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Milton 'CàruP9S, após, o seu regresso dOI Re- do. Supremo Tribunal Fede lo Supremo, já'.for.am.en�. I;!l�ta na ASs��S(;ma, Díre- ,'.
.
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. I..:
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o Prest-· cife, para: IJ,c�rt-':Í;r, a r�sP_bsta .ral, sóbre o Ha,[iea� Corpus; gues pelo Chef�: do '�bfué::�'\� do Governador e demais
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A· Sef"� do Prog�ress-o: A'ponta 'p'a'rs Camp'ôs-Novos, ,
���:��o a:a ������:�lCli_ ��.:��Sat:çã������rs�����: .'�"
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,- ..,. - postas dos yano"i seto:õe� etal de GOjJ>s',S/A, 'per- U
_ Udo zovêmo deverão ser ht,tt-;.' S' nó .Estado. de .Goíás,

m016gaflli':" logo- a�®��)ei}�';;· bversãü na U�vElrsidade NAS NO'l'ÍCIAS DE ARACAJÚ DIZÉl\l ,. pedido d� habeas ,corlJuó\tura do pedido
'

de :Haqeas.) '" aeral d� Ob1á�. e no ensí- ....
-

.:
�rn

'

.' . írrroetradr' em seu favor 1)0,
Corpus. Porti;,o:';es \.miHti�/ ® estadufÜ. Sôbr� cada- 'as, QUE NAO _._ O EX GOv�RNADOR TERIA lo -advogado. Solmü Pinto .

.res �oltaralt;::�, afi:r��ar qt� .i ,�to. c�ado� .!lÍinhalll,-S(é :la· _SIDO l.JBERTADO PQR-ORDEl\l DO CO,,: IaO, ,1.8 (OE) _ Ó ex-zo-
a açao r.evolunonarl" pto;;,,' obtídos por todos (IS

. vernador Seixas Dória é!'ltéÍsegu;, � .ia! ;p�,iç� 'ú'ü�;7
'

é�it.os"":,�t.á�rad0S,!lo :iVIANDO MILIT�R
·

'. em prisão domícüíar na ca-
terruptainente.'''- mas. s�fQ!;� , o de. 'Goiás, Que. foram_ pital sergípano A }nfonr,w-p�t�ãõ- ·:C:ci,s·l�*--Gq�dr�ét> : '&os_ e 8o'p,dêl'lS�90S :00 RId, 18r (OE) _ Informa- me de priE;:, dcmíciliar. ÇfIO, 'foi dada .a �"np!."énsa,cl�tp �dQ;-pr6p�ci, �F ·�:U;<i. 1 inve.�tifl:t�ãO; p:OL,>;'. as < da por jornalistas de Que com guar � .. , mj1itar à 'porta, por seu actvogado riínístro

·
t�10 :.B�?ó; �:.l;d�,:ç. r.' R�vas se.. ei)t,I'elaç�irr)., como. seu marido..havia sido. pôs- ) foi fínalment-, libertado por Nelson Hungrta," QU3 até o

:,�,f;teryep-9'�Ó' em. ,aoláSíi' -». �� sornam às ações dos-res- to em liberdade, a Sra. Ma- . determinação do comando momento
'!
ni.l:) conseguiuI<�·nuãi"[li ser .nI'ltllada-,,�_t;t,> ".:\JJ:>�ti"os)ndici�osf apa:x:�n� ry .Dqria espôsa elo ex-go- da 6' Região Militar, Sedia; manter: contsct.. com ele.

'tes mesmos" sétotês: 'Fo'tlt�s ;' ,te(hi:lnte" isoladas, .mas na vernador �eix� Dória, 'de- da era Salvador O ex,Go- lZev..e1ol,l. qu.e u. ..sf)ôsa do
do Mírii'Jtéri�<4t t

q_<Í; (}ul}rry.; ;f:V\llr4ade; esÜio .IS ]''l;adas a daTOU emocionada, que vel'naclor de Sergipe, estava 'éx'-sovérÍlacto.r ·d,g Sergipe �e
por'sua vêz;:i)isségl..lram .que",. :�l�la. mesm� ç.,;.íren.L, Dom el·�1�9.1'r,P .. ainda (>"tf - hrue preso, desde

.

o dia 2 de' eneontra na G:L';;>'1).J}1�ara. e.

_a movimentação .rle -ôpa_$ .urY.,1 só propósito; um s6 .par_s. A- ;',(,f jí:l- O s 'é'li_xas' ,'lbriL Hoje,. rr:esmo, deverá que tar:lbem 'nÜ'i (;oni;e;,:-uiu
perman�e cl::tá:vill hiÍ;(J +:n- � ·:i'rf.tietivC!�P .*, ,suqvent :, da: DÔI'ia, QVo h:l- cêrca d�' uma sc� jul�ado

.

pela SUp'ren)o' c:r,·)illniN"""''' cau J SerülOr
do ,lm'lido 911füquer .desloqa- ,�o:td�m,cGns1;ituida no pais", semana se aohm-a 's,�I) regi' .·1'l'lbum�1 Feqeral, um' outro SeLxa�, Dória_menJo ·�":1's�.tütlm.as 24 hoI'sE' ,,�.
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:� lodos" �les.'" el��'Of:!l,�é\' ·;U,�[)·
>. Em' sua r�cente via�9m' tr

.

e salps '0e au.l�: eons�ruidf\s,:, elos àlx0ta bü ,'i:ilçHrftá!l14:l,t'c .

Tr�ião serrâna. de nosso_ Es,' a G9,�a Rürar :,no ce.2tro. dá fn_tG:il'ámente.' .pelo atúál. go:. ··áo cii:":}-xélÍ;ó·;:,n�rgé�:.T('l�;êj .

t�do. o' Gover_uaclo,r Célso' '(hi()la� d:dade ·r�lj.zà6ão' li- ' ,(. :-n-ó, ,iUUl1.. úel clÚ:r,primcLl,=. ]'a ffi.'e [i;<ntl. �orn .i!1í:ie-I,{t".·
Ri,�os py5de sentir q.e·· por: . gâd; ad: seto;' l:'"grb-pecu:á,rio,'. 'lo"; 5;0' prqg.r":l.ll1fY ti'açudo ·];.ia- \ ç5.b .i�' :cth�l)iaéê�,;)ei��;db;�GO- .

to o reÇ'Qnihécüllento éj.opo- -que. cr;))1pOl"tai'á, '81).11: m,a.lP)i-" 1:13, o 'sl"tcii, ..'Ílucadonal e�;t'I�Jve:fuadQr: dó�" :rtstt\G,t'il' "dn.(
, , .

',; �,t�:> �c , ': 'I. >y't , '.vo\, de"s'âri�:t; 6a_t�riJJ.'i;- :r?�Jó 'ÍÍcie!. fd11101Q, ":1 C;h,s�ciaç.ã6 8v;�f:11 Catarióa,. . ':
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tr;ação}iem : -eitó" t'!.)n _tQdGti ,pal'ta.m�nto . de, V1}�erhlá,ri�,;, .��·�nl o' 0rúpo E!SC.OJ31':., _'"Ba.�. .' �,,� ,,-" ,'. '\';'<, ".\:: �:�fé�·::;O �1l1
-

'-��it81 ,�!Ô �Jii':' -' i'; n -O,,,,O '
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�; 'r'O', e'�';n,r(\ �." {, .OS setores;; pára p��oporcio-· (;em� ·labQro'!érJ.o pal::l :
dar ,SIllO_' da (_�a]11a, }10 " ....",tt':t'> .SUCESSÃO" COMOCl\ '. iO_ Celso Ril:;lj",� EiÜ!"(), \..ii

i:J ,,:, .. \;."'l1al" progresso e d<:lsenvpl-. a.ssistêI1Ci� .. p,os ,'lJécUarlst�s: de pr' ?n� .8 ,:.'Casa Rural:.'. ',' i" ela 'viudio e O;",ra�' Púb':c'a.,"
'

,.. " ... ","
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'. "',viulento'-cle nossa -terrà._ .

e cr:i,qdores' daq"'i'.le mum,· de C&';ill,'ÓS Nmos, obras da
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1 No. nuiriiciPio de Campos cípio,
.

atual ,a(tmjJ1�:;;traçã9: �"·t�1au- PA[)A.,N':J.,,· ���,.�:XÇB��ac��;I��uD';;�1,��� -.e:,.·".:· .'e.·. �, :,CD·S·: ·C···'0'.,·'0." '.' '8··:0:_.,8···"1·,."",,·11.·.. 1.·.N('.)'vbs,··o Chefe do Executi-'
. ,

COj_11 à ii1àúguração 'ctps gurac: pelo- 'Go.vernudoJr 1\ 'A. ',' ,i Borgí{s, Cbl1}u.I'lclante da 5" .

._
v� C�tarinense' inaugurou dois Grupos' Esc.olares � de Celso., ft�I�lqS:, : n,f,t úl_tinla se:�

� Zona Aérea, sediada e1)1
. r , ..,,.... C'

.

N' 't, .. 1i a'd ��rr' naquele mlt.T1icípiO·� . _

I '. ,'"na' última_ semana, dois A.lru, , ampc;>s. ovos, a _B 'u -

wc.:', ÚTJ1fITIBA ,la tOE)' 'Pôrto Alegre que na OO"d, '_.
-

, •

�:a·�seàla��s; �os distbrh"l,nel;:tar.� Gelet�Ur,··1.'7·0,21· ,�e:e�nos, '1'8�r'a' , r ��::���;� �=:d·�te�:::t;:.: 'mlsSionarl8 a morte.
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cos' il1fciríriarn "q� 'a UDN; FloriaI�ópci}ls,-Tenente f00-'"
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'. co� �póio . do Governatlo,r, .I'qnel Jorge ,José de C;�rva-- LEbPOr�DVILLE, lU (OE) . "WÁSHINGTON, 18 (OE:) del1ses, Garl:ton, foi C011([8--
8&1110& ,. �eroa" . pl:et.endé. lho ê do Diretor do Dépar: _:__ A Rádiô re1:Jelde de Stsn- - Os Es.tacloB Unidos res- ll'acl;O a, lporte. acusado de'P

,

-'d'
j

'0"
�'., -
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.

í.
ianear .' à candidatura;

\
c;'Io tamento Estadual de Estra- �evile, anunciGu . que' � l�lj'S' . j':ionsabilizarão os rebelcJ:'es;' formar üma forçlol de mer··

.'. íe'U'RI -a" e' 10' -' I...
. 'e'-:·.·.z·.- ·e·'·.'·,I..,,:···I�· ':Ij•.

-,�," ··.r·o.···
'",

dep�tadó fédei.-;,tJ!'IJOrge'-curL das cie Rodage�, éngenheiro' sion6.rio .

norte-americano congoleses pelo
-

'que possa c�nários francQs, que ser -..� �\�nttta..'1l as mesm.as ","
.

Henilani Santa Rita. Paul Calston, ainda está vi- ocorrer ao' missiónário nor· {wha agql'a. sôbre' reduto
.

.

_. ,I _

.

.'_'_' .'

J _.

" .•.
_

,..' ·;.1t." tes, haver ,restriçoo!'i :.jJor N�; oportúni(;üidé, o Co- voo A emissôl'll, / acresceo- 'te-ame!'icano Paul Cnr}ston, perto de Stanlevile.
.

. . - - '.' -6aite do Governador Ney_ hlanQ_ante da 5" Zona A�rea tou· em seu
.

comunicado, e outros cid;:ldãos estadum-

D'e"s"a"r/m'<;;lm·',e··n·o' e- r'U"bd·e·t':e·nvolv·l�m,e·nfo n..a" P·:.lilf·a d.:.1 0-·(�U��'. Braga,'i\ êsteAnoru-e_.
.' trato\l com o Secretário de que grupos de manifestaIl-'

'" IJ _ J
.

;,) yU U n .

".' . .

Vl"cão e' Obras 'PÚblica tes estão realizando' m�r,,

-, ,-
. " . "'-". "" ,,- " t -

�-- :S;�l:e a ampUàc;ão dos'aero- c1'}alsôb�e la';resic1éncia elo .R:E�·OR(Af\:A��A, V'"16·'llA�·N,.. C.I·A· :COMT:RA: ., -

,�-, ."
-

..,._..:i_

O
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NOVA YÇ)P.J<:; �B. (OE)

po�:tos de Itaja� e Joinvi:lle,' Prcsideilpe ''rebelde; exigindo', I, lJ:H
_ P1\ 'OTANi;,Novos Projetqs de' efesa ,. :=�:�::�;':�la�,�� ESTATUTO ,DA' '. �::,�b=d�ã '�;;,���� . ;ca:;�:-:,�ã�<b:fu:�t:Xig: _ ,." tERRORISTA(,NA.. 6'B'- _/..

.

.
.

('0""" ,/ te '''�1el'J'cano ele' uma fJ'ota ,da ONU, 'iuRug'tlrando o_seu '. , ", . j
,

PA,RIS, 18- '.!:J�
-

fCo-, d-Q:i5'�Q',OS' 'de'8�perÚCio lO" perioao' �tdinárió/{de' ;a's��ltiea �olaeropõrto de: ,dó .a;·,exeeução il:q;di�ta do
. 'RIO; '18'iOE) _'�s auto. t�rroristas,.o��POliciais mi.

Iníssão
.
do pàr1umen 'ares ,e, '" . 11;,?1 "

".' sessa':'o_' Na.da· me·n'>..:"-! cte'_"-; 9,3. TE'RR'A' ,:Itajaí já está pr,aticamenté' missionário� Por Slll�( ve,z os .

. _ .da OTAN ouviú relatório equipaclós"coJ1Y foglletet po: V": ,

.

.

c.oncl:mda, Estadosc 'Unidos. a�vertiram, ridades. da DOPS: carioca, litáres mais conhecidos porde. JOhn_viri:dsaill' 'deput.a'd9 ." 'ls,res, e (:) prójeto britânico assuntos e,stão catalogados Nosso flagrante 'fL"á: UlÍl hoje' os lideres rebeldes que'· rdorçaram. lJ:' vigHância� do' Çosme � Damião. reeebe-l'e�ublíGal:lo norte-a:metica- q�te propõe' illClllU' , em
.

na 'agimda do secretário gé: "', momento dft. palestra; ven.' ele-s ser�o :respons'ávei� pelo' Estado,: tenflo em vista
.

d�,' ralll. deterlniÍ1ação para au-ho no qual recomendava aviões engenhos ,balisticos 'raIo Désarmamento,' inspe7' BRASíLIA, 18 (OE) _' h .

do.-&e 'o. Diret<;>r do Dep2l,rta- que possa ocon'Ú a.o ,�is. �_de,póvos . atent_ado{> ,�tUaF elen'lentos suspeitos_
.

a�t:'l govêrnqs ,interessados dentro" força n1ultilatera:�.· ção de, experiências nucle?r' co1lÍi&são llÚsta do Congres- -méntQ' de Estradas Ide Ro- sionáiio, e 'out"rôs norte-
�----'-��-

c .......-."'\"_,_.
. .,

t' b-- inc1uir a idéia dos i'es, colonialismo, e probl�.- so Nacional que exâmiria:oque sejam examir).ados. .' o� -€ am em
.

. .J'
.

.
•

. da,geni; o Comàndante dá 5· americ,aI).os detidos comodl'verSQs' proJ-etos. propos� fo>!uetes.. no ·Vietr.ian.l Jco.m mas econôniic(')s dos países projeto de refor.mà &grária" "
.

S t'"
.�

. Zona A�rea' e o ecre ano , refens. ,tos ou 'seja: -O 'projeto'nor.. Base. dO,s Estados Pnidos_ sUb·desenvolvidos,. serão os· a,caba. de a.provar a prop,osi· Celso Ramos Filhó.
,SANGUEVOLffA CORRER,NA =:.�.1' impoctantes,em F.�:1}�i�=:?E -Artigos Natali n-'-o-s-nüàf:r� Veze�-mais• l

.

;, ." .. .

.'" .

-. ".
.

emenelas, 'pata" as quais se-INDONESIA ,l.
._.A. p.O� ,,O .A'.

'
tão l'equel'idós destaques/ A 'Caros6orriissão mista, valtapi a

-p
-,..;.;...-........-.--..,.,....._..,., -JAKARTA, 18: (OE)

cJ;
se- reunir as �'l'. hqras, par� RIO, 18 (OE) �flmpõ];ta-

. �iqs da GuanabaI:ll, iufor,i

'0' '11'fl·,C.-a 'C,afeel'ra ".�
.TelegTi;p11aS procedel1te� '. e

�--
,

.u;pn3ciaçí1o das' emendí1s' deres de gêneros alimentí- maram 'qu.e os, �,rti&os lla.ta-Jakarta.,- informam r

qu,e sd�,
CA'"'STElO postas em destaque. ,Unos· custarão 'êste ,ano, 4

\ dado§" ingleses'l11.ataram 3 ..

.: '. ., '.

,
.

vêzes mais caro que o a.nClserá Mantida indonesios sUspeitos de
.

se-

._ R'etl','rad'·.a _.·.a', U,I-l' ,·m"''_a-.'--V'·.--.',;.t,·m·ai .d·�.···�r,:-:·-- passado, em virtude. da e�e-- re":" 'p,úetr,ilheiros, tentanqo SÃO P.-\:ULO, 18 (OE), I � vação .do. dólar-il'l1port!'Içâó.RIO, 18 (OE) - O Brasil, pe�etrar na Ml:i,lásía. Outros l"oi. divuÍgado inespenldilr

;:!l;::an�:�e�l�d�Ólí��a L��: 7: suspeitos foraÍ11 ca�tura- :���� �11:��11����09 �:�:�� TragétHa de Pi'racicaUa-:.
. .

,. dos,
'�re$: A rev:elação foi -'feita" festo dos ,Governadores do
ao Preside'nte em, exereícl0

. Sul. O docul1.1ento, manifes-do lHe; Senhor Lui�. Gonza- ·,·C � r E li � n (): N Â U ! ta il'restrito apóio aq P�esi-.

ga. Mirá, fao receber a visita
I j.I!.,., ' . dente Castelo BrFJ,nco, e rea,

��os, Sertfrhores R,odo�fo Mnl'� ;, r ,t i t �'. í ,�. O !' firma. 'anseios /
. de base e

)les ti, Carlos Romeu Loji- �' ••.ii.._""",;:.��_" pr�speridade pf;ra a fumilia

. �,��, � ••••. '

... 'brasileira,

". i

CAXIAS tEstado cio 'Rio),
.

18 (OE) - Embol'H prêso
em Caxias, ,aguardapdo Ui'

decisão do' processo que
lhe é movido como. acusado
de co,autoria de crime de
morte, o ·ex·deptitac1o Ten6-
rio, CavalCanti,

.

enviou . ao

sr: Alberto Tôn'es,: di.re.tôx

. ,
.,

Tenório preso diz Que não é corrupto.... ._
. \.

-

-

I ta contra a inclll�ã,o de �eu
nome e�J. um IPM instaura

. do 'na Càixa. Econômlca do
Estac)o do Rio, a propósito
da obteúçâo" irregular de
empréstimos imobiliários.
Em

'

'S�la: carta, o ex-parla
mentar :fl�zninense declara

ptaACICABA; São PaüI0,
18 (OE) �. Foi retirJ;i.do c-por
volta ele ,23 horas e 30 lÍlli
ilU�OS da n:oité' q,é on,t�il1; o
último corpo que aiúcla se

achava sob. os" escôi:nbros
. d(>.,;e:c!.l.fiCio Luiz; "de:�ei1l(jl5�

� � ,'"' .
.

-

que desabolJ 1'll1-1 Pl.ra�ical)à,
'dià 6' páSSH4ó. 'Éleva-se' as-:
-sim, a 45, o númel:O ;i:r'e' vV

. tirÍla!i qa cad::stibfé que
"

�Lbalbti Piractcàba.
.' ,

desab.amento .. do
.

