,. do BrasU, lutará contra, O de Braço do-Norte, graI)dio-, sos municípios de nosso Es-.

nefício da Assocíacão San- to ano, na noite de ontem; pratícemonte o seu c
nelson, anunciou hoje, ao, coman, enfren�ará o colam: cu� Pedro Mtrimda.

,. so empreendimento, que evl.' tado, cumprindo fielinei:l�e ta Oatarína de Reabilitação, no Teatro Alvaro de Carva- pois' está incluído no
chegar a esta capital, que a • ---"'-_'-'" .. ,_'_. �.'

d� a �o dinãniica e as prom�s' feitas em alcançou notável sucesso. A lho e num recital popular dário do Teatro Muni
luta do, campeâo �cl,íal

'

'Novo TI'IPo' de Re'lóg'l'o patnótica do gQvêmo de 1960. apresentação, que teve co- no Bairro do Estteit'o' no a- convite do 'Diretor •

elos galos contra o' colem- mo patronesse Dna, Edith próximo día 8, ,�m 1965, '1'3. centenãría casa de
blano Bernardo Caraballo, MOSCOU, 5 (VÁ) - Os bel de Fisica com um nor·· Ver'e'ador e'm Sa�o' Benfo

Gama Ramos, atraíu 30 AI- por oc�sião das testívída- táculos.
e:11 disputa do titulo, está dois fisicos sovíetícos, Nico- te-americano, o prof. Char- varo de Carvalho personalí-
deünítívamente marcada p�. lai Basov

,

e Alm;andre Pro- les T�wnes, do Institutode' dades representativas do
ra o estadio "Carnpín", em khorov, da Academia de T�nologia -de Ma�$,ChU:" ,Obfe,m Mandato, de Seg'uranC,'B nosso mundo social e.cul-'I

Bogotá, no dia 27 do cor- Cíencías da URSS, agracia- setts, disseram que. getE!4o.. ,( �.
tural,

rente. dos com o "Premio Nobel de' res "QUantum" tínham �j'ij� Do .nosso correspondente ta. seção legislativa: .
face, Criado no dia !l de [anei- \

Informou ainda o ernpre- Física, dísseram," hoje, nes- dado a aperfeiçoar o' relcf em São Bento do Sul, Jor- renuncia vereadores oar- ro de- 1963 por ato do Rei- O JIlA� Alfl!GO iUAllO DE SUU CAlARIHIsarío que Bder Jofre reoe- ta 'cidade, em entrevista co- gío' de 1.000 anos.'
.

: J nalísta EXco,bar F'íIl1o, re- los' Ziperer Sobri'nho>' e tor Ferreíra Lima, o Coral
Florianópolis, (Sexta-Feira), 6 de Novembrobera pela luta. oitenta mil letiva' t% imprensa, qUE! um O premio foi concedído cebemos o seguínte rlespa- Leopoldo' ,Ve�ss :lanca:la da USC revelou extraordi-

� __ , �

dólares, livres de ímpos- relogío, com. um possível por suas' pesquisas sób� cno telegráfiéo: UDN e Otávio Maia. do nárías potencialidades ao

tos. fator' de
.

erro de apenas um "Quanta" eletroníços e: t�: PSD ponto esperanâo-ée se apresentar, pela primei-
N-o mesmo programa, o segundo por cadà mil anos, balho sobre "Masers" e "La- .

"Manifestando repulsa; solidariedade suplentes 1)\1- ta vez, 18 dias após a sua

brasileiro Sebastião Nasci- foi desenvolvido, por meio sers", a concentração de l� atitude presídente Cámar3. tras renuncias náó .pode- fundação, durante a 1.' Con-
-rnento, terceiro peso leve de pesquisas em raios e .ge- sobre poderosos raios "Nar- Municipal, que deIXOU de ria Câmara votar drçamen- eentração de Cantis Uníver- BEM O LOtAL:
mundial, deverá enfrentar o . radores. ros". Os cientistas -descreve- convocar corporação' para to' municipio assunto ceve-. sítãríos do Sul do Brasil.

