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./' pr.ente
Fria: Em curso: Pressão

A,tUlO1>"diCa lHédi.:
.• : I1C10.7 milibares; Tcmpetatul'a Média: 31.20 Centíg ra- I

. dos; Umidade �telativ;lr �édia: 80,O%� Pluviosidades I25 mms: Negativo - 12,5 mrns: Negativo - Cumulus

I� ,St�atus - Nevoeiro -_ Tempo Médio:
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N," 15.056 Cr$ 30,00'
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o Governado!' Celso Ru· CUltura e Agricultura.. O

mos convidou no dia de Inspetor de FisQali-";!lçào e
.

._....... � __. .;.__�___. -:";."'"-....,.----�----�...-------------....:. _..:__-"-_..;;1...;. ....-__....,_-_;_ _

ontem os novos '.membros Arrecadação de rcendas e ,t

que formarão o seu secreta- jornaliStB. Paulo da Costa . i-

iiado, que' ficará . assím Ra.tnos, aceitou a sua índí-

N'
.

,
.

, .:' Ieonstituido: cação para. ocupar a S"l a'Vb esp .'C·lla· ,

Para 'Secretaria da .Fa-j cretaría 'de' .Estudo' Sem '. �
.

,.. ' Q, "

.....,:,i 1'01' escolhido o sr. Pasta, Para a pasta rui' Saú-
, �,

.

zença,

JOão' de Cupertino Medei· de foi convidado o Dr·,Ar· WASHINGTON, 19 (OE) ----...,..:::..,..-....;..-�--.....,+_:-----....;_--=--.....;.....;;..-�....;--.........;---------...,-.----------------.------�---

TOS, um dos Diretores' do rnandr 'Valéri0' de Assis, .

n 6'01VER'NA't{iOR CELSO' 'RA:'MO'c. IN'AUBanco de Desenvolvimento' que assumirá �ua ,funçào, - Um v_r':'110 r,terplanetá L
.

1),' , . .J'-
do Estado de Santa Cata- tão logo o rpase o ponha a rio será lançado -pelos nor � ,

.' .

. .'�' .

E'rina. A Secretaría de Via- disposição do ,Estado. te-amerícanr
"

no próximo�! '. �'GURA· NDV�5· DEP'EN'D_ NelAS NA' F.Ã-·
ção e Obras PÚblicas será dia 27. O engenho

.

deverá .;j ,

ocupada pelo engenheiro A posse' dos novos secre- enviar à terra, fotos do Pla,� ,

CUlD'A"t "E SER'V'lrO soe-IA'L'Aroldo Pederneiras, que tários dar-se-a às 10 horas neta Marte, onde cleverá�, . : ' .. V:J..
.

jl ':,' '\..' .. '.
.

exercia a. presidência da da manhã de hoje" nó :pJ1.
.

chegar por volta; 'de' julho.,:'; �'.
'

.: '., ': ...
é �� ",". _ .'. �' ..), .

i ,'.
,

OEE. Os;;Deputados Lauro lacío dos. Despachos, de 65, A _NASP:. ",informou:�
Locks \ e Antônio ,Pichetti, Em nossas próximas edí- em Washington; que 6 fO-;'4
.oouparâo respectivamente ções -abordaremos o assun- f"'lete passarán i�.700 kms'M
'as pastas de Educação. e t9 com maiores detalhes. Gã superfície marciana. fi:

'Castelo vai lançar plano,�
,de de'selÍlvolvim�nt��,

, "I, ",: .

°1 ". ";'
-e-

"

, �'i:
I ,\ ',. _.. 1..'

BR.-\SíLIA, 19 (OE) - O·

Presidente Castelo Branco -� .----------�-----....-.....-

I deverá 'lançar o mais cêdo
.

, I .

possível, 'um plano ':dê. de- ,Bol.iv· vai Iumprlr o Tratado do 2-
ssnvolvímento, destinado J a ..,,-

I iii'.
'criar estímulos imediatos à ...

vida t .mómica do país. 9 R' 1'0 de Janeiro �i
.

Ministro ' do Planejamento,
.

,./ '.
'.

� .tJ :;:
sr. Roberto Campos, àcha' _.

1
I',

(lUe o plano deveria sm' :im·
. LA PAZ, 1 (O'E)I� A Bo- evhar" a infih:r-ação es-tran·:"

çado em fevereiro,. pois ano 'Uvia dará' l1ptiniento ·no 'gQiÍa em idéia� ,�i:querçlis, ....

tes desta de"'., poderia, in� io Gle .Janeiro, tas. A inforrriaéão íoi divul· ;:
.cent�var o cúnSumo (le ma- como instruo nto-mais .éle- .',gada ofid�jl,'n�nte na Ca·

neira perigosa para'� pólio"� vado� parâ cí esa
'

do Con- pital �y\liviãna:
tica ànti·inflacioI1ária. tinen,te, ,cbm m.efl:tl.'l �a;ra '.

,

• "
•. t.';'1::" -/":

•

.... �>. -6q�pi(! �""'� �... :'.'�'II:. �'í#�";I..!J�'�"ÍI"1� :;}.::;_:-r., � ... �'1:

Ain�a:: O ',laso'Ma lf'fJrges: "t:�
.