. 'Luiz'"
-

lí;h'ó:':;' 't .

. . '..

1- .

'

'No ano,passado, a cotação
era -de _60.0. cniz,eiros. Agora,
é de 2.200 ,crueU-os. VáriOS;

.

:t;1-'1vÍQs . são esperaCiÍos na'
Guambara.' -nos' próxünos
dias, : cont_ gfandes� carJ.:ega�
ll1entos de nozes, castanhas.
..... !;-.. ."/,aJ;).1enaoa�· �e 'av8I�"�'II .. "

.

cjhe os que o acusam, e e11-
ele um jOl'nãl editado em Ni- ca'rceram, estão' também su

terói, Wlrta em que ·�pl'otes·
- geitos. ao meslilo ..

BRÂSll 'RECONHECEYÓVO .aÓ--VER-"'NO
-rBOLIVIANO,

ruo, iH (OE) I Segundo
. a í�1dia, Espanhá. e A:rgenti-.
11'1, o Brasil reCOÜheG0u' (J

novo dovêrno '.da BoIívi&".'.

'lO. �;úXv.·
.
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,

Uma Maquina dê Lavar Roupa. Marca
Bendix em' Perfeitas Condições de Funciona
mento. Facilita-se o Pagamento. Tratar' pelo
Telefone 3003

'

......_--- ..._--------------�-�

,v E N D E - S E
Um Bar por motivo' de Doença situado

no Super, Mercado 'do, 'Estr -ito. Tratar no. io
cal.

\

o modelar :L,ab'ora torto
.

de Analises que dispõe de"

mais modernos
. aparelha-

CONCORRENCIA PUBLICA N° 64..012 .

mentos e se encontra mui-

to bem ínstalat'o, em arn-
,

COMUNICAÇÃO
-

biente de muita luz; per-

feitamente adequado para os

respectivos- exames, está

sob a direção, dos compe

ten tes 'profissionais D.�'S.

Mario Roberto Kazniakow��

kí, Gílvando Pupe e Paulo

Roberto Sahino.

o Departamento Central· de Compras
faz ciente a.is interessados que! se acha aberta
Concorrência Pública, aprazada pal�a o dia 3
de dezembro de'1964, conforme Edit 11 publi
cado as Iôlhas no. 2 do Diário Oficial do Esta� Inovaçao interessante elo

do no. 7.687 de 11-11'-64, destinado a venda serviço de Laboratorio de

Análices em Florianópolis,
de veículo . é· que o material para exa-

Maiores informaçôes serão prestadas dia- me, se assim necessitar o

cliente, pode ser adquirido
riamente, na set,e do Departamento Central em casa. bastando para

de Compras, localizado a Praça Laura Muller 'tal fim, seja Cjomunicado
,

"._Ji .'\'WU. por telefone, à Gerencia "to
no. 2 .

'
. t ;.... '. :II"!', cs.abelecímento.

Florianópolis, 13 de novembro de 1964
Rubens Victor da Sir ",�, - Presidente

.

19-11-64

A ínauguraçào d.o Labo
ratórío rde .Análrases Clín í

cas OSVALDO. CRUZ,. deu-
--� -------"---'---- ---

ISTO É VERDADE ...

"São Vicente, no litoral paulista, fundada por Martim

Afonso, em 1532, é a primetra Cidade brasileira.

Quase foi destruída por uma ressaca cêrca de dez

anos após. A maioria de seus habitantes mudou-se

então para urna povoaçâo vizinha, de nome Santos,
flUe> $e desenvolveu extracrdinâriamente .••

,

Da mais antiga à mais nova cidade
brasileira, CONTINENTAL detém a

primazia entre os fumantes, pelo alto
padràç de qualida4e dos fumos com

que é preparado! E o primeiro cigar
ro do Brasil!

. ,,,..

Antecipa agradecime-rtos

E TUDO CAMINHA: MENOS A BR 59

DumieAse de Paula Ribeiro
Contabílidade - Econo�nia - Advo

cacia Impôsto de Renda - Empréstimo -

Compulsório - Reavaliação do, Ativo daS

Emprêsa.s· (Lei 4357) - Impôsto Adiciona]
de Re�lda: (LucroS' E:x:traordinários)

.

- - _o,

Esçritóno: Rua Co.ns. Mafra, 57
Caixa PQ�tal, 613 - Fone 3837

Flo:dàhópoÍis ----=- se

DA

tJY

BANDEIRA
----�--------------�----.-------------------------------

CIIEMI
PBnGP "'MA DO 014

Cine �AO J",' f,'
Fone: 3636

às Z. e 8 horas.

Michael Graí-
Susan Hayward
HORAS PERDIDAS

Censura até 14 anos

Cine RITZ
Fone 3435

às 5 e 8 horas.

Jece Valadão

Maria Helena Dias.

Peter _Fynch
Jane Fonda

AngeIa Lansbury

.

'Cine _GLOR.IA
(Estreito)

Fone: ti252

as 5 e 8 horas

Kirk Douglas
Cyd Chartsse
Edward G. Robinson

A qDADE DOS DESILU·
D-mos

PanaVision-MetroColor
censura até' 18 anos
\ '

Cine IMPERtO
Marcello Mastroianni
.Sylvia Valeria Ciangottini

DOIS DESTINOS
EastmanColor

Censura até, 5 anos'

Cine RAJA' ,
{São José)

/

às 8 horas 'l,

Richard Burton
A NOITE DO IGUANA..
Censura'"até 18 anos

--,

_. Não anda .não avança, não dá Esperanças'
Vera Viana

'não se move, não abre perspetivas fica. Pas- - :._ em

.sam as estações. Vem a primavera o verão, � ASFALTO SELVAGEM

d Censura: até 18 anos'
O outono e o inverno ,e' a BR 59 , estagna à,

parada sem ajudar no mínimo o progresso do .

Cine 'ROXY
Estado que não PPQ,.e parar e por isso, faze?dd às 4 e 8 horas

esforços titanicos, gigantesco, passa por cnna- "" i'Ulhino mas \

dos buracos dessa estrada esqueoida desarn

parada e vai arrancando tropeços ,

-

arreben
tando máquinas, quebrando molas, estouran-

.
.

'j d'
. CICATRIZES D' AMLA.

do borrachas, deixanuo condutores e V121'-
Cineti1aScope _ Tecnicolor

cuIos a praguejarerrí desesperados cançados a censura: até 18 anos

que se juntam protestos dos que viajam por

essas estradas calamitosas, deixadas ao esque "

cimento; quando outras se mostram brilhan
tes afaltadas, convidativas, limpas como pista
de corridas preparadas com esmero.

\,
Mas a BR 59 fica assim, pontilhada i�e,

, ,

lama, buracos e promessas apenas promessas
que se não cumprem faz quasi vinte anos.

Verdade. Sem' exagêro dita sem medo a
sofrer contestação por quem quer' que seja ,

E Santa Catarina concorre' entretanto.
com uma'apreciável parcela de sua renda para
o. Govêrno Federal.

Â: sua já grande indústria, todo 0, seu pro ,

gressista parque industrial, o seu comércio,
o que. o' povo catarinense contribuem numa

ajuda certa e não pequena tudo isso não vale

nada, não peza nabalança e se pudessemos Ava Gardner

n'rar um pedaço do céu para entregar de mão

beixada ao Ministério da Viação, ainda as
, -,

sim não obteriamos .a verba necessária, para
que ande, progréda, essa vergonha �acional
semelha�te ao .tâo falado e- comentado muro

da vergonha, que faz parar o progresso, que
faz parar tudo ." ,

Catarinensé que possues de, boavontade
de' fé e teu trabalho, pela conclusão .da im

portante rodovia BR 59.

Ela não pode parar.'

, O locutor Ney Neves, 'pe
ocupa lugar de �estaque na Está de parabéns, o s"

Rádio Guarujá, festejou, i- nhor Valter José da L'lZ,
dade nova' ontem. ': gerente do Querência Pa-

lace Hotel, pelo maravilho
so "buffet" e a decoração
da mesa, quando, recepcío-

No Querência .Palaee nou os convencionista �a /

amanhã, Vera Goulart Sou _-la Convenção Hoteleira elo
za e Manta Ballú, serão ho ISul do País, com um jantar
'menageadas com «:f.i'egante
e movimentado eoquítel, o

ferecido pelo conceituado

I estabelecimento. A soeíeda- Encontra-se em nossa ei-

.
de estará em pauta para a dade, procedente do Rio de

homenagem a Rainha das Janeiro, [1., incinuante Vera
Debutantes 1963 e Rainha ,Glijó.
das Orquideas também do.
ano de 1963.

americano.

Provavelmente só em '\.1'-,
Procedente do Rio de Ja- "neíro

'

de 1965, poderemos a

neíro, o senhor Nilvio SC1ÁS precíar a belíssima cole

seI, onde adquiriu os' mais ção de modelos do COStLl
recente novidades para sua reiro "Lenzi", patrocinado \
ótica. Modelos importados 110r uma tecelagem paulis
Ve Fran�es centros, para o ta
verão da mulher elegante
de nossa cidade.

Neide Maria a cantora
,

. '''Society'', foi aplaudida no

CURITIBA: Regina H�- jantar 'em que a Direção do

lena, filha do senhor e se- Querência Palace, homena

nhora Pedro Bina Martins, geava a la Convenção Ho

está de casamento marca- teleira !�o Sul do Pais.
do com o dr. João Mattoso,
no alta mõr r(ia Igreja San-
ta T'erezinlta, dia 12 do pró
xímo mês.
'. .No luxuoso a-partamento
do casal Bina Martins" a

.eonteeerá elegálnte recep,-
-çãe.

Também no ano de 1965,
uma. -conceítuada firma em

nossa Capital, completa' á
suas lojas com uma Inxuo
sa boutíque.

)

_.. �

'INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA
SUCURSAL DO

GOETHE - INSTITUT
r'1 .

Cursos de férias

•.�.;a,j ::rt��'E..1I«A!J!t'••..'.'." \ -: . .-
.

. \
....

>' i'

Preparação para �xames vestibulares
,

,

Inicio: 1.0 de dezembro '.
'inscrições e infonn8ÇÕes na Secretaria,
2..as, 3,.as, 5.3g,e 6.as das, 15 _' 21 horas

-Rua Vit�r Mei!eles, 38 apto 3.
, 29-11-64

É 5 VÊZES
) MAIS UTIL! i \

.: �
.. ,�. ,�- -:

Fabricação nacional, que inc�rpor�\.

rC.�Jf,��,��.�I6f?,/lA os últimos aperfeiçoamentos da en-
��_�1�.\iF.� 'l"- '".1 II

Il '��'X '<1111 genharia, Pá mecânica - Pá inver-

J \-
..;:lf tida· Pá de arraste - Caçamba

de mondíbulas e guindaste.
fNTRfGA IMEDIATA. PLANOS DE
FINANCIAMENTO FACIlITADO . AS

SlsilNCtA lÉCN'ICA COM EQUIPE
TREINADA NA FÁBRICA. OFICINAS
ESPECWIZAIJAS E PECAS pARA RE·

POSiÇÃO.
.

.

"·1'MA/'.,i<','.....{�/'.•."�:,"\<:';'_•.;:.> :é;�;;,;�
"

' .,_..,< :,' ,.(� '"" ".'V;
Rua Voluntários da Pátria. 1.181 ·,Fone 2·1001 • C. PostCll.2020 • POflTCI AU:GRI' • R

(nd, Telegr,-:"PAT�' FiliaI: Rua _7 de S:e,,'mbro. 1051 • Fone "�8 .

, CabtO P�_�I :s24;.\alumenau_. ��c, '. En�·H�I,e��;AGROP,ATRO� .�

/

\ '

p5;",lI'
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da Imprênsa
Oficial,. perece

' . alugada
Domingo último, por vnl- nique '[unbamente: com f'un cial do' Estado .-.: e fániílias." dhausen assim corno do Co

ta das 8 horas 'e 30 na praia cionários da
.

tmnrenraOfi- O Delegadó" Eegio�a{ aé(�o· míssárío Rui' Araujo, além

ela Armação d? Pântano .do
.

N" 'd d'
-

lícia desta CapitaÍ' dr. '.Iu:' ele uma arrtbulânc!.a de Se-

Sul, a srta. Natáli aGon'_;�i-,
'.

.
. a. a e célio Gosta, após: ter "s:i,d-o, . cretáría de Segur?t1ça Pú-

ção dos Santos, de 33 aUJI)
"

'c."," ,.' cíentifícado do, "f:i1io' pelo'. bliea afim de,' ('�mo\'er o

de idade, natural desta Ca·' REBIIE� ISub-Delegado"de.- po��ía '�e, cadáver ao Necrotério. pa-

pital, residente à Rua Ole- -,
_ RIbeirãO", ,determElI)ll o·,'e;)-· ra que fôsse submrlido a

mente Rôvere 73' - fundes, '
. via ao local," do Méciié;),Ú-' respectiva autópsia, �

funcionária da Imprensa Exi'a' em . sev carro gista dr,'.FernártcÍ::> ..

' ;Wel�,-;'
Oficiàl do Estado, perecim Lona

-

de
.,

'-feios
.

COLADAS
.

.

r
..•,.",..l. ,.

depois de ter sido' tragada ,.;_ ,BO,% maíá '110 ,aproveita ' ' i.

pelas ondas do �_ mar.
'm=nto da> Lonas. "":'"

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

�' •• _',

1

.�

, \'

CASA 'DOS'fRBQS'
'1ua �l.ntós Sa�a'fv�. 453

-GR!fRRTTO
"

O corpo foi retirado d'
água, pelo sr. Waldir 11,rT;3�

garída A "endítosa . jovem,
participava de um 'pique- .�\ - ..

Osv:;l�do MOl'itz DO CAPITAL !l<ACIONAL
aÚ 'àphcado. A DFÇ" o pc!'

, ;Até outubro.dêste ano. a emprêsa estrangeira, ;',0 ca

",REPRES'ENTA'C,ÕES-�R. S'CHNO'R�"S/,r',",
.

'cCeomexppanorhtioau:v6a.31el-4'd.,8.o0'oR't'�.,DI"�· ..,� :, díspefisável porque re

.
� Pt , '_' v 'alizável'pót t:mpr�3:li Wl..�!o-

, CONVOCAÇÃO' : ,,'.: ladas de '�ll1erio 'J2,ferr'0 nal qlie-se,;enco;lh,l em pJe
, . desde', o primeiro ,dia. de ,na, expansão.

,

;.

, .:". f'" 1964 '. Em 10,imeses a .. Va.J.e ,.
.

.

.'

São convidados os, acionístas de' "J�,:epr�- -do Rio Doce, .levou ao mer- '
.. CONS'ÜMO m: PESCi\DO

.. " cado exterior, o. _'volunl3 'rI�,sentações R. S.C. hnorr 'S.A.:' para a assem-. exportação de,', todo o' ano.
.

,
'C

b '1'., _ A p'Oj)m:;l,l;a::>. raSl eIra

bléia geral extraordinária a realizar no: dia,,30· de ,1963: �o·�ta,nto, tudo que ; consome rnóüía "per-capí

de novembr ,. ,. 15 h
'

'

:: 'd ,.e:x,;portar "daqui: atê 31 de ta" barxissirna, quer �Je pes
. O proXImo, as . oras, na,se e ...: dezembro representara a";,

.

cada f�:é.sco. quer Idustrlalí-
social à rua Jerônimo Coelho no. 5·,,2:0a,ndar;.ic�esdiíll�. sõbre ,o� result'!-.:" +zado .....Q: abasreeimento de

a fim de tratar da elevação do capital' sociâl.e ,;�os\, �btJ'dOS' �o ..

ano p9;Sf:D,::-' "Péix,-é �'se, reallza _sob a ação

alteração dós' estatutos, além .de asst{ri.'t'cts, 'de
'

•. ,�,ose,:nànter o rttmo alcan-.' !:!:ri!:SO!esff��o��e:,;:�r:t:��
dnterêsses social.

.
. .

.

.

"çad@,nos úttímosmescs-ccor" sultando .em escassa oferta
___�_ _. " ca. de 700 nül " tonel'1,d'lS' do:prbduto nO.3 l'en,irÓs er;n-

Partl·,C.I·p;).C.. a�o·· 'd'e·.' 'Na' e.CI·.m·,:en·t·o" ...... .: 'mensais),'a exoprtaçã-o de· sumidores a· elistos cleva.-

U .,} 1963 será ultrápassadu el'!1 dos.
-

'- .�:
.

'., '
'

1 milhão.e 400 mil tionút- No entanto, codmite'-se
OSNI NUNES E JANE· GENTIL NUNES'" das :aproximad�únente: boas "perspect;vf" 'de re:-:l1-

têm 'o prazer �e. participar a,o.·s'pá;�ntes . e -an�,i" .0 ,õesfórço Que .está sendo
. peraç'âo da e\�onor,l!!Í::-.· pes-

. . realizado nesse seroi' pa-· queira a qu�l poderIa, a
flOS O nasClÍmentot,de 'seu filho..

.', 'I "

•

� rece· ter ·asSt'guraclo a ,con-" médio' prazo, c!leó>.cer o: Pll-

ocorrido dia 16-Tl-:-()'4, 'n�'Mátérpidade'Cal'- qúista de'po:;'r;q,o' de desta- ' ficieÚte. para romp,er c seu

los Corrêa.
,'.

"

.'
"

.

,.

. que para ,a Companhia Vale atual 'estado de e::.ta.piliza-
do Rio Doce 'no mercadCl ção .. Os. fatôres q:le 'len{rao

"

.

22-1-1-'64·' múndial, posiÇá0 eSlla 'que._ . o. consumo da DrSca' f:'. apre-
.

a:inda há pouco, '('ra c:orlsi- ciáver" ritmo de (lesenvolvi-
derada inviável p::;,rà' uma :mentQ, podem ser en�lo
,emprêsa cinde!Jendente ::t6s bados em 3· i�;ms:
grandes g,rup03'c1o' comérr:io' - 1 -- aprove�t:t'.1.1entQ dos
internacional dI-;' 'minerio.. recursos na.:> l!tillzaàr,.,.
A. entrada' de emprês� e's-

.

2 -- rápido ::r,�sClli1el:tó de
'. trangeira nes,>:;) faixa. pode-' .

mográfico, aliado ao in-
rá:provoc'a.r c6nc): -:�rrci8,: en \ cremento' na taxa de con

.

tre, exportadores ��c miD'é":, "eentra,çao . ttrb�i!;.:I da po
ria oriundo da área do Bra- ' pulaçao e conseQUen�8 f'le
sil, �om sér'-) risco .,

e 'rA- vacão do se'.! po(l,rr de com-

'duçao da qlli;>La atribuivel,' pr�r,'
.

à zona da EIfUM; � a con,;' .

3 -- n1UtaçiilJ nO;3 hál.iitps.
seq.uen te ',s'IJBtirTILIZaQ'ãO

SERViÇO "TEGN'IE.O:OE :ELEIRONICA' A
D,Q'M:JC 11 LO

Consêrto, de"Tadiôs, gravad{)í'i?� ,de'; ·fita,
radiofone� e transistores. '

'. ',.:'
.'

,
'

.

'_
TIratar: J.C. ;KIRCHOF, No:va'-Récotd,'

rua Tenente Silv�ira, '25.; fJne ;�696.
.

..

\
"

/,

.

,

-

(;�n"'�
�

aONTfJÀ II!!ngéllg,
SARArAS!, J'UlGII�.
(}{jPI1V1. e Jk�Ç.A�l
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intorrnocôo literária
_. �,,_.

t �.

�--------------,----------��------------�

p aÀtJ0No =: José de

Alencar +-r : çole'ção ',1a'J,,' i
volume 51 ::_, 'Edicões SA

RaIVA,'--:-; �?,.: 1964 - li

auJor 'de' IRÁGEMA é o

GU.AE,ANI tem um públi
éó fiel. ,Passam-se os ane;;

.
. " .