BU,A' 1P10'USELHEIRO MAF'DA" 44.colombiano Antonio Her- ram isto' como um, campo êxaIlÚnaf provídençías se- rã ser levado AssemliJléi!1i Nessa oportunidade, sob _) &'t "I
rera, em luta, elímínatóría Os cíentlstas : sovíetícos, revolucionario,' levand9,.· ,â,. 'rem tomadas virtude sen- Estadual ponto senteriça a regência .do maestro Ma- - - -'----

para .!3, escolha do adversã- que dividiram o Premio N� um maior ·desenvol�mentô tença Juiz' Direito conce- Juiz remetida Tribunal rio Oarau, da Universidade N'ovo Prefel"to de' Herval do Oe'ste-_- - em muitos campos da' çtén. dendo segurança Impetrá- .Tustiça recurso eX-f)ficio do Paraná, tendo. efetuado

cia. Os "Lasers'", agc;iril. do véreador Victor vidal' sem ter camara agrava:lo apenas 12 ensaios, surpreen-
tomam t:lossivél um UlllPa .. d'llja perda mandato. feira ou suscitado conflito Jll- dh, o público presente com

I
. ela Lua mdsti'ando qualp:uer Ói.creta',da com base ,'n!"o'ln- 'd'

-

ti i' L
uma· performance digna dos'

,., - rIS Iça0 mo vo cl' se e- melhores cnnill:ntos nlteproienão a pOtÍl!as 'po1I!lga,-' pa'tibilid"ade ,'decoro ul1r- gislativo ponto Sol"'lto di'.� , -

comparece'.! àquele. concla-das d.<l superfide. l'àrilentar' VÚ'gula deixou de vulgação data saudações
ve artístico.

se!:, ihstalada ontem quar- Excobar
.

Filho"
Apór essa conquista ini.

eial, entretant0, com ore·,

tônio' do maestro Gqrau a

Curitiba, sem um regente
que pudesse dedicar todo o

seu tempo a êle o Coral li·

mitou·se 3 pequenos reei·

tais, em escolas
.

e estabe·

lecimentos hospitalàres da,

Capita.l.
_ O Presiqénte do Ins;- Em agôsto do ano pas·

tituto Nacional do .Mate sado, foi solucionado o pro·

blem!l- da falta de um re

ge"1te efetivo, com a contr,::t·

tação do maestro J. A. San·

tana que, com seu talento '6

capacidade de direção, iI!l'
prinliu ao Coral um nôvo

rítmo de t,rabalho, preYJa
rando a Temporad'i Ofidal
&e 191)3, aue obteve invulgar
sucesso. Em. 'novembro, es·

ten<.:eu suas ativida.des ao mos vem de receber convite
-da rE'volução bo�ch"!viCJt:!l.;. intÉrlor do -Estado, rea lhano das quart'mistas ,do Cursõ
E' chefiai!a oelo !{inlstro do st)a 1.'" Jornada Art.ística. Normal Regional Otto H�
Ernest.o, "('lhe" Gqevara. ;V;"1j;Q1,j,-�s r.iriade!'l 'd� La. sang, do m'!ni0ipio de Taió;
, -' O Presidente Ca-stelo g1,Ul>1, Tubarão e Itajaí. :Êste paTa que- seja .. b Patrono. .das
-Bra'r'lco mostrou-se bast.nn- n�� ","��,,' ,..",., .. ' .... l1;"Iade ao formandos de 1964 da refe
te satisfeito com a vl!5rh
do Prf'sidente Lyn�on,
Assessore') do Pnisiq'e'lte
da Repúb'�ea; inforril-aram
que- o Hamaraty, distri
buil.:á nota; e�ernanéto ofi
cià.Imente a' sat.isfação do
Govêr"'o brasileiro com· o

resultados das elei�ões
ne _ te-americana'so
,

VÁ, HOJE MESMO, E MARo.lJE

Em cumprin).ento à T ·p.i

Constitucional n.O 10, a Câ·
mara de yereadoTes ue rllOT'

quando terminara o

dato dp atual prefeitó
Dariva.
Em Capinzal foi eleito,

10 mesmo processo incl�l:e
o sr. Constantino Men
(PSD), e em Tangará o

Electivo Zonotto, tam
elo Partido Social Democ

Café filho Doo.u Dip'loma
mo, 5 eVA) - o sr, Cate 1956.