'€l, ,as gerações" nomes sm-

g;;;n1' e 'i-imem ..
nas 110SS9,8

lt·;tras,'. :,as. JA continua.

S.eZldb l:..;,edit�::'o, Sem ele

'lQl1'se ser. um escritor da im

Pórtânci� !iterá.ria de um,

Mfl,chado. dé' Assis. tem 01o,
110 'entânto; qiaÚdades rie

· inegàvel
.

'agrado populn l"
·

s'abendo c,oncluzir a narr 1'.1

vá,e chegar�se. ao leitor ,n
teféssàl1do�'o sempre. Este'
"Ó' Ga:ucho"; . classificrrdo
"ho-g�uP.6 êi�s romances' 1':;
.giol'uÜistás,., muitp embora.
não seja da..; obras mais sig
i1ificaÚva.s d'o, autor, desi

gual, .mais desigu�l mesmo
·

do qúe mt,itos dos outros

que, sairam' dOe sua pena,

po.ssul alg:ilmas das ci.u·acre
dsticas. ·específicaís, pósslli

.

aqueles
- ingradfent'es que J')

sé de ,Alencar sa l,ià tão ber'!
. mànobi:a:r, eri.vQlvende t\lda
pe�sonagf.')ns' e àmbien te",
naquéla aura ,eie.' rOl1i.ântis�

", .. . . '

mo; ao mesnlo tempo er�_

que.' procura _. fixar 'aspectos
-da ·socledáde e elos costu

mé'S. da época,' no pres.cnt.;
ca$o o: meio riu',a1 sülin(l,
QONTABILIDAD$ - volu
me --.�3 - Con,tabilidade (.0

rné:rci-al' das Sociedlldê's
·

I)omingos' 'o'Amore e Ad'.tÍl·
Ct0 de Souza. Castro _: Ed j...

ção j SARÁlV / ,- Sp
Já· em'· nona ·edi.ção, rcfl1l;
dida . e atualif':ada. de acôl'
do 'com o progra111a oficial
da cádEÜ-ra', esta' obra, co ..

,mo os demai.s volumes c�a

ebleção, atende' às 'nec(,'pc;i
dades; pela 'ma\1eira objeti
va> como o ,assunto está tm

tado" não. só de alunos e

professores, como de todos
aq-ueles

.

que precisam con-.

suItar, ·no seu trabalho, �s'

ta matéria' específiéa.
O ATOMO - Fritz Kahn

_: tradução de Francis!.'')

,

iOsé' g'ueoken :,,_ sétima e-

2-id:ü .-_._ ECUqões Mclhora

m�l1to§ .::_ SP-Í964 -- rn

cluicl0 ,na série "G()nc�uistas
cio h mem", éste li\ ro con

I - "Os Planetas do Sis-
. tema Atômico: "Os E'letrol1.:
II ' ' "O Sol do Si.3ler:1f

Atômico: O Núcleo Atômi

co"; III - "A NovaConcc')

ção Munelial da era Atõmi
C'''.''; e IV "Aproveitamentr
da Energia Nuvlear", '1'8-

<lOS, aqui de maneira uara

os princípiOS fundam<:u!.a.is
ela cLência alômica rxpli·
carlos para o cidadão da cr

atôll1ica, num levan'�aJ11f�

.

to que abarca ele De�nóC!l'

to. a �instein, de D",,,eatt

a Oppe'nheimer, itrodu��i"

do o leitor\1um mundc f::;s·

cinante. O cientista e pc

quisa;::lor Rômulo, Argenti
cre, ,diz, a respeito dec;J

obr:,;: "E' um livI;Q. introd'
brio da fisiea nucle::t�· (lV
merece ser lido por grar
eles e pequenos, pela fac

lidade de lingua�E'm, 0,

capítulos elas re1ar:ões C�1!;re

a física nuclear e elt;�uni
ca com a medicina e � 1 )10"

logig. lião mag'istrais",
(para remessa de n'Jbli

cações: S1\1 -CP 384 --,

I<:lorianópolts -- SA.nta CCi

tarina)

OR{\, 'n::Ll\1A '�:, PEREIRa
Clínica Odonto;�1 :ica (l� CrI

anças e Adultos
Consultório: Rua Tenentt'

Silveira 28 - 1.0 Andar -

Fone 37!l�,
Excl�va""ente -,.'...1 hOft,

marcada.'
às 18 hon'l�

"REPRES'ENTAIÇOES R. SCHNO'RR S/A"
CONVOCAÇÃO

/ ,São convidado,:; os, acionistas de "Repl'e
sentações R. Schnorr SA." para a assembléi
geral ordinária a, l·ei::.�izat··se no dia 29 do cor·

rente mês e ano, às 15 horas, na sede soei"
à rua Jerônimo Coelho no. 5, 20. andar a fi
de tratar da seguinte ordem do dia:

a) discussão e aprovação do balanço, cc

tas de lucrós e perdas, contas e relatório u
diir.etoria e parecer do conselho fiscal'

.. .

' ,
é

b) eleição dos membros do conselho fi�
cal e fixação de sua remuneraç�o;
-) c) assuntos de intéresse social.
/ Florianópolis,5 de novembro de 1964,

, Teáres c'ircularesi"r�a malharia - JVL .

quinas de costura ind�strbis,'tôdas em pIeI'
furiciónamento. Maiores' iruormaçÇíe,s C(

com Mazzola na Fábl'icn -1e' Rend?s Hoepcf::
nesta Capital.

.

I

J
�

. �.

�'

-----, __ ----�-------

\' 1:1. Li.Ju:stru::J ,H, '''' '''llt.,

C('flI'U.Itf> N,,�;:-;o� -'r'�,:u
Ind. e Comércio MetaJÚl'g.H'il \ '1'1 .> \.'" ."

, h-I '!lI ii , i\

'F'iliAI F'lotülnópr' II
/

.

1:7 .-11.(l,4

____
-

'_'

.

T'[RRENO COM 450ms2) situado na

Praia do forte. Preço a combinar. Tratar cqnl
dr,' F4l,vio. na Rua Presidente CoutinHo, 83

Apto: '2, ou à tarde pelo fone 3596 ...

.�A-RRAQUINHAS Et� CAPOEI'RA'S
,

',O JUVENTUS FUTEBOL CLUBE con

vida "seus simpatizantes e o povo ��. geral
para'uma grandiosa barraquinha a ser re.a

lizada nos dia's 25,. 27, 28, e 29 do·' corrente
no progressista baIrro de Capoeiras.

Florianópolis, 10 de novembro de 196L1.
Altarriiro Souza - 10. Secretário

'

EDJTALDE CONCORRENC1A PUBLICA
Para conhecimento' dos in'

teressados,
.

·torno públi�o·
q',le a, Assocíação de Créi:1.i·
to e Assistência Rural de
Santa Catarina, ACARESC
- iara l'ea;I�ar às, 9' horas
do dia 20 dE;) Nóveml'-o de

1964, no" Esc:ritório Central
d'l 1).CARESC, à Rodo�ia
Leoberto 'Leal' Agronôl1,. '<t,
em Florianópolis, a con

corrênciá Pública para ven

da. de' tn3"s veÍCulos com as

seguintes cataçteristicas:'
I - Jeep Willys, impor-'

tado, ano.' de fabricação
1956. Modêlo CJ-3B. Motor

4'J-H3.794, com prêço base
pam uroposta de Cr$ ... ,.,

700.000,00 .(Setecentós inil
'cruzeiros) .

ser propostos separada
mente, i�t.o é, um 'pata ·cá·
da' veículo e / devem ser es·

critos em algarismo e por
extenso, e sempre em 4

vias.
5 -:-- O pagamento deverá

. ser integral e a vist'l.
6 - Se as propostas, na

.

sua totalidade,
.

contiverem

prêços inferiores ao da ava

liação efetu�da deÍa Comis
são, esta 'prbporá o canc,e
·lamento. d'l concorrência.

7 - O Julgamento se pro·
cesará através de uma co·

mi�são, especialmente de

si�nada pelo Diretqr Execu·
tivo,

8 - Qualquer concorrên
te poderá assistir ao julga
mento das propostas�

9 - Após. o julgamento
das propostas, será envi'l;da
carta ao vepcedor, cienti·
ficando-o do r ....sultado da

concorrência, . danelo ao

mesmo, o 'prazo de trinta
(30) dias pata QvjJositar a

quanti-'1 oferecida e retirar
O' material reSpectivo, sob

pena de, decorido êsse

prazo, se champdo o pro
ponente colocad\. em 2,a

lugar.
10 - Em casu de desis·

tência de UJll dos concorren·

tes, o veículo ser" entregue
ao seg.uinte classil. 'ldo.' A

Comissão julgadora fixa
rá o prêço na b"l.s� ofereci·
da pelo primeiro classif �a

do ou no preço oferecido

,pelo seguinte classifi'càdo.
11 - Os interessados '0-

<lerão examinar os referi·
d.os veículos no Escritório'
Central da ACARESC, à Ro
dovia Leoberto Leal, em

Florianópolis no horário
das 7 às 13 horas diáriamen
te.

12 - As proposta: serão

recebidas ,ll,té as 1" horas
do dia ,19 de Novembro do
corrente ano.
, 13' - A abertura dâs pro
postas sera efetur ia .• às . 9

.

.

bo.ras do dia 29 de Ntlvem�
bro do corrente ,ano.

{, Florianópolis, 21 de outu
bro de' 1964;,.

Glauco Olinger
. Diretor Executivo da

ACARESG

II - Station Wagori. Wil

lys, importado,.· ano de fa·

bricação 1956, MOdêlo ... ,

L,6226_, Motor n.o TIV6t ..

,226.57.459, 'com prêço base

para propústa de Cr$
1.300.000,00 (hum milhão e

trezentos mil cruzeiros).
III - Station Wagon Wil

,lys, .Importada, ano de fa

'bricação 1956, Modêlo ".,
L,6226, Motor n'l .. ,-, .. ,."

TW6L-226.57.645, com prêço
báse p,"l.!'a proposta de

Cr$ 1.400.000,00 (hum milhão
I
e quatrocentos mil' cruzei·
ros).

Propostas e pagamento

1 - Poderão apresentar
propostas, tôdas e quais
quer pessôa:s ,físicas ou ju
rídicas.

. 2 - As propostas deverão
ser colocadas em envelopes'
fechado, contendo na sua

p'1rte externa os dizeres
"CONCORRENCIA PUBLI
CA". Este envelope deverá
ser colocado' dentro de
outra sobrecarta e endere
çado ao Escritório Central
da ACARESC em Florianó
polis" CP/502.

3 - A� 'propostas deverão
ser feitas em quatro (4)
vias, em papel "amanho
carta, contenao em .�tra 1e·

givel:, NoJne do proponen
te, residênci'l, caract.eristi
ticas .do veículo e prêço glo·
bal oferéeiClõ ..

4 - Os prêços para aqui
sição dos, veiculas, deverão 18·11-64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l\USS BRASIL - ,�NGI;�J..!A
THERE.?A VASCONCEtLOS
a mais .bela ljl:",���a" de,
U,6<t, pr�X_ll1o sab(?'(f.o· sera

apresentada oCi,ciaJ.mentt,
.

nOf '.alócs do Club Doze
.

,

de AgÍ1sto, no Bai.lr das Or

quídeas, ([UC apL'cêidlt,d'á o

desfile de con'(�'aternizar:ao
das dCIJIJ.al1�cs de Santa
CatariNa de 1964.. numa.

l)romoçfí.o dl;sta Coluna,
Sua. chegadà tstá sendo :1-

l;-UUaa,(la com grande ex

pectativa no' Arcoporto
;'UCl'cili.o Lu.z", OJ;lUC '::'eSelJl
'barcará do Conv:3il" Ta.>

Cruzeiro d.o '31r

SABADO,próximo teremüs
no Clnbe Doze de Agõsto,
o Baile das Orquldeas, com

. o desfile de cqnfral;�'!'l'liza-'
ção das 'debutantes dê S�n;;.
ta Catarifla de 196'1:,. Quá,
rCl'lta rneninas moças :'Ç'

preselltantes
.

de àez cida
des estão ii1scritas parf!, o

�peracio aconté:.:i.n).ellto cie
gal� 'que contara. cm'h '3

presença da mais bela l:na
sileira de 196$1:':_- ANGELA
THERÊZA VAS20NeELOS

MlSs Brasil. Sua
_,;. Renate, desfilárá

h;m�'
entre

us . debutantes cat)l.rl:1en8es
representando �lS Çlebutan
tantes pal'anaense,s. Tres
sas serão tocádas ��, pl'r:llei
ra para os pais ou pad,ri
nhos -- a_segunda para os

padrinhos ou namorad')}'s
e' a terceira pa.l"d. ; .amem-

. ,
dos ou convidadcs, Na tEr-
ceira valsa ôs pa:3' c]us, de
butantes serila' convida,dos
p'ura danç�al'em '.:l<.::JJ.llpan!l.f:l
do suas filahs\. G" afllh(tc!�s

-,-,-oOo .. -.� ".-

A+VIANHA
pàlac(;, ;:;e1'(l, l'c'i�lZ3.C�0' o

Coquite1 no .Querêtlc�a #Pa
lace, 'ofereci:'o' ,;, R�dnh::"
\

'

rl:1S Dr:blJtante3 c}c lD'�,j e 3 '

Rainha (;a'S Or'wld()c�s 1'(.J(\3
'--� "era Gonla�·t c Marit.a

Balbi. As 30,30,l1s,

---_ ''4... ).-.--.,-'

MISS' DRl\.SIL -- 1\ng2-
\;raseonce:los, rece:})cl'á .:J.

"CIHl.':C da Cidade, dbs

m8,08 do Pl'efc'��o, Pt'l',' o
Vieira ela Hcsa, no Dl:J.llli'l'i

to que cleSiJilurú pela Pr,l

ça 15, em éUtTO ,a))c1':;"
HOJE, fiO Os::o.1' P�t\a::8

Hotd, às 15�,30 11;; .. ser,i r2-

n'lIzaclo uni "Juncl1" OtC"L:·

CillO pE'la Vili11�, .

\C,F'" ,

r�

. - as .D0i11:}iloro.s do LU 'S

C:ube "��
. !.!,

, "---0,'0--

A CTT)/\.DV 0""'\�crn. a8$' j

til) l)cla l1H.l."lü\ o carl'o·::lo
,

b
,\ .

Corpo de BOil] nl'os,. co i�-

eando e111 cima ;: o Lux Hc

I' "", IOl,\" '3 :Xl!'[l os IrlllE ..

n)l�sOl'ns ela TV'·!:_ Canal

Onze c1r' 'F'\)ous, Os stucJh�')
psl·.üo 1ll0ntRclos no Pl'll11"ilO
B.l1Clat; do nl'l:'dlO do "CI1',

quir'ho".. Ce1 ... t'\'nD:ê.! el0'.' {:'fl�'

<';:!la� aS3�stlra'11 R c.t:i�i.�_ht·�

;1)(>�aç,;o ('(1'n'u "'c'a>�{ 1.1;; 1
�orpo ele Fonl�)���,·CS. ('r;

j�o a TV GANAL O��E

f)"fi; IPI.tOlrI'l\·!\f(}Pot,lS :�P':'G-
;r-:-inUl .. se'" pilrn. a ret-djdgr1e

(I:W notas' d.j'.'ul��a(h;_s <',1)

prim':'ira m�co por este C ')-
'

Junié:c, 'colaboranoo r;O�;l' t)

Sr, Hilário Silvr:�l.l'G Í1'f'f). ,._

sR,vel ltita:'ot" J::-do v}�,lor .>S')

er:npreellclimm,to � 'le v\"";.

�U1118nta]' ·0 pro:z;ressb ca,

"ILHACAP",

/

"

,

,e vidáIJ.do O "Co10nis1.:.:'1" 1nl(;-
noite de terça-101m, J ,'�, llzmcnte não compareciclCpclOl1oU os convellClOnillS' .

, , por motivos de out·ros COi:'il-
'.eLo' 1" t;ongresso HoteleIro prOllÚssoS, .ssumtoAs.
dó" Sul, com um e'leganto,',J
I. .

J '.

al'Ú111aUO Jant�r apl'esimku!- ,

cio 1:11n fimssnl10. serviço
\. . '_.,

"amel'lcano''', l'eCeb�Ildo' 08

'lllelhores elOgi�s' de tOa:D�
'os, lioteieÚ'os'

"

,�

__
o

•

",' eo--'-�-"

A BÓ�LTA Lfo.' Pra, N��
""5;., dâ FacüIdade de CH!'..:

visito'Lt_;G, cias Ecánô:r.nicas,' fl:cc'i,npJRea1nie�te foi um slZce�:;(),
. . uhida (\�a' Snl. .por"c,?jç�:()O Sr, Walter Luz, 'mais uma

,

.' G\11et4i c sep: m:10 n:ca�";1()
V;" de p,arabens, NeIde �a- , Gallettr) CJé.u 'no'ta altn'. :,'o',r
1:1:1:., �Ol1�O semprc' canta,1-

\' Querêncfa Pal.a�e l'a,. j_n2";;�'
.

do lnelodias e aninlando �-
'

"

..
,.:" "

.

'r:� ',' "1
.t,

,

tl '1' , ., 0<' ".. Q'UJ,:;:J,c.ao.da .. E,X1:tOSL.I,O, "'.18.,
quele tl�aciIdontd ponto""j'J ,f!',_:',t, "

'.

'.',> '"'.''' �""�
,
.. , ',,,"'"

l t· y é la ','iii' _"" ..Pintura" no.'.Qye.ren-cm, f\t ... ,

reumao" (a;" 1;1ossa' 's'CJC1e'.!a.-
-

Íace, �_""
.",'

de.
; .. "" . �

i / �\CABO d e/;' l';}ét�'bei� git�i-
..

",c tu, cenvii,':):�, (\0 81.. Al'tll!.il'
'<r:';b,1' 'é'" "'011"'1'0"'-' 'J""ldv""v

.• ,
4.,l

.

J, LI..'-r t..\!... ..,.:. .....

Hoprcsus, Leal; do sr, Ni�

i::o��l.U, :,Spryriücs, p.ua o' c:'t
sainent6 . de seus, filhús

Sl1irley e S�)cj� às dezo11.-J,
110ms Jio dIa Quinze do tl�'"

:c:, PAS,AL rii'" �crcy (Vir,

giniá) Bar·ba, passou o

"week-eLÍü", na j)rogre�s';'
ta" Cigade Balneária �ê

.Cambüriú,' ComprQu um fJ'J
nito alj:3"tamclíLo 0: mon,a

.• .,. I
,

pára 'passar o verão, 64/6;)1
naquele 'balnear'�,

.

. .óEi!.'l1!JrQ prJximo, na 16;"·J�t1
NlcolaLt",Ol'thodoxa , Súo

�. ,�v, GJ�nés Prril'C - JUJ,
'

Após a 0crJiuania Reli

��id��a 08 'convL:a,cios sêi:'.J

rccl'pCiólJo.d�s, 110, apto. 48,'
1)'0 1;0"; ah�al' na�Rt!fj. Duvi
';\er, �m ,QopacalJana
Hio tie Janeiro"

,

�I
t" ,

t]I1\�SlS, jnc,t�gul'OU CO,ll
e' 'nte éoquitel 110' Qu,,'-

•• .. t '. �
l' 'PlJ,lae,c, �ua, troai'.1

ExpoSIQiio de Dcsenhc,,:;,

-�·-_·oOü· ,'.. _�-

lWDRlGO DE '!'!:ARO, COil; , 0, GO,it:RNADOR
<1 .. cOiC\:"'úrü,ção deste COlu�" NI}Y BRAGA p Senhor:t, ,Hj

ni::i�D: vai pint:1r dez fOLlJ- PoJaclo Ilgnassu.. recepcio·
graf;:ls ele elc:5al1te;:; 'd'al1L\::l nà1'am Mi�s Uaivel'so e Mi,';':;

Brasil - K�al'iruki Tirop"i
e Árlgela Vascol1celioS', 'com
um ·els;l��ntl! co',lllitel íl0 UI
la6io, Iguassú,
,:-..," ,..J

A ASSC;CIAÇAQ .Co:n1
.lc P'poli.::, �- ,ensa-laBelo 'Ui
al-:an1\�I�t.e 1.�3ra 'á í�co'ita d8
\.la a, o lJl'oxiillO 'clia _'±

1'0 T':1tl'o '''Alraro ele Cl,:-
I'a )10",

.'
,

,

'�ÜS3 UNl\,�RSO ,- K�·

,i:'aJ.;:i T:sot)ei. recebeu elo Gil

'v��':'ador Ne:! Braga. Ll"U

bor;.to re]ogie ,u;'alia:'o ',�ln
, quatrl'cCJ1tm{ mil ,c1'uzéil"'s,
f'ni nome do Estatlo elo 1":L

')'ra' na:FL)� ,o oscrd� PALACE

T}�l;, ol"L::-m ofel'ecéu um '

�Oo--'-
t'.f!).üf'cC' a.!1,1ü(:O aos, CO,I- ')

" I
\:C['C.O' ii.�.s' lio i Congl:es.,o 'FAL!I�DO -- em Govcc-
,1JS Hotelc!ros elo' I�lll .J6 'l'f\._Lióf. -c Miss Brasil Ang,)
t::t .. s. A uCi!ora\,'rtO do ce. ('- - l::\ Vascol1eeJIos, visit:>.rá o

era (/8 .llJeéL1 e (1 8'21"11;;0 GO'i'2�I'adol' Celso Ramos,.
d�)rr�entt',.clo pela aflU:3'-a c��-

l'B'Eflo r.çcebcu iJU,:.[tli Lcs i..�Ji.J

gjos: e)J·Je1'0(;a�.G5 .
ao \ Dr,

Odson C[!r-c1éso. G:)l'C,jt0;

o()o---·

J

fi.S (('Ob'.l1:!'1.ntes do 'Ea']8
d'aej;ldt l.nc '. 'e:npl"pe'h;i- . /8,;) Qrr"J.ic1ea.s, deveria .e"1.
mento l1oi.é'lcjr(j, rJn 1,CSF3

"

tl:C"�t1l" PU S�or;:'Cj-::lrhl (10 011.1
Cp.pital PUl'a0el:s LW Ül, JI(' no"" -- U111:;t J'oiozr:'!.fia
(Y,�.3m{ �.u' d::o. ,em t:i'uie de "debut," 1)8":l,

R '1""")0,�f''''' 2:P::1 g0�:lal (}o� Sil1-

p�<·n�(.).pto �:�0 sr·rn'- r.:-U�Dr10
,,,,,,.,. 'h� _' t"nH,�(1i.o {ln l�eviscJ.

"'-'.000---,

'.0 D�. Z:tlNI 'Gonzaga, ,lO
"t\1'ner�\'a;l Bar" elo Q':I'-'

, ,,1 \,

l'el'ClO., ,comentava qm� !'oi
noJado a auseneia, deste

CoJ.upista nós ]nl.iJE's 1't':t

Ji.zados· C!11 Lll.'!'es: Dor' 0"'1.
sl5.o' du. Exposiyão de' A;P.D.
T·_A(.�ucll's acóntecimenbs
só chW�'ura;u a.Q conhed
lllento d. 'sic ·Colmílsta I}ur

l'�l;h';1éájo. do ea:ml -- D",

-,--�ôüo-,�,-

n ,("(''>' U,'81() cJÇl I"f)Vr) 'e'

Pórto )\'c��J:(" vai. apl'eS2'.1-
't,:w n11!x!' 'r�i)()rt:1[;ell1 illW-;
j l'['c('a '(lo Baile das Ol;ql1:
déas,

Numa alegre e' �al1ples
manhã de primavera '+ Nlj..
turesa emprestava um as

pecto singularmente belo e

romântico e a barca 'de Si

mão Pedro, conduzindo J'e·
sus e 'demais Apostoíos, des-

"lizava. docemente, as àguas .

verçics' e quietas do Jordão;
em santrrícante excursão,
naquela época, multi-secular
que, depois, marcara" com

sangue e Iagrímas, ·i;1mo. e '

renuncia a nístõria .Iírica e.

senumentaí : 'tio Crístíanís
mo nascente,
:\ .urtsa soprava sutilmen

te beijando ai cabeleira \'('1:'

de das florestas' distantes e

'0 sai espreguiçava-se, amo

rosamente, naquela llÍanhã
do suprema ventura daque
jÓ bucolico e Inebriante 1'e·

Ol1nto que a NatUi.'ül.8: prc,

l1liár�, em cuja puisagem
soberanament.e singela ,e en·

ternecedora Ten2tir� belc:ró<t

é hanuonia, sercniduqc é

C8.ll1W!
A lnultiPli�iI�ade ele 'n peco

tos 'Il'8.cioscis o,ferw;ido,s aos

ol11o.;:es dos Apostolas 'pela.
Nature,�a que transparecia
compartilhar daqüela clivi·

I

nuI eX�'lfrs�o, os Tn!=tis sin

gulares e lilOlos, bem como

a atmosfercl de lx:i e o cli·

ma fl.'�\tcrnal então exil'ten.·
, .

tes, postos em silenciosa

harmoma, bem pOderiam
servir ele marcante exemplo'
aos homens do século XX

que,:I'o cotklian , vivem ·em

penhados ep, e.sm:J.'l'l1xc;m-se

uns a0S Ol' 1'08: 1)()['(j1.'2, 0".1

verclae1.c, �,ind'1 )1'\0 C();l1Í.l"C·
enderar"-l 01VL? S")l !,,�l;� 'til;"
de cst,á' inYnr��.:vGl,n(\nI0 ean�

� ,lo
,

DL
, '

'dicíonada a' que 'prçporcío-
narem �s outros.

'

AquÊHes valorosos Aposto
los, ao doce contacto com o

Divino Mestre, .objetívavanr
all.>rrt de sentir a simphcída
d,!, e Q. ternura envolventes
do .

Messi�s, ouvir se�,s Pt0"
fundos" e edificantes ensina

rnentosvpara melhor sítuã
los aos-seus corações, já, H

q1fela
' ,alturl�,' sublimados e

'úonfortados,
E Je�uÉl, C0lTl aquela ternu-

'1'8. tao peculiar a sua íncon
fundível e sublíme pe l.'SQlU1-

lj(!.ad!�.,. pousou seus 'olhos

"moigos' ,IIi SCJ't:r,8S' no Iírma

�ll;l;to aZ]JI e entrava em me,

dítação protunda, enquanto'
a 'bam:rJl-de Si.J)1Ü.{) Pedro, <I'

travessava tn:m.q?ilanWtlte o

la,:gll' ci'o"tmll'io emoldurado

peias' he"e/�a d<ls águas P,

pplo� 'ITl'de mnci0 ele ::tnj)yj·

ela s ,�él"l:as
tl'}nr1'o.s

Ao ,re:5TeSS?reru a' praia,
o vIi-'lho e dcste<1üclo pe�(:a,

,101' SiI'?iio Pec\1'o, aNl.I\1enfi·
r[1 a lJ'U'ca 'e deix:ira trarís'
pá'\"'eceT nos t·Tr1.�OS 'fisiond·
r11lcOS .as l'eac;ões suaves e

'C)icn!'Hclol'as c"nLidas de se·v

cainpo emocioD"1. enqu811(,0
�JeSl.}�1. ;jórn ;�8tl Q1l1�r i1C'lC

'trantB, e ocnclosJ, advLr-;hl'

va,lh� os pe:�s"n19n\'2S mal'}
rCC0nditos alojados, no san'

tmtrJ.o da (;(tte1a alma sensí·
ve; e· ,cQrajosa,
No ar nair·a�·a urna c1rvina

ll;el�d;? nUQ eblcl!:icava a ai·

lll'l e' entel'n:8�:i::1. o coração
Jaclueles A1)ostolo5 e Jesü"s,
sentado à beira da praia,
contemnlava as onelas 'ser'

nq_<; qll'� bei.jnvn\n' 3. (lI' a

e. sob!'tln��iros

•
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"nJ,o\;e�Uça e, em se�:wi'<l:ü" er' Amo� -Uníversa! �'Je,sus, .S,-"
guara-se e prO�Ul1d0 siW�c-io. ,�1iOli: de ,lps,sâi �.\1.da3" \?S,

S0 fez quando-sua melodíosa;' "tlOJ;l4er'{16s�á�"COX;1' :113.... :. nen

'voz repercutira naquele" .a,t1li' �kQS' qa paz' e, do, arnor . e

lJi.eilte e penetrara como, brl ',f'ai�nos-(L sentir o' à�oJ11,\], SU3'
53 amE;na no coração .da,Ql�e- ','

"
j ,:', ". ", "

,las almas Simples, dizendo; ',. ," "",.,.

�'-lJedi c da.r-+je;vos·��.'. 4 �it..,· " ".�
cae e .eflcont�:r�í.s; ,l)atel, t·

"

ab-l'ir·se-vos·ã.. Perque, aQu(j-,
"

Ie que �ede, recebe; c q fVlit·
busca, enconrrará; e ªO:.'l.l}t')"
bate, se abrirá". "

'

". '"
.. Si, realmente.

'

a�,)'ira�Tlos
palrnilhar a \')".tn,cla. ela vida

ao sol do Lvan�(�\ho. 4e Je"
sús e respirar �-::n n:\rn:J, ti.
1�i.Ct�m0nte. fr�tel":oaJ 8: da -{:a·
rídade .Ó j'''I'Jamos, desta ·(di· lo.
rríá virt.\lcle o ,iIlst�\l:11�r:.to',a
bQ�Y�(;ado de "nossa . E�,�r{(�� I

(.�ü,o e E,V,OÜV'H,,O, coloc��1::Q :;)�., ;<

]"\c.ntÊl:":l:f;:glYJGntn e�jl, i ·nO?S8�) '.
11180'>, sem ta;'(tanr::�,:' o'-ul"à·
el() d.e In.of;s<Js deve�es" para
� 11E)

; p')s�ap'1�s
'

filt:r'�'(',: ;ltn;
vés de nosm rel'ina êsrMi:

.

tWl'!. o�' rabs behefi�:'os" e

confo"tr-ldores nue c1l1an:àji1
c:l.aquele m,ir3 �ul(JSO sol �,co:

.' ,,'
o"�

"

, ve dOE )Irios, (;'.!le emoldura,
'''o ,

.. , o i llroh� «la poéj�cá' e! r. � I \
1;

"

I
;V'O ....... •

-
"'...

,

rnistíca P::;.lestH'l<1'., ,:' :, .

'
,

,
"

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

L. :A� 'lJlysséa

:PAR·:'JCiPAÇAO I

'.
'

.

.

"I

Paulo da Cosu Ramos e Sra. Pru�iicú.pal11 ;:'
1 (,

.

"7 • • �

�.'

, âps .PQrent2�' e
..
P(S�Gas de, .SU�S Relações o

'

..

r.s imento de SUq," Fil' inha 'DANIELA,.
ocorr.do 'no dia '_� 4 -de Novembro nà Materni-:
'·i(�.( t'.l�, 'c; l'r!ófl Correa. ,L'

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

IO(1J).[:';p:lo·n')s em nc)siç:ã:9 re'

,centiva capaz 'dEi cana1iiá,
lG� ao nltar de' nDss,a' ,

co�;s
'

xcrcicl!1' às portn,s
.

c1.p' Te;:-i1-
pLo Subli;l1e o!lde g�'GVitlf 'o

, ,

, 1

'<'1

'.'

it

,
"' '

Sorteio no 9ia 23 de dezembro pela
Lot�ria F.ec;leral e a entrega no dia 24

,
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'maravilhoso de bef,eza ..

Àlta Qualidade para
Um n:H�Jldo
éoi1fôrfo e

o seu lar.

Excelentes çondiçá�s de vertda
à vista 207.

DE bE'SCÓNTO.
B 'pagamentos s�m' acréscí!11o e

outras mod4;)li(!Jades à 91tura do �eu
orçamento. \

Participe de mais esta promo�ão.
{:' M6vEIS CIMO e ganhe uma

Vi-MAGUET 1°9'. O .quilômetro.'

",'

·,1

"'.

' ..
,� ,

C�RTA PATENTE N;<Y 299

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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registro histórico de mag
níríea Importâncja, porque
ut!l1za a cronologta estelar
e o' horário da galáxia, mui
to �la,�s exato que

.

q�l\i3-:
quer 'datas e relógios hu
manos. Depois,' em tô�l:)' o
con]unto, ·sftetiza··� Fi:<Ís.-
fia Positivista, na legenda
Ordem" e '.Ptogresso, divisa I

usual política ê eíentíftcz ,

Comte ao decompor a fór
mula da religião positiva:
"o Amor por princípio; Or-

A ,BANDEI�A NACIO

NÁL ro BRASILi :tns�ituldn,

:oelp Dec�e�O no. 4, de 19 do

,Noverrtbro, . ,)'889,
. é" a um

terrtPO sql ,ó:Símbolo, d<f pà-:
trilÍ Bt�Ileirq;,�,�, lVfop\li:llep.:'"

.

t; )'de' çuuur��
"

J�iver��l
�'!11Pora! ja fS�b, �nSI>irâçào
d� :ll1ais antígú Ciência. a

J,stronomia, e· sob
.

�
,

égide.
slll'lpát!ica da �ltmf,j.ni,�a4e
�c:t3�nqeira do Brasil é um

�·...-I'__�__-,--_._----------, __
,-"

I'

EDlT AL'

., 1. O BANCO NACIONAL DA HABITAÇAO torna pú-
, I'

.

,
'

'

" \

bUco ,a tôdas as emprêsf),s que mantElI1ham empregados
�ujeitos � descóntos pára instituições de Previdência 8.0-

éjaLque entrou em vigor a 1.0 de novembro corrente, a

oblligatoriedade do
.

recólhimento da percentagem de l°/e

(�'por cento) sobre. c �ont�nte de suas' fôlhas de pa·

&wnento, na forma do disp,osto no art. 22 e' parágra":)s, ua
út 0;0 4.380, de 21 1.64, publicada no Diário Oficiai da U

ruÍíó, !ie 11.9.64, e rio decreto n;o 54,955, de 6.11.64.

-1"
.

; 2. 'O recolhimento da �ontribulção deverá ser feito

men�álqlente, até b antepenúlÜmo, dia do' mês, com base

no total da folha qe pagamen"", do mês imecliatame�te anC

'teriQr: O recolhimento rel�Üvo :ap corrente mês' de novem·

bro; deverlÍ ser feito at( dia �O dêste mês, com bJ3.se no

total tia. �ôl!1a cié pagamerit�. do mes de autubro.
�. ,

' ,

,'I,. '"

3.�A percentagem acima indic_ada recairá sôbre o total

da: fôlhq_ de paglln;lentó -' sem a, limitação prevista' na l'e
t�,'"a", 'do art. 69 da Lei, 3.B07, de 2f?8.60. - e com a, iÚclu
�âÔ dé, quaisquer rendimerito de trabalho, provenientes
dO exerdciQ de' emptêgos" ',tais· 'como ordenados, salários

Mclú.sive (:, 13.0 sa)á'rpÚ,· 'per�entag�ns, comissões gratifi
çaçõeS' . diá:r:i'ls, ajudas. qe custo, xepresentações e quaisc
qUer oQtros Proventos OU vantagens pagos sob' qua·lquer
ti�e é f(lrma ébntratua;l, pe'las firmas e SQciedades.sujei.
�'� de�ontos 'p�ra institUições �e previ��!l5!a so�!.al, ex·
clui4os; apenas Os 'pllgaI]ientos efeutados a tItulo oe salá·

riO:f�a, e as '41denizaçães por. r��cisão'-cóntratual.

.. .

'.. .
,

',�, Ccinsider-a,se epíprê� ....". �jeita ao recolbimeIlto -

q '�mpiegador, :9óJh,o tal' fiefiniqQ no a J. 2.fl da Consolida

çé4 das' Leis d,Q.
.

Tràbal,h6 :...:. j-lClusive scJc.eda • ..;8 de

�npnÍià
.'

niistá.
' ,

,"

5. Não poderá gozar dos benefícios que o sistema

fman�() de habilitaçij.o: con,ceqe�
aos ca,p<Ldatos à aqui,

� ctii '�a!?a' 'próprià:;' "o,' tilPlRfeg*d!) ; qu� não faça. l?rova
de quit�ÇãQ

.

cio 'seu empregador com o :Banco NáClOnal' da:
mbiiáção. "o

"

"

.", ':,."

:: .' '6;. ci fêC6lhÚn�ritP' dé�er,� �er f�ito'�11l agência do �Ban
CO' �ó Bra�iI li À. Não;' ha\}entlo; Da localidade, agenclã do

&néo ,db Brasil, ,'o }êeô:Ihiffi�ií'tb poderá ser feito na agên
idá da. Caixa EconÔWca �edera1- .o'u em qualquer agência'
de. estabelecimento' bancário.

. 7. o r.ecolhimento será feito mediante preenchimento
lia fornnUário próprio cujo modêlo será puoúcado, em
fegUid'l" ,no Diário Oficial'da União), em 5 viasJ com os se·

guintes destinos:
.

,
.

.1.0 via: a ser remetida pela agência ·arrecadadora, Jun·
to,J�Oni (> aviso de crédito, ao Banco Naçional' da Haoita;
çâG'
_.,

I.

2.0 vias: recibo pára o empregador; /

3.80

4.a via: a' serem entregues ao Instituto de Aposenta
dom e' Pensões Bt que estiver vtncttlada a empresa, jínita.
mente com as guias de págamàÍlto diJ.s contribuições devi
das. 110 mesmo Instituto;
,

5.� via: a ser remetida 'pela emprêsa; pelo Correio, ao
Bahéo Nacionai da Habitação, no Rio de J?neiro, logo a

p6s o Í'ecolhimento.

'.
ÍJ. Se a emprêsa co'ntribúÚ: para máis' de um IAP de-

.

Verá recolher a contribuição devida ao B: N � H. em guias.
Separad.as, üinà. rel�tiva a cada IAP, com a importância
correspondente à soma da fôlha de' pagamento d!)s respec-

.

tivos segurados.' .

'

.

,
9. Ao correspondência.destinada ao Banco Nacional ,da

�i!.ij�t:sição gozará de frâhquia postai.
..

1 .•

,.
10. As agêncIas d� rêdé .ba'ncâ;ia privada, inclusive

a,ancos Oficiais dos. Est'ados" promoverã.o, dentro de 15
(quinzé> dias da data dos recebimentos, a remessá das
itnportanclas que tiverem arecadadO,' m�di�nte ordem de
Pagamentô ou cheques; pagáveis �o Rio dê Jane:ro á fa·
Vtlr tio Banco �àcionai $ Habilit�ção, e com aviso a es·

}e; indicando o crédito e as despêsas de tr:�nsferência, a-'
C�mpaIihado dos f)OtJl:ptov�tes dos tecc?lhinfentos das es-

prês�s. .

. t, , .

.

" ,. '{' .

,
11. Os Bancos que

nã�s'Umprirem
o disposto no iterri

ànterior
I

serão

. �x'�1UidO;� ;:'

.....
'

;

...rê.'d.
e

$arre�ad�dó.�a.Brasilia, 9 de ÜÓ .en1�rO de 1964. ,'�""'''''''-'''''''
�ANDR1} '.M, ·cAtA�C;���I, .preSide�fe;

.

do::. Ban,co

OFERTAS
OfERTAS
OFÉRTÂS

\
- \ c . ,_.. I

O FE R'T IS
.. !�','. "0'" '-,

:D.F.E R/T A S

'Df E R TA S nA n
' SEM A r\J fx

. J,
'

. "; _ -. �

'0 F..� R T.A S·_ o. A
" SEM ti N A

O f"E RT � s o 4, SEM A NA
/,OFERTA'S O'A SEMA'N A
6FERTis oi SE�ANA

, ,

Of�RTAS DA SfMANA

O�
DA
DA

QA
O'A

S�E t-íi 4.N A
SEMANA
S'EMAI\JA

,

SEMANA
SEMANA

Dedica,::o à me�ól'ia
de Clemen,te Roverç.