Filho, ministro do Tribunal
de Contas ela .Guanabara,
doou ao Múseu Eleitoral, or·
ganiza'do pelo TRE,' o· di·

ploma que lhe fo'i outorg,'ido
para exercer as funções de
vice·presidente da Republir·
ca no período de 1951 . a

vaI D'Oeste, esteve reunicia
p"l.ra a eleição ele seu novo

prefeito.
Foi eleito o sr. Egidio

Pozzobon, veread:or do Par·
tidQ Social Democrático; o

qual tomà�á posse no pró
ximo dia 15 do corrente,

Segundo comunicação feio
ta 'pelo desembargador Os·
car Tenorió, presidente ,do
TRE, o �diploma, protegido
por luxuosa - éncadernação
com as 3nTIaS cia Republica,
já se encontra em exposi
ç�o no Museu Eleitoral.

S A B O ROSO'�
(SÓ C�FE'ZITD Últimas Notícias

ONTEM E �OJE N'O MUNDO
tico, os quais já tomar

posse. no dia IOde outub

Prefeito Envia Mensagem:.
Aum'enfo ao Funcionalismó Municipa

_.'-"':'T-�--:,._.,...-. 0_0

gressar a La Paz, e.nbora
pão tenha déci<.lçlp em que
ela o fará.

.

- 9 Presidente da Fran

'ça, GE!;l. CllàÍ"l,es De. G-aul.
le, enviou olltem mens'l
gem de col;1grattUaçõE's a

Lyndon Jónnson, pela vi
tória nas eleições presi
denciais Q'os Estados Uni
dêS. '

- O Presidente Càsoo'o
. llranco recebeu ontem a

Gueva ra: itá ii Moscou Relalorio foi:
traduzido pdra

t.

o PortJg,uês

HAVANA, :5 eVA)
ministro da· Indústria

O de Outubro. Fazem parte da
de delegação o comindante

Cuba, Ernesto Guévara, par- Sergio, deI Valle, chefe do
tirá hoje para Moscou, de Estad�Maior-Ceral de CUba,
aviãb, à frente da delegaç�o e Guillermo Gàrcia, comanc

oficial cubana quP pattici� dante 'do Exercito na zona
pará das cfrimonias 'de c.o
memoração 'da Revolução

que aumenm em ,5Ó%
vencimentos' do funcion
mo e das pensionistas, a
partir de janeiro de 1965:

O Prefeito Osvaldo Ma·
chado encaminhou à Câma
ra Municipal projeto de lei

seQ"ne_ ho�e para o Paraná
eSta. Catarj':'·a. O sr. !\f",..
1'oeI de Oliveira Er!l.l'ieo

Sobri'l"ho, vis�tará as- ZÔMi.·;

produtoras de ervn.-mate
elo sul do pa!s.

.I

Já se encontra em Mos-
cou a, del6f?:aeão cubana,

Governador Convidado para Patronu
das Normalistas de Taió

RIO, li (VA) .- Com uma

edição inicial de cem '. �u
.

missão d() aovêrno norte-,
ex.emplares, em tradução' am,iáicarib, 'que velo, ao
da· sra.. Io:t�nda GiudiceU; Brasil colhp'r dados e de
foi- ):\:l;:-:ldo 'hoje o livro ';A' bater ' � dl'Í1amiza�ão '(J�

.

vérdade sObre a morte de pr9graina Aliança; pa.ra' o
Kennedy", que contém a i,n- J'rogrésso.
tegr'3 do relatório da CO-; ,

"

.J
, '., � O' Mill'lstro

missp..o Wãl'ren, consUhiià&
,�

.
.

<),'
, Susseldrid' ao

pelo çongresso dos Estadas

Unidos" para apurar' â mOI;"
te ,do mano.atario norte-

ocidentál.
\

, .._,-� ,.-- ...._..._....,..._.(--_._._------ ,.....-
\

, ;:'