,-

, l

. .

ISQUEIRO' . Cr$ 1.30�OO .,

.;:

dem por base, eo Progress0' gülo . Austral, de 2a. gran-. lus (da Constelação.:c\o t.eâo
por fim., "O dispositivo a�-.· deza) representa -o Esw.do de la. grandeza, distante 69
tronômico da B�p.:ieira Na-· do Paraná i Beta'( da cons-. anos Iuz) para repr�'� "ar
cional não po�e;, porta.n.tb, telação' do 'l'rlangulo Àus- o T�rritório de �lci BrauC:l,
ser alterado;. to4�W1a� por tr�, de ,39,. : grandésa). rê,. Pe'sçhubba (da G��'\aç�;u'
eontíngêneías c:iEi; O,eçg:ráf'a. presenta o E�tado .d& p'a,r:li- do Esc()rpião; de. 2�. "j;rt.'l-.,
BOl-Ítica Naelopàl, J)ode,J,"ão

' ba; . Lota (da Conste:a,çav ..deza) para represerttar :0
as 'constelações- 'da' 'atlnd.l'li-. do Esçorpião,; ,(le; terceíra .:' T�rritór1o . do Ania;pá,� Beta
ra receber as"� .:q��ssát'ias, '�r�nd�za, rep��senta o E�-. (dlL,C<):llstelz �_.:o do.."d .,,,tUl,l
extensões; confb.l'IÍle: á. :�é- tado . de .Alagoáa; Téta «ía, ro, da la. grandezà di' ;'�.'l-'
càníca Celeste, )m� Sl;lgUÍJ.1- constalaçãq elo

.

Esporp�ã�,. te l6S anos-Iúzi �a;_ :e-'
do rígída e nlatentàt'i,G�m�n, de sa.. grandeza representa presentar o Territór'io a�,
te os preceitos ç1a'-,�tI::I)�O- Q' Estaelo do 0.'.)ar<t'; Na ('.1./ Rondonia. ,E' assim, exata
mia. 'D'outro modQ�;ser�.:a.l-, Ce"ste'.açã_r do Escorpião, . astronômica e hi�tõric<1.men
terar o Símbolo dâ 'Patna de,. 3a. grandezaj ; .represen- te, a evolue" _ de, dl.i;pos' ." ,

Brasileira, As estrêlas: cens LiuJ :c.s ..a ...o .ao F'_aJÍrito San ,;ão das €strelas' na "n",:
tantss da E?� �f"i'a do Br .... - to; Kappa (da C6ns�ela ,'ü deíra Nacional. 'Niãs, as 1;

síl, suas Cop.�tL.açôe.s·; e.·(�s do Eseorpião" de 3'a.- gra.i- ú:�:mas estrelas," apresen
w.stados que ,representam; deza) representa o·.EstaC'l') tamos em sugestao daLa(�4
.onrorme b deú�to �h;i 4 Ce Santa caiarma: .Lamb-. de 1959'. Igualmenté, e' 1:;1.0
rle 19 de novembro- de, illq9 da (da ('.f\n<;telação do' É�- e .ímportante, Vê se espe(".�

r são: -,Proc;yon (:8. ooas-. cnrpião,: Qe • .:la., grandez'J,) ".r)·a r ...liI:a O'Il1�s de-

telação do .'r
.w . }.renDI'; de

.

representa o Estado do.' ,"a. Novembro" regido pela CO,1S
la. grandeza-dista�te' da,' ,ui; Ep&ilou' <da 'Constela- telaç50 do Escory\ão, ,sig�
Terra 'I} ,ános -,1uz),·repre· ,'�". "f" ���nr"iPo,. ,de

.

3a. no astronômico da Repú
SAnta o ,.

'azon:>�; ,Sirms, grandeza) re!,,,:,,ésenta o Es- blica.

(-'a Cm,stela,çá,o do Cão ta'do de Pernambuco; A'1-

:.J.aio1', de' la.' grli'!"dez!l.; , dis
.

tan;� (. na COlistshJao do

tante 9 L.lOS luz) fepfes<'nta . '!lcorplão, de la . .grandeza.
Mato Grosso; CanopUS ,(üa c;"".ante 163, apo�.;..uz) �e

COc.stelação de Carina,,".de. }Jresenta o Esta,'ó!ia Dr;·'
,. la. grandeza, dist.ante 212, hie.: "leta, (da, Constelaç, t·) .

anos-lu:::) represenÚ G-oiás· ..." :Escórpiao; .(le. 2a,· ·gr�n-·
DeltL \\.,n\:1stelaçao: da 'Jr'uz qeza), representa o ,Esta�o'
Cruzeiro do. Sul) reDre:.en -, do Ma.ranhao � .Espiga qla' Sam;) a·Bandeira tio Hra-

ta Rio de Janeiro;' G�p:'ma Constelação da Virgem 1:1. si1. '

<Constelação ,13, CrlY6-:CrU- grandeZa, distante 19i :m03' Fpolis, 1:J de ·nove'�br()
.

de 1964.zeiro do SUl, ce 3a.' grUl1- �uz), re!, ..."�enta o Estado

deza) representa. �ãop�li1l1; do Paraná.
..

Epsi,'i()n . CConstpÍ'açào ':, do Com as tral>formaç,jn.' uE'

Cruzeiro do S�l,. de ,4a. Geografia P9ht.jca do, B. a

grandeza Y 'Topres'ent,à ,S�t- - sil" �I com a possl'J·.lic!l",de'
gipe; Al:,...la ;Wostelação futurá: de tOd,(lS os territó
da Oruz-Cruzeiro' ·<lO·· SUl; rios atuais pallaram à ca

de la. grandeza-distante .. tégorla de Estado, � estl'ê-

218 anos-luz) i'epr.e�ept�' Mi las constantes na B�'l:I�Ü
nas Gerais; Betà (Çon$te- ra do' Brasil serão. evide,)

lação do Cruzeiro d"o�:Suii de
.

temen,te, man+""1'10 a per

'2a. grandeza) 'representa ,o· feiçãi) astronomLa e h:5t,ó

Rio Grande do' Sul; st�na
.

rica .do S�mbolo: .Al!Jha rio

(Conste:ação .do "Oi�!l-�te, Cep.�auro (qa Const :!'Laçiío
de 7a.· gJ;'andeza) .rep'r\��e-n-. do 'Centuro, ele, la. I!l'?nde

ta o antigo Di.'1t,rito F.e'õ'·e;:,al za, di�tante 4:3 anos<uz, a

hOje estado ,na Gulj,nabà::-' mais próxima de UJs' .

- ).
ra; Gama (Gonstela,çaô ,!io 'Q-,\suill.; ,A�pharÇl (

,

da

Tr'iângulo iJ,Íst�. '\t�'- 3Ei:::-' �on�teláraó _" . ;��ra, oe
Grandeza) ri.?""rés�ntá o a;tõ '?à" grande�!,l.) Pllra:: re:rre-

.

Grande do 'Noct;('Âlp}\a, . �sentar 'o rer1'Ítórro'd�ri;!
(da Cr lstelação do Triân:" hoJe .�sta�o �or Aêre; R. ';L-

A BP' deita do Brasi�"
desta maneira, I. mais n�
tável" sim)Jolo l'lllcicma;! em "

toda . aí fac' . d� Terra Ue'

�istm' a �. c..:'uçao ti'uraa, ; I?":"
cionalidadp desde <> tX>ni')'
de _v'sh' ..;ósinií!o

'
. ,

flV'-DO PARA

A FORMA C!:RTAJ)E FAZER ECONOMIA
.

.

. MuitlJ;; talvez desCQp.he�
Çll 'l1 êsse n.ome. NãQ n:é.
avé aí,' naàa: ele a�oto:U1.�.
Outrds tiveram a dita uQ

privar de I)ua qui!7'1.de. Ma.s,
el� tm"'o 1$so, n� o ne.cas-,â,:
rio entrosa,m�nt<> de h"ome ...

-�-

nagem. �oi CLEMENTI.] à nossa terra, e , ao Bras.il. "Descança' em paz C13-
RôVERE, � autên;;ico Hoje ê:e repou:,;a! Hoje, merí�e Rovero! Enqua::1t�
"az" QO vqlapte. Atra\ �s êle descánça!, Ápós mo,),:,,' oS ';eub conterrâneos consi!.
da po::.sante 'máquina' ·por traI:' 3.0' Continente .... Sul-,'\-. vàUi à tua memÓria.
êlé. dirl�ida; &anta jOatah':' .. mericanô' sua hábilidaüe c". M�tcd AureHo do Valle

, '
�.

_ ,

•

,

' _,.'
'", .' '1 .,

" ( \ " '.

M, em �,e,special: Floria .ú-
. !J.lta-cl'aSse a.Q, �-:QJ,�nte, têr:1 , Peféira .. ,

po�itano..s, é . u!11a das ma:is
/

o !prêuliô' justo;";
'. '.

gral�.s rec.óràaçoes, revÍwr
()s momentos de glória, ii
vidas p()r êste repre�entaà
te da g�n'''1:barrÚ�a-verJ�'
Vámos, apontar- p que 'Iê
mais :adio�o nos foi lef';'l
do! ;" amos citar o ne ,mais

failtástIco,\ foi· transniitido
à,e' ge�a:ção, em gera.ção! �e

p�ra 'Uns, é um lJU.�tre d2S··
conhecido, p�ra' outros, flê
�'e se�pre �será" um� figu,...
rl!- famosa. Queiram na n�,o
queiram alguns, a -:mitir taL

'y'e�.dª,de, �Iil: ,�aQ debatcr-
-,1, .• ;

" -

...?,.'

se-áo' 11:9 yá:�o.· .

..! . i .

��;
I

�.;J.
í�

, L

Fesfiv-idodes. de Santa Càtarfna� Vír
gerh e Mártir Padroeira, Arqu�d�ocfse

> _

• L •

',e do Esfr:do
E ININTERRUprrAMENTE

ra e Catedral.
As varas ..

-

o Pálio será

�-'"
I • Y

<
'

.-<:_ :.
' •

, . , ,,�.

isto é, sem qualquer pa:'t-
DOM JOAQUIM DOMIN:- qa e ir.terrupçao na mac:-
GUES DE OLIVE,IRA, POi'? cha, ao '�inal do Ctretor.
MERCE . DE DEUS É DA Os fiéis e famílias qUt.'
SANTA SE APOBTOLICA, não puderem acoinp�nll!o!.,
aRCEBISPO METR0POL!... a procissáo élever�b posta,
tÁNô, PRELADO DOME�- se ros passeiós l.as ruas '1,
TIOO aSsrSTENtE 1AO 'sõ':t' traj�to lllíora assIstirem t
LIO PONTIFIO!O, etc. sua passag�lÍ1_

O 'preStHO obedecera r

:'3guinté l�mer ..no: Ruas;
Tenent� Si:veira, Alvaro de

Carv9:llià, F�Hpe .. f:)ch:f.nidt,
Praça XV para baixo, :u

mando 'ao lado da Prefeitu-

Edital tté. Convocação

carregadas pelas Meretí')sl·
mas Autoridades especia:l
mente convidades_

pará a solene procissão
convidam-se todos! os fiéis
e a populaçao em geral. Seu
do costume, alias, muito '!\m
vánI e Viedoso, enfeitarem
e orr:amentarem os fiéis ai

ruas e fachadas das,casas
em circunsrtãncias semelha�
too, o mesmo' se pede e es.,.

pera por oéasião da procid
são ,te Santa Ca.tarina, glô
riosa Padroeira da Arqu1dlo
cese e do '�:;';a ':0.

Desde já hipbtecamos
bêrção a todos quantos Up

qualquer n.odo concorrerell

para o· brilho da proc\ssJ'
da e;;:celsa Padroeira.
FOTA: Desejando A Ar

qu: �iocese associar-se pra
zeirusa.mente, ao dia da A

d o de Graças, que vem em

po'gando o Brasil, e apro\'ç;'
tando o ,prande concurso d
fiéIs e a, presença de niere·
tíssimaS, 'Autorio�des, será.
a procissão encerra';a CO'D
o sotene canto do TE DI::

UM, em açao de graças' a

Deus pelos benefír.ios· éom
tar>ta liberaÍidade recebidos

.

Florianó:9o'is, 19 de no-'
vC"1bro de 1964 .

�:u ,.. C1P1 r (Õ 1;'or or'" Pn'l 1)U
'i""'O Sr ArceQ1Spo '.\fet\.·o
pclJta1"o '(As) Mo'''s, FRE
D�n.�CO H0'R()LD, Vil!ár'.o
G,�ral e Cura da' Catedro.l.
Com. �\Tewtà" da Luz :rvla,..

cu ....·o" Pt •.. ,ec.or ria Irmai�d.a.

. '.

�:

&!Jttl/m.eJ�/o .,ilo!tert/1Jel, km pqr lln!

�®í1®�n\Ylrn[1&@)@W& .�� TI.@
©&LírnOO[PO[1[1&�'., .' 1

'.;
.�. , ,

..-. Incans�ve,ij elà' realiza' tôda � a obra� do primeiro ao ultimo

km, Prop'O'réi6na ,um rit'mo' permanente de trábalho\ e· lucro,1
Nivelar, pavim�ntar, abrir e�tradas', es�arifi6ar, cortar' taludes,
remover pavinientós;antigos. conservar, espa'lhar misturas .. 'eis .

I
• r

O que faz a Motoniveládora n.O '12 Caterpillar. Um verdadeiror
padrão em máquinas da terra8lenqgem, propiciando sempre

. ,

.

luc;ros crescentes. Faça-nos uma visita e const'ate as múlti-
.

J.

pias
.

v2ntag�ns, (Jl!e a· lY.oto,ni ileladora n:o 12 Caterpillar lhe'
. .

,

pode ofer�Ger .. Motor. de 115 H.P ..
- 'Potência máxima ,em

quaisquer condições de' tempéra-tura. Embreagem' a 'óleo.
,

.

Transmis�ã.o d� "Engreno Coristantel' com 6 velo,?idades ;'
frente e 4 a fé. Total preciSão nos movimeritos da lâmina.

.

'

i'oje· comenu;rãmos ()

18�.. anivetsári� �ê seu pas
samentO .. SUá partIda dês- Aos que o presente E�l,;tal
te : mundo, .'. deu.;.se não' ao virem, saudação paz e ben
voi�ri.tt� 'de' sU.a "Ford-Mer. -

1:" C
'

t." , çao .em ...,.,sus .ns o.

cury". SUl!: ida desta v:ida, fazemos saber, que, de'
verificou-se em circunstàn acôrdo com a praxe esta
eias álheias a vontade hu- belepida e a piedade dos fi
mana. Foi-se para 'outra éis celebrar�se-á no dia :?5 .

.

Vida, deixando-nós, legall� do correÍíté; feriado estadu
do-nos, sua fama!' Sua cora. . aI por decreto-lei de 12 de

gem suà glória! Enfi�n! '1'11 julho de 133'1- a Iestivi "a-
'do o que conseguiu "uran- de de .Santa Catarina, \Til'
te sua permanência .nêste gew e Márbr ,Padroeira da
inundo. Sua memór.ia, 'está Arquidiocese e jo :mstado,
perpetuada em uma ,rua, pelo modo que sebLe:
e no Po"to ,de Táxis Sito à 1 - As 10 hor�s, SOLENE
Praça XV de Novembro.?o MISS!\ PONT-FICAL;
rém, esta home"'a.�em,. ain 2: - As 16 horas, PROCr8'
da é pouca. Muito maior, SAO COM A IMAGEM D:1i:
deveria ela de ser: Não SANTA CATARINA, pa!'a
pleiteio, Que se erga um mo qua1 ficam convida.das to

pelo nemos, poder'a ser er das as entidades e institu!-'
guicJo em uma das praças çóes católicl:j.s da Capital
de nosSa met,ropole! que nele deverão tomar p�!'
!Sei que muitos acharam te; designadamente pela se·

ridículO!, Mas é a ver('lade! guinte forma e nesta ordem'
SeI tambp.ffi que me julga- Cruz processiot',ai, dru
raro 'Oreter'.c!9�e. Paciê'1ciá po' d.e anjinhos, Colp.gios C,I
Certa ocasIão, 'pstlve em raçã.o "e Jesns , Asilo de

Siio Paulo, e palPst��' -'lo""'n_ ')rf§s. Cru�a�'li"'has. CÚ:1- ,

ra"a.ml'.,.,tp com Ch':,o L!lY'- gret:a�ões Marianas Fem!
di, comparhpjro ,f;pJ "CO"S "'i"''1s, Associação. d,' Santa
ta.r.te' de Clement" Hovp�e" 'I p,rp�j�ha, Asso("a�ão de
Disse-me naquela ocas'á'1 Sa�t� Terezinha Femini'1a,
as S°O'"t";'+Q!; ;"q_l<1'r-<u; : :\'ç.ão c.�tó1ica, Abrigo de

_:'''T()dG O floria�o'Oo .;7' Met'ores, wlégio Catarinen
tano, d�ve �pt>t.;r-s<> O!'''I'- se, COl1gregaçõ�s Marianas
lhoso, de ter como co",t.pr- MasculiI).as, Irmandades, ('rI

.

râT'leo, um h0TY'pm fl'l""n. dem Terceira Masculina,
so' como CLÉMENTE ROVE- c:AJitRo· TRIUNFAL, Cleto
RE". P!Í1io. Banda de Música e

povo
,4,..T"''''8 nA �t1PR,A M1!:N

CJ(1IN\TlJ\ HüRJ\, as· rpfpri
(1 R � Asqo�� 9. "'"'.� �,s � e .... t,; t� a 1""1 �s

Aí, está, uma declaração
que. serve de' licã0. S:m! E:�

tamos orgulhosos jes'a .i
....'·,;a' "a-rsa N·'f'· , ..

L .."

,:;.. � "
� 1, _,

., cs;'·. f�cr'a'"o��c:'t, 3

,tam,b·'.m, todcs os �atar:

"�-" "'a ::::l)'" �1ta,l arr. a,r '9.�"\
'r �"I. '1 p"Y\a O lU!'ar quI' Ine
for res::rva10 e eom.'Jetlr "0
'1résn,o. Ca�a associa"i'j.J
�f'\

I

ses.

Rio-Buenos Aires! Rio-
Em suma:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ira D senvolvimeulo na' Pesca
.

Deverá chegar a esta ce- de tarefa de que êles pró- O Instituto do Mar do

pítal, ainda esta. se.nu.a, prios se haviam incumbido: perú irá dar prosseguímen-
a Missão do Fundo Es J_ - estudar todos os aspec- "to aos trab'alhos do Jnstítu-

cíaã das Nações Unidas que tos do mar do Perú, par�i- to de Pesquisa de Rt'.�utHOS

vira manter contacto ofí- cularmente tulo que se re- Marinhos e levar a' cabo os

eíal com as autoridades lc- lacíonasse com, a anchose- projetos ,que já se acham

cais. ta, a qual tem-se tornado, em andamento, dando i.li

Com'a finalidade de dos- num curto 'período de 'a1-"'" cio a 'novos projetos ele a

tacar o transcendente ím- guns anos, uma. das maio- eôrdo com as neoesstdades

nesto Stodieck, sendo a fren portêncía dos Projetos do res indústrias pesqueiras da pesca peruana. A ("Jr:s-

te e fundos com medidas Desenvolvimento da Pesca ,conhecidas da humanída- trução do prédio do tnstí-

de 20 (vinte) metros; late-
do Fundo EspecIal das Na- de.