Chetos'lov8quia \
o nosso cinema 'na que participará' das fe�ti

vid�dE's do 47. aniversáriQ
O Governador Celso" Ra· orgulho, informando

bém que tudo farão
contribuir eom

do Estado no

mento da cultura

PRAGA,5 (VA) - Foi rea·, da à Sllà transmi$siío em
, ,

lizada em Praga de 22 13, 28 português da no*te de on-

da mês passara uma mos- tem ao primeiro centenario
tra de cinema brasHeiro du- da morte do póGta Gonçal·
rante a qual foram exibi- ve'S pias, era iu,\ugurado' no
elos ,os filmes "Deus e o Dia· escrltl5rio da propaganda
bo na ter,ra do S·)I", ";Porto f?EPJí'D do Brasii, em As
d�s Caixas" e "Vid3S S& stmçi;i.o, o pI"imeiro salão de
cas", á qual compe,receram artistas jov(:lns da Americ�
altas autoridadçs elo gover· Lati,na, ,organ�ado pelo D&
no checoslovaeo, além de paitl1mento : de Extensão
re�)resen�,ant€s d corpo di- Cultur�l do Ministel'io da

plomatico e do mundo ar- Educaçáo do Paraguai. Da
tistico daquela capital. mostr� participaraJ11 jovens
Por outro l'1do, enquanto ele 25 a 35 anos, com 20 tra,

a Radio Sueca, dedicava to- b::üho$.

Arn:ü10
Trab�!ho�

deverá dl:'inr o Mh�ls�é:.-io
qúe dirige,· ,pará. o�upar a

ya:ga deixada pelo ;:;1'
•.
Del

vine Moreira' no 'Tribunal

Superiçr do Trabalho,

,Circulos ofidais ,'10 Vat�
�áno informaram q� o

Pàpa :Paulo' VI, pretende
assistir ho:e, a sessão do
Concilio Ecumênico.
.::""'" Ú Ministro da Guer-ra .

segufu :ontem para Brasí-
,.

lia,
.

afim. de despach�r
cq!n' o preSidente ,Castelo
Bnii:> co. Entre butros as

sUhtOs; foi·1m discutidos
ós' tiomés . finais que' com
porãi) a ,lista de prOl'not;ões,
rio F.hl'�rc f.o. a ser divulga
da àin'da êste mês.
-"O President� do Mê.:.

DCI!) Adoífo Lop�':>; Mat;)f)sj
epvloti téleO"ramp, de fjh
taç6es ao' Presidt>tl:e i,yn
don Joh�son, pai." motivo
de' sua vitória nas eíeiç'õe�
dos Estados Unidos,

.
- O ex-presidente d�

B9lívia Herman S i d .:; s

Souazp, ::que' se encont.ra
em Montevideu,' manifes
tou o seu" d .sejo

I
de re-

.gente. \
, :.1..

Como se vem notando. pe
las mensagéns que vem ré

ct!bendo o Góvernador Celso
Ramos, é maçiço o recoóhe'
cimento do 'po'vo catarinen·
se pelo muito que ,1. atual
admil�istração tem feito por
Santa Catarirla nos \diversos
setores, ,contriruindo para o

progresso e desenvolvimen·
to ,de nós�o E·stado.

rida Escola.
,

Informam os quartanis·
tas do 8.ludido curso, que
fazem êste honroso' convi·
te como �ma pro_va de ,re
conheCimento pelo muito

que o Chefe do Poder Exe

cut,ivo Catarinense tem fei;
to em n:lSSO Estado no !'ie·
tor 2dllcacionáf, carreira

que abraçaram com muito

prQgrama ele di.fusáo cultuo

ral do Depto. de Educaçã,o
p. r,n1t.,�<l "<l "R.p-ito,·;a, em

sua 2." Jornada Artística,
!I,nrp."p.r\�"""."e, n"8 cidades

de São Pedl�o de Ald,nt'l,ra,
Brusque e Tijucas. E'll ju
nho. a convite dn Peit.or Jo·

sé Nicolau dos S,"nt,os, ex·
,

cursionou a Curitiba, apr&
sent!lndo·g, no Auditório' ela

Reitoriá �.a" Utiiversid�de do'
P�mn.á e na, Te1evis�0..
Em, '�gpsto, .iniciando. su�

3.' JorMda Artística, excur

sionou a Lajes, visitando,
pela 1: vez. o plan"lto cata·

rinense. Em setembro, este·

ve na cidade de Biguaçu,
num . grandioso

' esue,táculo
nOYJula:, �T11 seguida, o Co

ral da USC., se ateve a ,um

A,ojtacã�Rural
BRÁS_LIA, 4 (OE) - A

Comissão dE' In"1H��it.() Ol1,e

investiga as origens de, a?�
tacão rural, seguirá no pro·

ximo dia 17 para Belo Ho·

rizonte, estendendo sua vi·

sita ao vale do Rio !>ôce. A

comissão procederá a nov,"I.S

investigações, tomando de·

poimentos e procedendo in-,

terrogq.tórios.
.

ar:::lerlcano em todos os seus

, pcrm,eno:'es.
O livro, de sno pagin,a�,;

apre<;en�.a. 'lTl''''j" oe 2'5 cenas

tomadas no lce?J. do criIl?-�
e i..-'J.c)usive b. reC'-ünstituição
do delito.' I

- _ .. __ ..........--...,_

lSr. Alexandre
{ .