/
tuto, para 'o qual já se acha

raís, medindo 50 (eínquen- ções Unidas, que estão a- \ disponível o local e elabo-

ta) metros, extremando ce
tualmente sendo levad6s a O Instituto de Pesquisas -radas as respectivas plan- Institutos de pesquisas

um lado com carmelino Sil efeito em diversos países, de Recurso� ·Marinhos 'pos- tas, e um outro projeto. pesqueíras em outros pai

va e de outro com terras do Continente Amerícano, sui presentemente uma que deverá ser levado a ses recebeu entre 1 e 2%,

de João Oliveira. 'Feita a apresentamos a seguir um equipe de 60 pessoas, eom-, efeito pelo novo Instituto. e mesmo .maís, do valor c!:l

justificação da posse foi i' extrato dar informação que posta de cíentístas, técni- Ta.mbém deverao ser mcor- produção. :mste é o caso da

mesma julgada procedente
foi publicada recentemm- cos e pessoal 'admínístratí- porar'os \ ao- .patrimônio. do

. Gomdssão Inter-americana
.

por sentença. E para que
te na revista "Pesca", de voo Seis peritos ínternacío- In'stituto do Mar os dois do' Atum TropÍ'caÍ e, a C,)

chegue ao conhecimento de Lima. Perú, sob o tituío de naís, que empreenderam o nõvos navíos recentemente missão do Halibut do Pa'::Í

to�os, mandou Que se· ex-
"Recentes Acontecímentos", treinamento de 20 cíentts- adquírídos pelo ,.ex-Institu- fico, ambas nos Estados'

pedisse o presente edital, e que diz: tas peruanos para que ês- to de Pesóuísas de' ReCllr� Inst.ituicões européias se-.

tes. --"'possam futuramente sos Marl'�h
'

O "E" 1 melh nt b
.

que será publicado na for. "O .Instituto dê Pesquisas
. ." os; - n.,J;) 0- an es rece em acima

.

ma da leí e °ixar::1o 'no lu-nr de Recursos Marinhos" cri- subsbítuí-los, quando, aquê- rador", de "70' toneladas" e 'de 2% do valor da produ

de costume; Dada é' nassa-
"

ado pelo Projeto do Fundo .. les deixarem. o "1"i.fs, dirdgpm o "Unanue" de 750 totH'la'- ção pesqueira.

de nesta cícade., de ,Floria- Especial das Nações Uni- os príncípaís departamen- raso O "Bondy", navio pio:- Se a percentagem míní

nópotís, aos Eluat.orze dias das iniciou suas ativirlades tos do Institut.o .sendo que neiro de pesouísas oceano-" ma dos outros países tosse

do mês de novembro dOI ano a 10 de Julho de' 1960 Nes-
/ a duracão dos seus contra- gráficas no Perú, tá foi de- anlíeada; no Perú o atual'

de mil novecentos e sesser _ sa época só haviam chega-
J

tos va�ia.ra"'1 do prazo; ase volvido pelo T'I;lst,itllto' vde orçamento rio Instituto de

ta e quatro. Eu, E�iso" de' do ao Perú apenas alguns
um maximo CC! 4 anos, o Ppsquisas de Recursos Ma- 'Pesr'11lIisa,c; de Re�ursos M�-

Moura Ferro, Escrivão, .dos peritos recrutados pela
terminaram a '30 de [unho ril"hos 'à Mãrinha Peruar a, ,rinhos-iria trlnlicar: Como,'

. subscrevi.
.

FA� para o novo mst.tu-
de 1964. Esper?-'se todavIa, nenóls dé 3,cl.n6s e meio de exemu10 o Perú ':!:.;tã ex-

_. to' de' .pesqui"·lc, e a""'m que o Govêrno irá reriovar 'utii:izaiião.
'.'

porta1'Hió auroximadamente:
. 'j:,),�;) ... . . � . � .

Ary. Pereira:' ,e qUveira. -=-. send�t' sõment� alguns POIJ-
os �outrfJ.t.os.,. de .

algun�' .dOS.
.

," �.?OO 000' tonelarias 'de fa�
o"

Jl1iz. de Pireito, em, ex�t:r;j- . cos departame:1';os pnde- perltos-:�have do Instltu- 1,l'MT'J',ú'ii�,S
'

'rinha de pei�e p')r ano. a

rarn dar' início aQS trl3.b!1'"
to. FilllANCEIRAS .'. um nrpc� mpclio de: 100 dó-'

.10-11-64 lhos ,para realizar a gran- O Instituto irá tornar-'ie
lares. o -que ri::í 1?0 milhões

O pro"l'esso .realizado ."'e· de lólares Um por cento
um centro nacjl)nal perm<l.-

o; _,... : •

.

�o t'r>st.it'J to' de ,Pesqili'Sas dpssa soma renresenta 1.2
nente de pesrmísas, inteitl'l.- de RecUl's'os' 'M'ari"hos .,os

. -)p"
'.

mente fil'anéiado com ré.
.' ITlllhn S de dól�rl's. isto é,

cursos peruaros, quftndo
'trabalhos de investip;aéão 32 milhões' de Soles perua-

,dos mares peruanos é real- nos --------------------__:__..:.-

che!!ar a seu, térp1'n·) o
.

acôrdo quadieral fir:nado
entre o Govêry,o pel'lti.no e

o Fundo Esperlal.
Esse períOdo de 4 anos

terminou a 10 de julho de
1964 devendo o nor.:1e do
Instituto ser então mudado

para "Instituto do Mar do

. �

Juízo de Direito da Vara dos FeitosMi S?iO dO UU'da Fazenda Pública e Acidentes do' lu. U. (1.
Trabalho' da Comarca de Florianó
polis _._ Edital�de Citação com o prazo

I . •

.
de Trintà (30) Dias'

mente impressionante, se

consideramos os recursos
limitados que feram conce

didos àquela Instltuíçâo ; -

12 milhões de Soles por
ano (aprox, 450.ÕOO dóla

res). E' evidente que um

orçamento tão limitado não
é surícíente para que o

'Instituto possa levar a efei-

to a tarefa tão Importante
que lhe foi atribuida.

-

JUIZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS DA

. FAZENDA PUBLICA E· ,,

CIDENTES DO TRABALHO

DA. COMARCA DE FLORIA
NOPOLIS. EDITAL DE CI

TAÇãO COM O PRAZO OE'

TRiNTA (30) DIAS .

metros qua:drados, fazendo
frente à referida rua, e

fundos com terras de El"-'

O Doutor ARY . PE

REmA E OLIVEIRA,
Juiz de Direito da V=t

,ra dos Feitos da Fazen

da Pública e Acidentes do
Trabalho da Comarca ne

Florianópolis, Capital .10

Estado de Santa Catarina

. na r6rma da lei, etc.

FAZ' SABER a todos qw ).

presente edital de citação
virem ou dêle conhecimen

to tiverem, que por parte
de TEOTONIO CA'R'P�S,

. brasíleíro, casado, rE'sirr",',,_t.e
.
e domiciliado à rua João

'Carvalho, n. 144, nesta Ca

pitar, foi requerido em 'uma
açi\o de usucapião, o imó

vel situado à referidà rua,

eom área de 1.000 (um mil) cio; •

DRA., EVA � CUNleA INFJ\NTfl

Perú".

Comunica R "p.abertura de seu consul
tario nó cónjunto �07, do Edifício JULIETA
Rua Jero:rimo �Coelho nO. 321;:. - Horáric
15.30 -18.00.

IMOVEIS A VENDA \ R,epresen'tações
R SCHNOR S iA,
.

"
..

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

- CASA DE TIJOLOS NO E;STREITO - RUA BALNEA'RIO _:_'QUAS� JUN·

TO A PRAIA, COM GARAGEM: PRJtç6- FACILITADO.
-

quartos e dependências. sanitárias.
- Palacete na rua Visconde de Ouro PretÇ) .�. 'Filia residêneia, em cnna tem

4 salas - 4 quartos - brinheiro - cozii1he. e 1Iar9-11dão. Em Ib.siixo· 4 salas
- 4 quartos e dependências sarutárias;,'

- NA PRAIA DO'PEREQUÊ - CASA NOVA ..A MAIS' LINDA DO LOCAL -

.

.

2 PAVIMEN'rOS COM 6 QUARTOS - 2,SALAS - COZl!-.HA - BANHEI

ROS - AINDA NAO FOI, HABITADA. PRÉÇO COM FACILIDADES.
.� Sobrado na ru.a João Pinto e furi�os no, mar no Cae�; Liberdade. '

- O'TIMA CASA NA. RUA SANTA'LUZIA COM 3 QUARTOS - SALAS COM

TACOS DE SUc1JPIRA - CHACARA"':" HOF.TA .i_ JARDIM - GARA·

GEM - FINO TRATO. PRECO COM FACILIDADES.·
. .

} - Para o verão casa na' Lap,-ôa '�r,(m:l grande terreno � Chortunidade!
'

-.PRAINHA CASA TODA DE PEDRA � RUA MARIA JULIA FRANCO
COM 3 QUARTOS O'TIMA LOCALTZAÇâ,O..

.

- Nos'Coqueiros'- p'rl:1-i."l dà· SI�udal1e ;_ Na ser-rldão ao lado do Hotel �

,

Casa de madeira n,o,42 - Pequen3 entrada - Aceita Oferta .•

- TERRENO POR A!JTOMOiVE::-.J l'·,\CIO:-lAL\ PF.QUENO NO BALNEA'RIO
- 2 LOTES ESTUDA·SE OFERTJ\.

- Lote Jcrdim Atlânr,ico. -:-. metadE. prega dos preços correntes - terreno

muito bem localizado.
� NA PRAIA DO MEIO - TERRENO DE, 15X40 MEROS - UNICO COM

ER'T'A METRAGEM DE FRENTE PARA .RUA DESEMBARGADOR PEDRO

SILVA .

- Rua VeVreador Batista Per�ira - c.l:tsa com 3 quartos � 2 salas e demãis
dependências -,- Terreno medindo 12,50 � 21,26 metros.

�'CONJUNTO DE SALAS PARA ESCR.ITO'RIO ME'DICO OU DENTA'RIO

COM INSTALAÇÃO SANITA'RIA NO' EDIF:r.CIO JULIETA - BOM PARA

RENDA E BOM PARA USO PRO'PRIO.

Relatório da Diretoria

Conforme se verüica do resultad() do balanço do exercício findo, a socieda·
de vem ne firmando gradativamente através de operações até .!lqui bem sucedidas
e que in1icam um futuro pro.missor, embora as dificuldades financeiras porque
atravess'1 o comércio em ger,!ll �enham contido maior ampliação de negócios.

Cem o balanço qferecemes os demais documentos do exercício, permane·
cendo aol 1."lteiro c,lispôr para quaisquér esclarecimentos.

Florianópolis, 31 de outubro de 1964

Oscar Teske
•

Paulo Rildi Schnorr

BALANÇO GERAL encerrado em 31 de dezembro de 1963

Ativ.o
\

Imobiliz<tdo:
Móveis & Utensílios, Material' de Esc:ritório, Ferra

mentas Diversas'- Material de E,q>edi<�nte, Mostruários,
V�iculos 'e 'Empréstimos Compulsórios .

Disponível:
Caixa e Banco.s . '.'

.

Realizável a Curto Prazo:

4.543.893,00

,8.213.334,30

,

SANTA CATARINA PRECISADA 13R-59 Contlis Correntes, Devedores Diversos e Ações e Tí·

tulos . .L ...........•.............. ; � 12.641.175,60
,

,

Compen�ados:
Açõ.e� ...

' Caucio.nadas
,.
I

150.000,00 25.548.403,80

�,
..

� .
P a SIS i v o

1
J f'

Nã� exlgív,él: '

I l-

Capi�� l?oc�aL, F'uu-do de ReserVa Legal, 'Fundo de

R�serva l1fspecial, 'Fun�o de Depreciação, Fundo de

Provisão' para Devedores Duvidosos. e Lucros.a Distri-

buir .'�,J. . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. 13.576.305,80

Exigiveq� Curto Prazo:..
' I , \,

.

. Títul� a Pagar e 'Dividendes a Pagar : -. 11.822.098;00
�I

.

- •

Compensi;ldo:
Cal1�ã.o da Diretoria ' : . . . 150.000;00 25:548.403,80

••••••••••••••••*", •••.•••.••••.

,

Quem vai ,;onsirnír já sabe!

JANEL.AS DE CaRRER.E FASCULA.NTES
PuRTAS � PORTõES, De ferro, dI! alta quaUdad.

�o(preços mais eC9uômicns. ji .

eslão pronlo"
e ii sua dispo�ição. e�:

,

r

IComp�n�ad lS Florianópolis,. 31 de dezembro de 1963

RUA DR. fULVIO ADUeCE, M.o 748
Telefone. 6277
ESTREITO

t,�penssados de: �iD�U
Am�uaoiDl
LorD, '

Cabrenvõ'
Cedro
Fanlasiá

Oscar Teske

Rosita Schnorr

Paulo Rudi Schnorr

Imhuia
Diretores .

1
.

Pau ..Marfim Carlos Pôrto - Técnico em Contabilichde. Reg 7.127. C,RC. SC. 0110

G�nçi\�q·A�ves
\ Mogllo

Carvalho .'.

Pau-Oleo,

Parecer,
I
i

.

Os frifra assinados, membros do Conselho Fiscal de "Representações R.

Schnarr S/A.", depois de examinar min�ciosamente os documentos referentes ao

balanço geral do exercício findo, a coúta de lucros e perdas, o relatório e -':lS con·

tas da diretoria, são de parecer que os mesmos devem ser aprov�dos. ',I

,e os famosos'

RIS
..

; 'E'LAC"
MADEIPAS MOBBES 'ABA BEY,ESTIMENTOS

. -l4t::'
.. � /4"""'

;, .,a:w;:x._

�;{'.;.;- -:'

�I'
d.UIe

Entretanto o Instituto para êste ano, de 12 a Ui
mílhões de Soles.solicitou apenas que seu

orçamento' fosse elevado,

Emprêsa Editora �O ESTAOD' ·lt�a.
Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa l"ostâl 1:1

- Endereço Telegráfico "O ESTADO"
.

DIRETO"
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATOR-CI'fflFE
Antônio. Fernando. de Amaral e Silva

. DEPAJÍTAMENTO DE EDITORIAL
João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machado·

- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Schlindwein
.

"ilton �ntoni.o Pereíra.;
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
.

COLABORADORES

.

Pro'f. Barreiros Filho., Prof. Osvaioo Rodrigues Cabr.;.,l
TItO. Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gama
Lobo. E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Rubem
Costa, Coronel r.id Gonzaga. Major Ildefonso Juvenal,
Walter Lange, Dr -. Arnaldo Santiago, Doralécio So.ares,
Osmar Piza·C1i. Dr. Francisco Escobar Filho, Zury MB.
d�'tdo, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho. Marcilio
Medeiros Filho, Luiz -Henrique da Silveira, A. Carlos .Brf
tn._Oswaldo Moritz,.· Jacob Augusto Nácul, Major Ed
-nundo Bastos Júnior, C, Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
,BraSL,ler, José Ferreira da. Silva, Clemenceau do Ama
"aI e Silva, Jaime Mp,n'des Cvzama. ,José Robert.o BUI!
sheler, JO�l) José Caldeira Bastos, João NUo Linhares.

,
REPRESENTANTES

Rep'resentações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sená.
do'" Dantas, 4{) - 5° '-':lndar - São Paulo. - Rua Vitória,
'6-"7"- conjunto, 32 - B<.:lo �orizonte - SIP - F·ta 'aos
'Cari.16s. 558

....:. 2" andar _:_ P()l'tO Alegre - ?ROPAL -,
Rua CeI. Vicente, 456 - 2° andar. . ,

'

Anuncios mE'diante contrato de acôrdo com a tabela
em viguT. '

ASSINATURA ANUAL Cr$ r.ooo,OO - VENDA AVULS4
Cr$ 30.00.'

' .

(II, L'1R.ECAO N.�b SE RF:SPONSABILJ6:\' PELOS CO�;

CErTOS EMITIPOS NúS ARTIGOS ASSINADOS).

/

OLHOS
,i

use. .óculo�
bem odoptudos

otendemos com exotidõo
sua receita de éculos

ÓTICA ESPEClALlZAD.�
.

MOOl:RNO' lABORATORl �

•

Clínica Odontopediatrica
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

Método psicológico !noderno especiali
zado para: crianças.

Alta rotação
.

Aplicação tópica de flúor (para preven

ção da cárie dentária) .

. Atende também sr,s.

Somente "!orr hora marcadet das

8,30 às 12 e das 14 �'i 18 horas

REX-MARCAS E PA�ENTES
\

Agente OfiCldJ da Propriedade
Industric:l�

Registro d� marcas nateIÍtes àe invenção�
nomes cOÍllerciais'; títdo:::, de estabelecimento

insígnias frz.3es de prl> ;:.agand? e marcas de

exporteções
·Rua� Tenente Silveirà, 29 - 10 andar -

SaIa·] -.. Alt..s-da Cas'ã Nair - Florianópolis
- Caixa f'nstd, f.'1 - rO'1t:. 391!

ESCRITORIO DE ADVOCA'CIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG

A.·HAHN
e

PER�'
AÇÕES: CIVEIS, TRABALHISTAS, CO-'

\.

MERCIAJS, PREVIDENCIA -SOCIAL, ETC.
. .

'I
-Rua Conselheir(J Mafra. 48 - Sala 2

Solicitadores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTANTE El\f PROl

OF. SANTA CATA,RINA

NO SETOR, DOS ESPORTES

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

Rema Sensacional
.

.

nos preparetiv JS d JS Guarnições
Mais setentae duas horas e os aficciona

dos do esporte dos fortes estarão vi',endo\ 'as .

maiores emoções de. uma competição, como .

sabe ser o Campeonato Catarinense �c Rerao). �.

. \"

ao qual concorrerão, êste ano, cinco agremia-
çõs, bem armadas e treinad-as para os duelos.
que acontecerão domngo !la baía sul, .

eui
.

'mais uma promoção da: Federação Aq,4qtLca
.

de Santa C.atarina .

Ternos acorrido à' baía sul diàriamente e �

podemos constata� que os preparativos
.

das ,;;
guarnições dos nossos três clubes prosseguem :;'
animados e com muito afmco numa demons-' ':
tração de que Aldo Luz, lVIartinelli e Riachuc-

"

lo não estão dispostos a perder a oportunidade
de .alcançar o cetro que há três anos está em

poder do rubrcnrgro
I

da rua João Pinto. . Q'.
mesmo entusiasmo reána entre os remadores
do Amé�'iéa, de Blumenau, e Cachoeira, . de .

Joinville. Este virá agora com maiores possi-
--:- x X x

bilidades de obter pela pr.meira vez pars
É lamentável, sem dúvida Joinville O cobicado laurrel máximo do reme

alguma para nós catarinen de Santa Catarina.
se sabermos que uma vez

Como se observa -todos os cinco clubes semais a preliminar "Barriga
verde" da grande marato- empenham como nunca pelo, sucesso de suas
na rústica denominada São '" -. d tembarcacões domingo próximo quan o se f:
Silvestre será efetivada ou- ,

tra vez ne interior visto o páreos ol:mpicos deüxarâo em "suspense" _ c"
pouco interesse nesta ca-

'que apreciam o esporte que mais c.onsagr.olpítal por competições de
tal gênero. Lamentável sim /Santa.:Cqta;rfna no panorama esportivo nacto-

porque não podemos' adrnt- cil,�-l�ie.n1acion·al. .

,

tír; que...t:;j,l gênero demoda-. ",_n .

-

-;

Ilidade esportiva firme seus Vamos aguarda-lo ...

alicerces no interior do. Es- ------"'---------
.