, ��erd
- ---,---._._-_._._ ..�-�_._.. ____;,.---------

Con�/ocados' Ministros ·das Relacões
Exteriores das Republicas

America'n'rc;

- o Presidente Castelo
Branco estará domingo; ;,.a
Gur.nabara, ,afL:l, de assis
tir as solenidades quê 9;S

'Í'ünalal'ão a passageixi f')
"l00. aniversário de fu ,1;i ;

ção do Arsenal de .;:\I["ri
nha.

.

- A Comissão de E(.c�o
mia da, Câmara: �ederaI .

aprovou com parecer fa

vori' veI do. deputado i)snÍ
.

de i"ledeiros Regls, PSD de

'tZ;Jidad� S.lí�S�fu�� na
, '

,

Magie 'Bout'fque
CO)"\l a vinda elo verão, os 'vidades desta estação. Arti,

granl..o.8s lançamentos da mo- gos esporte, passeio e _fes
da feminin"l. apreséntam as ,tas estã,o chegan!io eliana·
criações do bom gõsto. ar- mente.
,tístico dos famosos costu- Assin)., o nosso mun9-0'
reiros int�rnacionais.' elegante, tem a sua dispo-
Em nossa Capital; não �ó sição, o que de melhOl' e,

A Modelar, de modas, como m'iis fir.o no gênero.
especi;1lmente à Magia Bou- Não é favor dizer qu� a

tique, concessionárias ex- Magie Boutique está a ál·
clusivas dos lnais credencia· tina 'elas melhores congê
dos confecéionistJ:ls, já es· neres do País. O seu sorti
tão na posse das maiS' ori· ' mento, é de encantar o

ginais, das mais belàs 'no- mais refinado bom gôsto.

Encoq,t:ra·se ,em.F'lorfa��
polis o· Sr, Alexandre GEt,

,

va(:'�.. funcíonál:io dó Bart� ,

r.o �1() Bmsil' ,em éuritiba� ",_" t'
, nos. I

Em nossa" Capital Q,"Sr.;
Ge<Taerd visit"l. seus pais Sr�'

�manoel Gevaerà " e Dna�
Diná Mendonça, Gevaerd.',
"O ESTADO" formula vo-.

tos de uma feliz e proveitO.

WASHINGTON, 5 ;eVA) - '

Os ministro� das Relaqóes
E:kteriores .ASS i'�pU:hlicas
americanas foram ·convoca·
dos para uma reunião espe
cial destinada ao estabeltl·
cimento de um sistema PJ:l�
ra' a admissão de novos

membros na Organização
dos Estados Ame:'icanos. A
reunião será nesta capital,
no dia 16 de dezembro vin·
douro e foi convocada por \ '

decisão unanime dos 'mem. SAN JUAN DE PORTO

bros do Conselho da OEA. RICb, ,5 (VA) - Q Partido

Os ministros das Rell1ções Popular 'Democratico, do

Exteriore� também se" reu. 'gov,:,mador J:,uiz Mufioz Ma·,
rin triunfou nas eleições de/ nirão nupla conferen(\ia ex· , , ,