1 �

tado, onde de há muito re··

NATOS
I

DA��l� �s:;�:����� �o.:�;:�-; P�OSSEGUEM OS CAMPEO
-

Ir .ais Qua'ldo na capital exis ·CIDADE.. MAIS Ou,UATRO JOGOS.te uma federação especiali-
I

zada 'que deveria procurar

OSincentivar ,a prática do €S- REALIZADporte atlético ou mais pre
cisamente do esporte ,tffil,

dor aqui .na capit?J. Más
-por motivo,s que desconhe:-
cemos, isso não vem a.c'm-·
tecenq.o em nossos meios es

portivos Depois disso o· que
nos 'res.ta fazer para ·ter:tar
soerguer o esporte amador?

I
.------ - "-�""'"""--.' ---...,,_.-

,
.

------�------..---------------

-..

A raia o;ímpica.,ce nossa chuero, Cachoeira e outros

'JOA-Q·lIM"'A TEVE· R··ES,CLS.A.-O' .·.·.NEGA'D,A.' ,'.'.
baia Sul engalanar-se-á na.: multes poderâe fazer e, in-

r � . manhã do': pr6ximp domín-. clusí+e surpreender a s
.

'. .'.
.

. gà para receber: as' guar- martmellínos .que, �'embora .

'.

"

MAS ,OBTEVE LlCENfA níções queJutarão .urna vez de aponta=os Gomo francos'\( mais para consegúír o cetro favoritos, não, devem coà-
,A díretoría d.o Fermviá- . sã6 seria negada porém Ó 'máximo da canéazem "bar tar com a vitória antecipa

rio de Tubarão recebeu ofí- clube concordava em eon:" riga-verde", Lá estarão, a- da. Mas, éie qualquer ma

cia1mente, o pedido. de res- ceder .

uma licença. de 9ú lém 'çlós clubes náuticos d!l.
cisão de contrato do pautei dia� possíbilítando assim ,ac capital, várias. outras agre
ro-cannoto João Lima. De- atleta tratar de assuntos, miaçóes do interior do E,3-
pois da diretoria se reunir ,particulares em São, Pau- tado que singrarão com ga-
ficou decidido Que a. respi- lo. Ihardia e garbo as águas
- .

'

da nossa bela. baía, pr'1CU-

Q·UA'DOA'N6UlA'R, BlUMENAU "..;.. liA.

.;' . rando, naturalmente cruzar
'1\

o balizamento de chegada

, ,JA'I EM 'PERSPECTIVA em primeiro lugar. E.\:n vir-
tude do poderio das guar-
nições participantes, torna
se dírícíl um prognóstico,

elaborarem a. tabela de [o
gos, no quadrangular entre

equipes de :t"lumeriau e Ita

jaí que está sendo projeta
do. A reunião deverá acon

tecer na 'Praia de Camboríu.

Está marcada para os

primeiros dias desta serna

na, a reuníâo dos diretores

do Olímpico, Palmeiras,
Marcillo DIas e Almirante

Barroso, com o objetivo de.
------

mas mesmo assim varncs

arriscá-lo e apontar como

vencedor o Clube Náutico
Francisco MartineUi que,
temos certeza, dífícilment.e
será sobrepujado por Sf'US

adversárlos O clube de
Narbal Vilella; segundo con

·FUNDADO CLUBE DE DOMINÓ"
Atravessa o futebol brasileiro, no momen Foi fundad� nesta capí- sr. NelSon .Àndr!Íde que- jt

to, uma das suas' maíis sérias crises, no que tal o Clube de Dominó. que está trabalhando' atívarner

f tem como otjetivo re.ti.nir· te para 'conseguir uma sa-
se re ere à indisciplina, a desorganização, a e programar jogos de. =: la do centro da cidade pà.
deslealdade, e as cenas vergonhosas' sem se' mínó. .

.

.

.

ra a ínstalaéão da nova en-:
f I t 1 '

I r A iniciativa' pertence ao' tídade espcrtíva.a ar no a ua rnve técnico que. dia a dia, vai
[{,OTando, virando verdadeiros clássicos em

"peladas" e roça. .

..
.

'

Não fossem os fracassos das' excur;ões
.. do ano erí} curso, a derrota .do Santos ria Taça
de Clubes Mundiais, a vergonhosa apresenta
ção do selecionado olímpico, temos ainda por
cima, para -vergonha nossa, fatos vergonhosos
que dia a dia são vistos em '-campos de futebol
de d:dades civilizadas fatos que viram nof'cias
e são enviadas para todo o mundo.

.

... S2m se falar nas pequenas cid�des inte-
rioranas, onde se disputa com. desusado -

amor
as partidas de futebol.sem técníca.rsem jo
gadores' profissionais, sem treinadores e mes
mo sem alambrados os casos que envergo
nham o futebol brasileiro passaram-se 'para

.

os grandes centros: onde os dirigentes não po
dem alegar ignorância, de .Ieís, -ignorânoía do;
atletas ou amor extremo, nesta época d6 profis
sionalismo milionárüo '.

Vários fatores concorrem para'esta 'vergo
nheira que estamos assistindo dia a clla.· Os
bilhoes elevados, tais'como para agora o. Amé
rica, por--unt�Vftor1a-'-�nlfú&'lÍl decisivamente
no animo dos atletas que . não são milionários
e pensam no "tutu". A bondad.e dos' senhorés
me�bros dos tribun'ais de 'justiça desportiva
absolvendo seguidament.e

.

'jogaçror�s' citados
em sumulas. A falta d,a prim�ra pedrar), aden
trando a' cancha qu'ando se' julgam prejudi-
cados pelo árbitro; dando péssimos.exemplos
aos seus empregados, 'que são os] atletas. A
falta de pulso, de coragem dos jÚÍz·es 'de fute-
bol que hoje, mais que, nunca, pensam que
bO!ll j"G.Qi,z é aquele: que sabe' .de- c�r as regras e

corre bem em ca:rp.po, quando' ria verdade o

que mais vale num verdadeiro árbitro de fu
tebol 'é a sua autoridade e o q?e;�emos, é se

guídamente os árbitros o.mitirem ri,as sumu
las os jogadores que cometem Ínfrações, quan
do todo mundo aSEJLste (> que realm�nte > êl<;:s
fazem eIr},l campo.

.

Os clássicos viraram verdadeiras bata
lhas de�'botinadas e até mesmo de cusparadas
face a face, xingamentos, desrespeito agres-

.

.J

Sões ·etc ....

No jôgo �asco x Bonsucesso de tudo isto
se viu, idem no Flamengo x Amériica, quando
Um atleta chamadô Gilberto fez o que quis do

I

,princípio ao fim e· não foi siquer ditado, Canto
do Rio x Flumi�ense e'ICampo Grande x São

Cristóvão, aí então o pau comeu e as partidasf •

foram suspensas, como retrato de tôda esta.

: vergonheJi:ra que grassa no futebol bra,sileiro
campeão do mundo, proclamado ôe boca aber
ta aos quatro ventos pelos· mais fanáticos que
esconde-m sorrateJiramente os seus de-feitos, e

nada fazem para corrigi-Ios. .

.
Daí pergunta-se: será isto, profissionalis.

lllo, amor extremado, ou apen�s retrato de
um povo que possue 50 por cento de analfa
betos adultos?

Se as medidas drásticas imperativas não
forem. tomadas com urgêndia) teremos' casos

piores no futebol brasileiro que ainda pod�
se redi.mjr e mostrar ao afundo, 8áo só a S!la
I

técnica, hoje tão decaída mas toda � sua 00111"
cação. que é também a educação de um po- �

_\ ,lO já adulto..:" ';'. _ ,; ." �
"iD A·) ..

, �;"'___"":;:::;""""""'_�---__IÍ!!"-'--___';:.fi. 0<� :.4,-!
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'lluMINA'CAO DÓ ESTADIO tAXIENSE
1 •

�VAI DEMORAR
Uma das mais tradicio

nais equipes do futehol C8.

tarinense, o Caxias Fute

bol Clube de Joinvile, vem

desde alguns anos traba

lbando n9 intuito de d0Ü'.l'

sua praça esportiva de ilu

minação já que apenas o es

tádio do AmérIca oferece

condições para jogos notur··

seguimos apurar, não ira

decepcíonar ao público mi
"meroso que por certo com-

nos. parecerá ao local das pro-
Todavia. -em virtude ca-- vaso ISso pôrque a guarni

alta constante do preço do çã'o - segundo declaração
materi;ll e. mão de oom a de seu própria' presidente
diretória caxiense transfe- encontra-se' bem e +-.:;do f: L
riu sine die a inauguração rá pelo te'tra-campeao. Nár
dos refletoxes cujos traba- queremos com isso m8"O�'
lhos. finais estão montad.)s. prezar os demais' partici
em um milhão e oitocel'ltos .pautes, mesmo' porque re,�'J-

. mil cruzeiros. nhecemos que Aldo Luz, Ria

P()R(JUE NÃO TEMOS O 14 BIS ....

Ni::o. m::rltemos L"I,huiTI museu de "relíquias aéreos": um motivO

Fazemos quesie:o cljsolutl:\1 de. otereeer ,ra�idez e eont6rto. outro.

O 14 bis .flOO olereCIG .nada disto e ntlnca velO a Flonan6polis.
A Tac,CrDZÍimo vem tCJdos os dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horários. O avião? Convoir, padroo de coni6rto e
.

4 .

rapidez. éontmue prefei'indo a Tae-Cruzeiro.

lAe SULCRUZ.EIRO DO

neíra, será uma matinada
dominical de gala para' os
apreciadores do cesporte dos
fortes e nós, Que não somos

fortes, mas que apreciamos
e admiramos mesmo os eg

postes acuátícos va-mos

aguardar' o grande dia.

- x x. x

No prh':no mês laremos
eleições, :r;:,n:a preenc�ren
to dcs ,:8.O:�'CS Ol'a OC��9.dO.')pel.a atual d.ir�tol;ja r'. :'s

soeiação dos Cronis+as Fo

portivos de Santa Cataric ",

(ACESC) e desde já quer,'-.
'mos de público lembrar no
mes que jamais poderão ou

deverão ficar de fora d') PIO
ximo pleito. Entre êle::; é
claro que não poderia fj�aJ:'
a mercê dos acontecimen...

tos o nome do atual presi
dente dr. Jorge Cherem, Cílle

. tudo tem feito para que
nossa entidade de classe
consiga um lugar de ':Jes

taque no cenário estadual
e por que não dizer me.:lnlO

no cenário nacioQal? As e

mendas colocadas no nr

çameI1to do Estado vi.<''\",i�
determfnada verba !Jara
ACESC referente ao ano

de 1965 e as obras peque
nas - é bem verdade! 'Mas
de alto significado l)am
nós da imprensa realizadll r:;
no estádio Adolfo Kónd6"_
são frutos da meritória h!l
'biliàade administrativa (]O
dlustre coleg::t e brilhante
advogado Jorge Cherem
Outro

_ que jamãis poderia
ficar

/

a1heio àauele pre,ito
é o colega e chefe desta pá
gina, Pedro Paulo Machado
que, assim como Jorge Che
rem, dispensa quaisquer co
mentários.· Souza Junior
Maury Borges. Fernat.'ldo lA
nhares,· Gonzaga Lamego e

quem sabe os novos ass')cEi.
dos Silveira Lenzi e Abe-

.

ttardo Abraham poderão
também _integrar a nova di
retaria,?

PedI'3 Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAl�

,

/
.

.

MAURY BORGES - I.HLlsERTO 'N�
la,LBER'l'v I::'AIVA

CULA1S0RADURE::'
tl.U1 LOBO - MIL'rON fi'. A'VlLA _. ORILDQ LISBO�
.MARIO INACIO COELHO - ,DÉCIO BORTOLUZZI

ABE.URDO ABRAHAM

Os certames de juvenis e pro:fis�ionaii
da cidade tiveram andamento sábado e domiti. .. ' '\

go últimos, sendo efetuados quatro .encontr<R
eni_ um da categoria principal, este com Gua,
rani € Atlét!�.co como adversários que proporJ.
donaram um bom espetáculo, tendo levado
a melhor o "Bugre" pelo ·escore de 3 xl" cop."
servando, assim a vice-lidérànça z

. Pelo certam·e de juvenis, sábado o Atlé
tico conIlcc�eu sua. primd.:ra derrota, sendo der
rotado po:r 3 x 2 p.2·1o �nvicto time do Avaí com
o qual passa agora a' dividir a liderança. Nà
preliminar o Paula Ramos, vice··líder, derro
tou ° São Paulo pelo escore de 8 x 2. Domiíl'"
'go, tamb�m como prelim(inar, o Postal Tele-
gráfico derrotou o ':Pamandaré pelo .escore de--.. \

3 x 1.
30. - São Paulo, 5
40. - Tamandaré, 7
5_ç>. -;:- Atlético, 11

'. PROXIMOS ENCONTROS
Sábado - Juvenlis - Postal x Guaram

e TamaI).daré x São Paulo ..Domingo - Ju..

. veni; - Paula Ramos x Figueirense. Ptofissi,
nais '- P�ub, Ramos x -São Paulo "

.

AS COLOCAÇÕES.

No certame de juvenis, a cólocação é à
seguinte, por pontos perdidos:
10. - Atlptico e AvaÍ , 3
,20. - Paula Ramos, Guarani e Postal Telegd
fico,4·
30. - Figueii.rens.e, 7
40. --, São Paulo , 8
50. - Tal!1andaré, 9

Nos profissionais ,a classificação é a se.

gginte: .

10. _.' Paula'Ramos, 3
20 -- Guarani 4
.' . � '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pr feito em contac,to cem' a'lmureosa. '

Reportagem de JOAO VAZ, SF;PETmA cA:LçAMEN'rO' , catari-,?ense, bem como, os

, '
rÓ, ldesta maneira, -pràtíoamen-, {

r
arredores., de um calça-

Conforme Iôra
'

ampla- te' ínexequíveís as iniciati-' Floríanôpolís, cídade que 'm'ento intensivo, uma, , vez

mente divulgado em edi- ',vas que se' queira tornar pa- atualmente possue mais 4e que cabe ao' cdntríbuinte as

ções anteriores, era propó- ra sufocar, em parte, os' 1QO mil Habitantes, portan- despesas decorrentes da pa
sito do General Paulo Weber gritantes e alarmantes pio- to 'ganhando fisionomia já, vímentação de sua rua. '

Vieira da Rosa, tão logo blemas COm que se írã. de- de 'metrópole que tem ex-

assumisse Q espinh)::lso car- bater .seu governo, perímentado' nos últimos PRESENTES

go de prefeito de nossa ca-. Para tánto contará com. o anos um surto 'de progres- Estiveram presentes à

pital, entrar em contato apoio dos" governos
- da so 1-ealmen� elogiável, não entrevista, tôdas as emís

'franco e direto, corno é dq "Urii�o, e do Estado!, através pode, por certo�perma.necer soras e jornaís de nossa ca

seu feitio; com a írnprensa: da. CODEC. " ',." na ímpassíbílídade com' re- 'pital, numá . demonstração
falada e I;lscrüa, para dialo-',' Foi· taxativo no tof:�nté làçã.o há algumas más ea- inequívoca de que haverá

gar abertamente e fazer" ao aumento dos' impostás: . racterizadas pelÓ abandono. apoio ao
'

prefeito recém

uma exposição detalhada, não' haverão. Entretanto ha- Para vencer. esta anomalía, eleito, numa- perfeita con

dos' proble:11as cruciantes � verá de acordo com' a qor� está o prefeito imbuído do sonãncía " da imprensa ra

por demais complexos com" reçâo monetária ',um reajus- firme propósito de encetar lada e escrita da capital
que se defrontaI atuaalmente,,' tamento. . uma campanha em larga es- catarínense e a municipali··

-

a Prefeitura de nossa capi·, cala para dotar a capital dade.

Já Está Iirculendc eBoletm da use .- ,':�sA:S:�m��e'O�Vi:sti�� • ", ,.' r �, ' 'IA"

��::-be;�����:�l ;if:r:::.:&t� ;E;:=�;:m;�'HDle no ,alamo das IRdustn3s
�:�a, �!;!���i: D�é����:� :�l��� ��:�:ê�Ci�t:�

•

rZ:S�;!d:S°���ci� :�ss:r�
.

'e
'

-Ia'"o
'

pela B/R 59ção da Reitoria, o Boletim
'

Ftorlan�polis. "

'

... .. "'. govêrno' municipal, em tace- r UH' . "

I:I'ímero ,�, traz além de far- ,.

'c,O',�' �ais " de
,

d,uzentàs das 1hnit�das '. 'poss�b�id:r- ;to n'Jheiári6, e várias ilus, págmas o' noyo numero do des com <lue 's�,' depala a
,

, ,

trações, ° movimentp cul- BoletL'11 da ,uSC é um retra· nossa Capital. Com a participação de,. dual pela Conclusão da BR
turaI. todas. as resoluções to ela excelent.e administra- todos os' clubes de serviço' 59.
do Conselho Unive"sltário, cão qU,e o Peit'Jr Fe�relra TRÊS SECRETARIAS de 'Sartta Catarina, Associa Quem promove a reunião

,

as atividades p'1 Divisão de Urna :vem 'imp-rim}ndo a ç6es Comerciais e ,Indus- é o Lions Clube de Floria-
Assistências aos Estudan, Universidade de santa Ca· Numa, iniciativa das mais ti:iais, Entidades, Patronais, nópolis, Rotarys C�ubes ,

e

tes, os Atos da Rejtoria', Ó tarina. feliZes, e que certamÉmte·, Federações do Comércio e Clube da�" Soroptimistas,
movimento financeiro, além

demonstra a lar,ga visão ado Qa 'Indústria, Sindicatos alem, de entidades gover':'
,._ �------,,,.,'-'-"-- ---�,.-.-.,,,,-,,,---,,

mlrustrativ!:l do '�tual, pI'&. , Rodoviádos,' DNER, DER, riamentª,is e associações de

feitá, fpr;l.m criadas três; '$e- _ Px..AMEG,� Secretaria ,!;ia classe:
'\

c;l1lú�ru\s para, nup:i, traba· V\açao, 90DEC, imprensa A reunião reveste-se de

lhô' 'conjuntÓ' e constante, râdio, sera raeliiâdo em FIo excepcional lmportân.!ia tem a seguinte nota:

'atlãcar ' de imedi�to .. de�tfc;> J;ianÓpblls, hoje inipórtantt;l pois virão' assistí-:Ía, Jorn:-t- G�ANDE cor-T :NTRA-

'd�.s 'CiréünstânGias,' os
.,

ti:Lais réurilão quando será deb_a- listas /e cinegranstas de S<to ,ÇAO PRÓ B�-59

premeI).tes 'e inadiáveiS ser· tiro o,�rOblell1a' das obras Paulo e G,u,anaparaj que 'ia "Deverá ter lugar, hoje Finalmente ainánhã o florianop01itano terá oportuni.
nQ""f6da de Cadetõs da viços. Est'ts Secretarias qi:.� da BR 59. cumentarão p(!.ra todo o às 20 horas" no Auçutorio dade de' assistir a� fabuloso CIRCO MAGlCO 'l'HI.ANY,
Aeronautica, que a dnta de atonderão incessantemente � A' reunião' que' será re9.- país os debates em torno do,

.

da Federagão .
das Indús- consagrado em toda a América do 'SuL

'

cÇlmunica aos ',r; � <'" r;"n�,T'So de os reClamos imptesc:indíyê� iizadá às 20 'Paras no a:udi- grave prbbiem9. que áflige trias, um� concentraç,ão .de ' O Circo Magico Thi'1ny que possue modernas. inst&ao
interessados, aos Concursos Ad!"1r�;S;-fíl, te'·:q1.i:1�rá ·pc pr6 'à normaUzaç�o do· municí�' tório do 'paláéio das· Indl1s- o Esta -10, causando sçrios todos do Clubes de Servi- ções de poltronas estofadr., <lsta inst.alado a Praça da Ban.
de Admissão a Escola Pra- xirno dia 20 do corrente.' p.10 se:rão compostas ,pelo� trias objetiva' a constitui-- prejuisos 'a sua economia e ços do Estado, ?residente deira e o espph>,culo

'

de amanhã terá seu irÍicfo às 20,45
't ",-, '''--_._� sr:;, Jauro L!nb�re�, Za�i· ção de uma comissão Esta- desenvQ''Vlmento, de Sindicatos, "Ássociações hora�.

'

bar Fernándes e Jvan· Ma,. du.a,l que �e �s ba1>'es de . ,Na oportunidade, será, lei Comércial, Clube do Dire-
'

.�o clÍcti. o' fa,l.,.�i;O TRIO RETHIS, em sua ol'igin�
teS.

. �llipla �m.iianj1à rei�i?di- ta atnpl� explàp'açào' sôbre. , tor'és Loj�'8tas de Flotian6- pitIltomma ,de piratas em .uma singular: dança.
catórla pára' a conclusão a iIliportânci'anla BR 59· pa polis,. .Fe:'eraçã9. do COl).1ér-

,

' ,,;__ ;"
-- :__---' '_'"

,

d�6sC�:�:!:a:!e:9do 'm� �:nt� c�;����lv�m:�:�d��1 �!���,F����a,ç:m�a:u:�:���=��OBRt JAÇO'ES, DO .1ESOURO:
co�tirq 'de boje :e!>t3.q convi- das as' 'jJases dtl. campanha-' des Federals, Estaduaise' '. t

cta.n,do a hl�p.r,en�a,:' o rã::li? de âmbi,to nacionf).l, que se Municipais· \ Imprensa es"1'i QUATROCEN'T�;\ � lHOES '

e' r�& �:entiaà "e;s 'interessad�s' rá itüdada, 'v-is��ri(:í.O a con- ta·' e falad� 'e todos, os d�- "; " ,� .�
'

..

·.p�(a a reunião po Pál:r,�io, clusão d3i,s obras 'd� 'impor- ujais orgãos' e Entidades Es BRASíLIA, 18 (OE)" _ Até .

souro Nacional, foi O que

das indústrias quaJ;ldo .sera taufe rodovia. "taduais, palia' que num' só fins de 1965, � Góvêrn:o Fe- in:formou o sr. Sérgio Au

for�nada 'a' coni�ssão' Esta- A campanha pela BR" 59 Ibloco, coesos e unidos re,· deral espera an 9c'hdar 400 gustu RibeIro:' Diretor 'da

clamern das autoridad!'s Caixa' de Amortização, em

competentes, o término da bilhões, de cruzeiros, com a entrevista ,que concedeu �

REAVJV',A,M', [�'I,�O A'PIO�S 500' MILHÕES BR-59 máxima para o fu- -yenda de, obrigaçõe� do Te-· ünprensa� /
'

, LI,J�, turo dese.nv01vll11ento ,jo '

,,', : -f, '.D,",E ANOS-
� -

'-'----," i�bSSO �stadO,,: tâó al1gUst1a ,:_: '.Censo. ,Escolar ,em 'Sanfil'"Cafarina'
�.. _

do �cpm a, falta de estrad?,s· ,
,

,. ." "

d 'd d' d A COMISSÁÓ ESTADUAL· O máteriaÍ, coletado e,s,t.i,por 'êstes ,meíos, ê· por bas· e)."o agem capazes e ar I .

.

v a'" a d t DO CENSO ESCO· ;H� ',',in- senl'lo ehca;mib,hado' pa,ra,t'an'te ' tempo,. "';:�'{.',i\f1 ...tn'7.ni� az o os nossos pro u os. '

,

t I' formou à Imprens,L "ue os diversas, coordell"l.dciriás R&.;_'_, bactérias e oütros 'se,. Es e conc ave terá a pa':· "1

"", " t:· -

d' l' t
.

; trabalhos' ceI,lsitários, espe-· giol1ais, onde ,iestá· Sill,do
res microscópicos 'pára pOso 1Clpaçao e Jorna 1S as a,0 •

'

,

1 "O
'

, cialmente ':, referentes tà. coriferído,"trarisc..ito e, apu-'�rl'or' ut,il'iZação. Não se tra- Joma GLOBO" e de S. � t
"" coleta de. dado!>" estão con·, rado. ,Dessa forma, em br&.
ta de' anerfeiçoamento· tec· Paulo, b,em como de um�l- , "

>' cluidos ,em 165 Munic�iPios ve . teremos os priiheiros r&
nOlO'f!l'CO'S, pore'"... de um negrafista, para 'dar cobel- , '"

ô' , "
"

I�
".+ do Est"l.do, aguardan' o:s€ ,a sultados do Censó' Escoar

,,"'"
.

.

'setvar se prin,cíp±o nàturaL,
' tura cpmpleta ao aconteci-. .

"�ao, e, raro con '

, conclusão dos ,traball,1os ,:::.os 'no Esta,do de 'Santa", Catan'
......:.�.......--__..---t�'�-'-_;,'---'----'--�.,------ mento. ., .',

>

J, ','
,

Diversos oradores sé fa- demais municípios· até o fi· na .

l 'nal desta'semana. : ' "

RE�ODN'OfU' Dr P',ARIS v
rão ouvir.

>
II 1'\ L Como convidados éspe-

RIO, 18 �QEÜ �',�etorn01,l ,qo-os á 200°C abaixo de ze- ciais, estarão presentes os

hoje de PariS .o' t::Jtdepatad,o, TO, de modo que, ao serem Diretores do DER, DENP..,
Bocaiüva éunha. "'ÃfJ . d'esêm- reavivados, apresentam a Plameg ef Co:'ec, para jun
barcar no GaleãO', �teve' "suâ mesma vitalitw:de co�o em tos debaterem o assuntos

bagàgdin revistada' por agen- sua vida pregressa. Á's tem- de tão releva:nte import�m-
tes do DOPS, qu,éi foi logo peraturas extraordinária- c�a para nosso Estado.

a seguir liberado:;' mente baixas permitem que De Blumenau virá grar. le

RIO" Ir. (ÓE) '-:;:r,. Atual· a',morte fisiológica de um caravana, ghefi,ada pelo ele
meútE� é possível � !'àdorme- ser possa ser adiada indefi· dicado incentivador ih
cer-se" seres ViV�§.(' expon- nidamente. Campanha "Santa Catari�

.

• ',2- _,o - ,na Precisa da BR-59, Gr.

Reu""nid''a ({comissão Que exam:n,a o Arno Zadro_glY.
•

,

r. ., lions' ,Comissão.

'Iestatuto da te'rra

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

Será, inaugurado às 10 ho

ras da manhã de hoje, pe

lo: Governador Celso Ra,

mos" o alojamentq para as

alunas da Faculdade de Ser
viço Social.

A obra fQi construída pe
le FIlmo de Metas do Go-

vêrnc, em convênio com a

Se'-::l'Qta:;:-ia de Viação e

(;1:'-<1:- D,)l)U,�::,s e a Funda-,

ção Vídal Ramos. Iniciada

SOC�t\l
em março d:e 1.953, localíza-:
se junto a Faculdade de
Serviço SOCial, um edírícío

" "\' .

de doís pavimentos, com
uma área construída �
560,55 mã,

Ao ato de inauguração,
deverá comparecer além do
Governador Celso Ramos, o
Arcebispo' Metropolitano,
Dom Joaquim- Domingues
de Oliveira. e outras autorí
dades estaduais.

DESTACAMENTO D� BASE AEREA
, COMUNICA

'-, UU.lmns�Notkias / .

} ,

.

ONTE:M, E HOJE NO M':JttDO[, >

f"',.;', Pros:egL em Aná.j!ol!s, gcs ,que t;:.m, a�li's}o�dos.
�'2 ,;l�'qll-e·ito p�.dc·al miFtár '(, COP.lf�:!i..t'i 110"e ),10 ;::'2.0,

i ,�t':'�1���'0��o����r:ed:"���;.. :���;�i::;�n�:ir:'O��S�: j�:
� /\;)'s, rá':)sC1a,f.�_çido pela po- tittilos de Pre'vidênc:'a ,'8.)-

'F�;:��:-:a�ó�:::;�,:��1!���,i,\�O� Jf�S.�" ��l�r�f��:o;:�on���:'t:�:
; ,--- " Caicula·se que sel'ã,o -all��,n

Técnicos da Uni_versi "a- çaqos 5Ó' .mil funcioI1i<lrius
pela geterminação a s.-],'
exeçtitadt'jr,

.

de elo Recife, estão e'ab)�
rarido u::n plano integra::io
de nutriçã'o e saúde e figri

. cultura visando melhcl'&J"'
a3 CO::>diÇÕfS de viua do la-

ES1J"c1a"stas na Orga'li-
7:3C20 'Hupc:;al de 's'1úde ria

C00""""9 th'a dos mineiros,
daSUDE'\TE est4o' au'<i[ia'1

/ co na elaboração do, plano.

CPTea de, 40 cipriotas g>:e
gos irriclaram uma p:�'ve

de fO"'1,e de 24 horas:-ESi�
manifE'st.a.oão visa a 00)1Se-

, ,-
f!t1Jr (me 'os cinrlotas túreiJS
libe;rtem os 38 refens g:e-

A Diretoria da. Faculd,d'�
1';ecioT,a.1 ôe Dj"eito, rr:::Ju-
ziu, paia dois ir�.f.s!'ls ::1, :; 0!1&

:;;íl s1JSper,SIlO qu.e tinIu <1-

plica00 aos diretores dó c,'n
tro acadêmico Candid,') 'de
O'iveira do' mencio"'\aib

'

%

tabelecimento de ensino.

Um 'aviã'o (la Marl")ha
d.os Estados Unidos,'ex,b10-
diu· no ar,' e Cáiú� no mar.
O apa'relho levava, a b0�:ió.
1 Ó t.ri!'ula':'tes, ql1P, se aC,te'
dita tenham pel:"ecilío.

--�.... _- --'

----;--._--

.

,�rl ..JljJl�" J '

" ,

, ,

Y:Íeira
/

o ESTREITÓ

Insta;d.o a respeito de um

ateridime�t(J mais ef,eÜvo
':R', ''; .;aÜ"fQ elo E$Úeité.
-�' . " �.' ....

ql�'3, ',"<:Im,) 'é �;él',:t40. colabp-
'ra clecisivai'11ente,,' parti, os
cofrés do,,· er::íri.o iliún1ctpal
em larga ésca}a, nos ailiJl,il·
tou· 'que clesigri.ará· :uma
eqüipe' pe�manent�, ... 'pa:r�
s0'Iu�i�nar, única' é,%x9riís{�:::
v�nlente' as·. nec.essidadÉ\s

,
- t _:: "

.

- -tl'.
. "0

, •.
,.

avolumadas··, 9-0
.

contin�níe
e desta tnime±tà, atél1der aS

justas reivindjcl'!-çõéS dii< co·
letiv:idflde estrejh:mse ávigá
'Got" v-er' solucionados os

krotlBlnas Que entrav'a-m,. o
desenvolvimento do mais

pop;;_,oso bairro da capital.

�ECURSOS

.
Este é, ,'incontestàv'elmel1't

te, o ,fator preponderante
corn ,que empenhar-se-á a'

atual administ'ra�ão; posto
que li.mitadíssim0s e,'" poro.
que nao dizer irrisórios, são

'-'-(JS recursoo fimnceiros. de

que dispõe, de 'vez 'que a,

àr:recadação' é quase que'
'inteiramente abscnÍ'idà pe- .

lo funcfchalismo,
. torhando-

, ,

NOVOS PREfElTOS
"

. \

Notícias que nos 'chega·:,.
raro do ,. interior :do Estado
de Santa Catarina deram
conta, d k1posse de novos

PrefeÚÓS MUnicipais, e1e1.·
tos para o mandato-tampão
até 31 de janeiro de 1.966.

. Ém São. Miguel, D'Oeste
tomou posse e assumiu ime·

ffim\{"iO \j]i ��(_Jm"\J�!;1ar a v�da diatarnente suas 'funções o.
\o.V ,,,,,JiU ... � I�'_"a 1111. , �!,r, Alex.a;ndre

.

GasieU;.. no
�.

'�unfcipiq oe':" ItapiranW1, o

Sin,d;c,al nó 'N_or,deste, ,�r; 'Walter'Brurto Ko.eln.
, : Em 'Presidente . Getúlio,

RECIFE, , 18 "(OE, d J 't' d"'''''' lho
'

, a us lça, e o vYhe:e . empossou·se o' sr. Silvio Fi.Prt:lsidEmte Castelõ 'Branco de S"a,ura:nç� N�ciohal, pa.- 14'grana ê em ]?apandl:l-va, o,deverá, assin"l.r
" hOjt. ,ai�a a.normaliziir a v;ida sinql� Sr. Brasil' Alves. Fagundes_

cal dr Nordeste. À cotnts· ) ,'Já- n!) região do, Vale do
. são, tui)cionr j; ,em �ci{e.. �iO' do Peixe, em Hervai,
e térá 901 dias para. éuínpri� D'Oest.. Il.s&umiu seu pôsto
.sua m,issão., o Prefeito EgídJo P9çobon�

" WUPPEJ:l.TAL, 18 _(IF) _I 'O, nI'ógrsllJQ prevê tambéll1A Sociedade Mozart,' da 1 obras menos' conhecidas :do
'Aleffi!lrlha, pr"'Ílove. ,:)ntre ": compQsitor. além· de,' um
14 'e '22 de novembro '3 em ,paUet,' ehqenatlo:" por Ahin
conjunto '«0;11 à Rádio Ale- Carter; "O' Cooáver" seC7Ull-.
manha Ocidental', o 13° Fes·. do dança�' e fábulas

l
de Mb- '

l;ival Mozart, nessa cidade. zart. -"
"

Qecreto criand0 úma comis.
são de

.

r�presei1tantes dos
'T'rahãl1:lO

osa foi r�
.

"

""':
ce

or. ';'
.

I

Celso·' Ramos
" I .'

O Govêmador Celso Ra "os pelo Ministro Luiz qai
10* �\ Deputado _

Raul Bl'l
_,.... , " '

u,U.u.. t.

"RIO .J- ·16,11-6,1 _' Acàb'
ler jornais nossa terra sJ
eleição pref.eito capital Jua.
to prêmio .seu .alto mereci.
.mento pt �é�? receba rnéq
abraço,' congratulações Pt
Lui� Oalrottí".

"

"GUANABARA·

mos recebeu ôntem, -ern au- .

díencía, o novo Prefeito da

capital. Oeneral . V�eira' da

Ro$a., com quem ',manteve
.' � r '",

.

cordial palestra a respeito
de assuntos

'.

relacíonados
com á administl'açâo do

munjcfpio. ':
r:

q l

CUMP1HMEN1'C'S
ELEIÇAO

No Illo;.
'1�ento ,de assumir Prefei_
tura Florianópolis queira
receber . nossas congratula,
ções e votos feliz !J,dminis
tração pt Cordialmente Dep,
Rau!." Brunínl, Secrl)t�l'io
sem' Pasta" ..

Entre as dezenas de tele

. gramas, que o Prefeito Viei

ni� da Rosa, vem recebendo,
diariamente, por motivo de,
sua posse destacamos os

seguintes telegramas envia-

aíAIIIf.

Florianópolis1 (,Quinta�Feirar)' ;19 de N4vc:llhro de 1964

Amanhã á Estreia do Circo
Magiéo T�iãriY[.

tem adquiTido ex:ce�ciona:.�
'vulto nos' í·Jt,imos: dias o d
tá polariza•• ,-,o a opmlao
pública catarinen.se. Pare-.

ces, muros e Parachoqul's
de caminhões ostentam 0,
,slogon "SANTA CATARI- \.

NAPRECISA D� BR 59.'

O, Lions distribuiu on-

----�--��-------'

.. :A.-léIn dO,l�iô �nt:eÍlso, a

desidrataçãq 'e.a;}é9nserva
ção

�
em saí. sãó também

n';eios háb�iS pata intel;

romper P9f algum teinpo a

vida orgânica, se��
.

preju
dicar a -vitalidade: do ser.·

'Vêm 'a'Santa'Calarina'o SecretafiÕde
Segurança ,da' Guanabara!

especialmente para 'tambelll
ser h1terrogado em' PRETO
NO

.

BRANCO, o , coronél
Gustavo Borges, Secretaria

f

de .segurança puÍilica do

Estado da Guanabar,a 'e eOll'

sider�do o homem forte do

Governo 'Carlos Lacerda.
'aiânde é a expectativa na

nau, ,leva,�ao oar, esclJ1recen�\ Vale do, Itl;l:jaí em torno �

do a opinião p�blica . cata· presenil!a. do Coronél Gust8·
rinense 'sobte' assuntos' . de \TO Borges no fmnoso pro'

�a:le:;!����=:� �e ::���., A�SEMBlÉ'IA EM 'real interesse., ; \ ,�ma PRETO NO BRAN'

Está retmida a ,comissã.o da do PTB, depois de '11flan· , .
-

Charles Edgar MOl;itz, 'Ror 'outro lado, podel1l0S
mista que examina o Ésta� ter uma reunião extraordi- NOVO PI:'RI'ODO Presidente da, Confederaçãol , regis�rar {q1)e{ já copfirma'
tuto da terra. No dia pas- nária, resolveu, votar contr,a /' [. "

Nlicional do Comércio e Mi:" J;am pres�nça nesse notavel
sa.dó não ,foi possitv�l >,

a a proposituni governamen- Convocada p.ara um novo, nistro do Superi,or 'írt±bunal" prOgl'mfla: '. ':
.

apreciação d.a matéria dado tal. período de sessões extraor- 'do Tra'\Ja.lho' e, !ir.' �fonso 'Dêputa:-�0. Federal JoãO
,,,,',., , ..__......._�-------'---__,--- dináiías, esta.r� reunida no Camargo Né�Q, v!ce.gQver· Calníon, cltretor dos DiárioS

M�nu't� 'd'O no'v''o re'gulamento' próximo dia 23 a ,Assem- . nador do Paraná, Presidente Associados' e candidato ii
.' (. �

"
,

.

•

.
'

,

'

bléia Legislativa do Estado,': do POC do vizinh� Estadq � vice.presidente da
' Republi'

RECIFE, 18 (OE) ,_ O sidenclal, será assinado cO!).- devéndo apreciar' projetos diretor-polí.tico do �DC .na· 'ca;'" "..,.' '.
'

grupo de, reestrufuração' da vênio entre á SUDENE e a de' origem parlamentar e cional, foranl' os ,dois últi.·' Deput"l.do 'Alié Jorge CUrY,
SUDENE, 'entrega hoje ao Agência Intern"l.cional de govern'3,mental que têm en- mos par'ticipantes de P:t:et;,o, 'Pre:;jde�te do Santos' FUte
PresideIüJ Castelo Branco, Desenvolv�entó para aqui· trada até dí� cinco do pró-' no 13rl).nco, da prestigiosa bál Clube; ;, .. .

rtfa minuta do nõ:vo regula� / siçã,o de máquinas e equi, ximó 'mês. ,emissora 'Blumenauense. " Deputado iFedera' Herbe
,mento iiitE_)rno, do orgão. paIl).entos destinados a cmis- ". O péríodo vai se estender Nat

"

próxima 'sexta-fetra, Levy: -ex;Presidente ..da UniãO
.,Airida visita pre- trução de rodovias. até 31 de dezembro. r dia"20" v.legará a :alumenau, Demoçratica Nacional: '

---�.------- ')
.

__.. ,..,..,....,.

Figuras das mais destaca·
das pa vida' pUblica : esta
dual ,e naciolJ.al continuam

. s � Iido. entrevistadas' em

PRETO NO BRANCO, fa·

m9só' e,· cqmentado progra·
ma que todas ,às sex.tas·fei·

ra,s 'a .RADÍO NERE'Q' RA·
MOS; 'da'� cidàde 'de Blume-'

BRASíLIA, is -l (OE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