,

traordinaria, a realizai',·se no Porto Rico, Qbtendo todas

Rio dEi, JaJ?eiro, provavel.: as posiçÕes important,es ,e
�mente em março

. do ano
,

as 'prefetturas 'de 76 muni·

vindouro. Na segunda confe· cipios da ilha. F6rnm os se·

rencia serão exaininJ:ldos guintes os rel?ult"l.dos extra

quase todos os temas inclui-· oficiaiS, anunciados pela jun·

(los, na agenda, da Conferén· ,
ta eleiooral; Rob�rto San·

,eia Íôteramericaha, que 4e- chez VilelÍa: do' partJdo PO·

veria ter-se reunido em Qui·' pula� Democrático, 486.5'56
" "". I

"
-

":
-------_._.._- -- -_;_------------

Casf.alo Re'C:ebe,', ;Mrssão: Americana
,

Em' fóéo' ,�o�sos e,mprestünos
Brasil'

to. Ao se p'rocede,:" á. vota

ção 'referente a este ultimo
encontro:. proprlsto' pela de

legação brasileira, abstive·
ram-se Ó 'Me�co e o Equa
dor. sa permanên i.a

meio.
em nosso 8ta. Catarin�, a c�nces"aó

de 30 dias de férias a.os
trabalhadores em emptê
sas 'particulares. O prQje-
,to, é de .. utoria do deput7:

,

do Sérgio Magalhães.

Em Porto Rico venceu' o Partido
: Democratico

'

votQS; Lui,z .A .. Ferr��!, dó' Chou Enlai desde ontem! em MoscouPartido Republicano, 283,941 , \",

:votós; Gilberto ConcepClon MOSCOU, 5 (VA)' O quia e I_ugoslavia, para' que
de G�rcia, cio Partido Inde-

. chefe do
.

govêrno de p&; visitem Moscou, 3 fin). de

pendentista, 21.767 votos; qúim, Chu: En-Iai, chegou' a participar dos atos de co

Francisco Gonzalez Baeila,' MoScou�, à fre�te de uma ae- me�orar.ão da Revolucão
do PàrÚdo de' Ação Cristã" legação"; ofic13.i «hÍnesa, pa- 'de Outubro. Os países sbcla-
26.772 votos,

'

ta participar.' dÍi.S comemO- 'iistas aceitaram o convite e

à Partido Independentista. rações lio 47.0 ani�ersário da enviarão delegações a Mos

e o de Ação Cristã não o�·' Révolução de Outubro, fio , equ",
tiveram os 5 por cento da. prÓximo sáb�:io. A agência
votaçã.o que são' neces- TAS_S anunyiou hoje que

Barios para'continuar regiS· àlém do chefe 'do govêrtlO
.

trado; como: partidos.' Há.,· chinês, virão a Mo!'icOÚ
'

os

apenas' 16 anos, o Indepen-
'

dirigentes de todos os pai
dentista recebeu 126.000 'v�! ses' do '

. bloco comunista,
tos e era m'iior que o Par· com éxceção' dos albRneses.
tido Republ'�ano. A gral!:' O &ómunicado da TASS,

" 'de votacã,o' obtida por San-, �ivulg.qdo na manh(i de ho·
chez, ViÚela ... demonstra�. a'. je, ,declacl: "A Comissão
confiança popular no gover� 'Central do

.

Partido Comu

no. de Munoz Marin, g-raças nista' da- União Soviéti�a e o

ao rapido desenvolvimento'. ,governo soviético qirigiram
eco;nômico obtido por ,Pôr· convites ofÍciais aós lideres
to Rico nos ultin).os .>.i.nos. dos partidos, comunistas e.

Dura.nte a éanipanha, Mu�, dos 'g'overnos da Bulgaria,
,noz Marin e Sanchez VÍlella Hungria, R?nublica D�mo·
disseram que esse desenvoI· cra�rcii' Alemã, Renub1ica
vimento só foi passiveI e só Uemac:ratica do Vietnã. Re
se' m.anterli devido á condi· pllhlica Democratir:a da Co·

. ç�o de Estado assoctado réia, Cuba. Mongo1ia, Polo·

aOS Estados Unidos. Acrés- nia', Rom�nia, Checoslova·

��- ._- --------------."..----,--"-'

------�,�---------�---------------------

PROCURE SABER ONDE,' FICA O
N.o'44·DA RUA CONSELHEIRO MAFII.

da'laguna terá Atlas:
cartogramas e gráficos d!.1· 'cúnho elllinentemente técpi·
ião uma idéia dos aspectos co .que 'o Departamento Es
físicos, demogrllficos e

r sO·. tad)lÍtl "de. GeQgrafia e Car

.ciais, bem como da ml:pa:ci·l tografia, 'órgã? mantido pc-
dade econômiça dÍlquela :im- • -.'

. .

portante área de Santa Ca· lo Govêi-no do' .Estado, vért'i
tarina �t.uada no extremo proporcionar aos estudiosoS

Súl do Estado. do assunto e ao público eIll

E mais um' trabalho de geral.

Zona
O ,Departamento Estadual

de
. Geografià e c.'=!.rtogra�ia

ativa, presént.emente, a Im

pressão do Atlas córrespon
dente à Zona de Laguna.
Dessa'; zona fisiográfica

que abrange, 30 municípios,
numa área de 9.953, km2 se·

rão 3presentados, em carto

gramas, tabelas visão mu

nicipal, composição geoló
gica, povoamento e coloni

zação, densidade demográ·
fica, estrutura agrária, pro

dução carbonifera, proelu·
ção agríCOla, produção in

dustrial, reb'inho animal,
rede bancária e respectivo'
movimento, serviço:;; públio
cos existentes na área, pré
dios escolare�, professora
dÇl, matrícula escolar, ca

racterísticas fi�iográficas co·

mo relévo, hic\rog�fia, cH·

1 'a, vef�ilçüO, S<H11baquís
etc.

' ,

,

Cô';;:'l de fiO folf!a:;

Prefeitos na

(apitaI.
Estiveram em Florianó

polis, os srs. Júlio Daritra,
Electivo Zanotto e Alzemi-
ro FerreÍra Velho, ,prefeitos
de Herval D'Oeste, Tangará
e Irani,

_ respectivamente.
Na Cápital, acompanha·

dos do Deputado' NeJ�on
Pedrini. os prefeitos besti
nos trataram de vários e

) importántes assuntos
.

de
suas, comunas, tendo sido,'
por ,igual, rec_elJielos pel!)
Goverfi!l:dor Celso Rl'tmos,
no Palácio qa Agrdl1Ômica�

ao C O-N V I lEBRÁSILIA, 5 IOF,) - O ny .sã.lomon, 'mantiver.1m

Pre�idente .c.a��·o; �r�l'l�(j. entendiIhentos com' técni

recebeu no Palácb do Pla- cos dô' Ministétio da Fa.- '

naltó a �ita d:t Missã·:> do: zenda, assil'h como' do Pla-
C!ovêrtio nort,e-ameriéano nejàmento, initia.n'do ''\5-

incumbida de negocIar em-' sim, oS estudos �rtl t.êrno

pr?stlmos' de médio. e 10n-,: d'o montante dos I.mprés
go pra�os: Ao ene')[ltl'o, ..38- timos "a -se'rem 'C'),lcedidos
t�v��"am pr-sêxHd .;;s ,Mi- ao Brasil. Pela rnanhã, o'

nistràs da FaZell�!l. Plane- 1 Prfó!sidente pastel,) BL'ati..:oo,
jamento 'além (10 f :baixa- examinou com o MÍni:;tro
dor Lfncon G:)rdoÍ1. J�o!fo da Guerra, a Íista de pro

,(jepoü;, os integ:anL8,';; da moções ele novo., generais',
Miss,:1o J1ortG-<).merican2" :1.. spr a:;�jinada no p:.:oximó,
tehdo. a fl'é)::lte. O, Sl," .\�tho- . d.ia 2&_'\i;,!'_, ·�.�_.�');�r;:·f· ;.,!�'"

'_

�.
: .• -

';"�-�" .1"
'" ,-\�; :":;:.(,�.�' .:.'.f,:.'.:tf.+'.',.�_:. �.�).. ' •. ,' '1:; /

•.

� / ....:/

A Comissão Organizà46ra, dÇls fe�tejos pró, construÇão
da Capela."São Judas Tadeu", da!loca.lidade'Ponte do Im'»'

ruin)., muriicípio da t'alhoça, êori'Vida li) povo em geral para.
a. procissão no dia 8 de;, novem.bro, domingo, às 16 horas·

Após '1 procissão, haverá missa s91ene e barra0'tinhaS,
AnteCipadamente, agradecemos o, seu comparecimentO.
Ponte ,do Ilnaruim, 30 de outubro de 191)4.

A COMISSÃO

que est'l re1acão _ ........

ES'TÁ ceECJliNDtn ' "HP-RA rE
,AÇPNT�C�IR O OU� TflJDA A

centaram

permite a pór·o R,ico oferto...

cer nos inversionistas norte

va.r.i"s vantª·,
é.:xdstem·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