Govêrno; 'envt"·,hoje 'respo�ta
aà,-pedidÓ de rforfTlaçôe;�;�dó
Supremo Tfib n'al Fedén�1
BRASILIA 19 (OE) -..;. instruitãó o ju' mento úe poàcl'áo s€Ír encaminha-

o Pres�deilte cástelo Brâl'l- Habeas :Corpu impetrado ó ...." ,ainda hoje d�pcis do�
co ·participou de solenida- 'pelo' Governa � Mauro regresso do Ptesídente da
des coinelllorativas do dia.' Boi·ges. Estas. orúlaçóes Rttpúblic.a.
da Ban(it:ir�,' 8rh freilte ao

,
.

�

Palá(:io do Planalto. :t'U!lda Arce:bispo' I\'�et�opGlit�.no, D: "Joatjl.um Domingues de Oliveira bellZeJido as novas
esta. tarde ° chefe do gp� , , dependências daquele EstabeJecuncnto de pnsillo, após terem' sido inauguradas
vêmo tomarú coi1l1eci.mel'i-:·

'1"
'. --.�.-"

..__
.

--;.,-.---------........:- ------ ,-

pelo GO\"ernador do Estado
t� íofício reSP,osta ao m�-

'. JORNAlI J. JmgtJ'Q. Gonealves de 011:'" ' ,-
.

Ivéir;:; reienp:�te ao Hab,�as
.

DO .. JtNGO··.-' ERN'A',N'O'ES' '··.DE· A,O'UI·N·Q·Corpus e miavor do Go- IYII", .

-ierna:d�i:' ,Mauro Borges.
'

.' .

.

. ., Transcorre ,h mais um' aniversário 't�atalício do
O documento deverá. Rei', jornalista .Do�' s: Fernandes' ele Aq'itiJlo, Gerente. de

eilc?-111w'mdo ao S�prelllo "O }<�STAj;)()". ,., c' ': '.

amànhã, 9. tai'de. Enqm,n·to Vc!'eador amara Municipal, antigo batalhador
.
isto O- General Nogue.�'9, da imprensa em :nta Catarina, .0 Jornalista Domingos
Paz, comandante da lla Fei·nam:l.cs de A o tem se. destacado c�mo wn dos
ora sediada em Goiania, e-s 'maiores aniigo:s �uà. Cidadc_ titl"" que lhe é credita.
�á se�do 'esperado à. çuaJ - '. do, nJercê a at.u· o que tein desen:vol�,jdo' como um
que!' momento em Brasilia dQs',mais ativos 'resentan�s da com:unidade' floria:-Il)ara conferenciar corn·.o llópolitaua.· "'. ,..'

Presidente, e outras auto-
. No. _jo�nal�m nt1t� o trabalho que tem deseovol.

rid,ades sôbre a situaç-ã'J de VleIO .tla Du:cçuo creia!. dcste Periódico. tato que o

Goías. .

.

I'.
. '('redeod'a à a(li:nir o de todOS os seus confrades.
j Ao registral'Jll b tl'ans�u.rso 'da efeméride, lembra
l�lOS a" figura prof lamente humana do destàcado jor-
nalista, eomo .exe que merece'ser seguido, âugurari.
do·llie felicidades, sua 'ilustre familia,

..........--_.__....

o

..�.
lo

amencsne

{ioverilaO:�r� Cét�o' Ràmo� :ae$ce�rando a pla(:�' e�meJÍl�rativa, ;]tisiv� a. illau'gi.mwão
.

,. :.• '

.

dI? .i:1m�o pr'iÍt�(9,da l{at�dallel.de Serviço �oej�l� '1
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.
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BRASILIA __\. 19' (OE) -

Somente na segunda feira

próxima .o Supremo Tpba-
11aI Federal, deverá julgar
o pedido de Habeas Co;'_:
pus im.petrado e111' favor;
do qovernajQr Mauro BI)'."- ....--:-.-- ............---l--.--,--.------- . �_ _'_'_ _

r:���A:oi��:��:��:sd:OI��: ·lranq·· I�da'de'" o-'a B�hl·a· "1'411
-r'

'G'
'_".

d�::ca��:;�d::uI:n��� ;. .

,.

• .. U • JI' Irma,. . overna Dr
ainda à quela -côrte.

.

,
..

EIO, 19 (O�·; T- O Lo-

BRASILIA _ 19 (OE)' _;_
manto Júnior.. I

Gover or

'( da Bahia, declarou na a.O GovêrlJ.O dpverá
.

enca- nabara, que a. Situação o.
. U1inh�r aó Supremo Tr;bu- litica' em seu 'Estado;naI Federal nas próximas ll1'3.is calma.s.
horas as infor1l1�ções. queque'na Bahia: não

l\'iOlnentoiem que o Govc1'l1ador procedia a umuguração (lo novo prédio.
�

(TEXTO
8: PAGINA)

, '

·'tlnhil bura", .mas, ll-peíla.s,.
uma linha de justiça, e que
a si tuação das '

finanças
baianas, é das. nielhores,
mas vê·se prejudicada pelas
constantes chuvas :que' con·
tÍ<mam assolando o interior

Porta·voz elo C+abinete CivjJ
da Presidência da Repúbli
'ca, inform '·1 CJ.�e a lei do.

da '.'Eôa. Terra". O Gover.-
....;--.....---------,-......--."....,_.....-�---.....,;....,-- ..

nador baiano', tentará junto lei do InQui,l·inatoa BNDE do en.1ptéstullo de
.

1 bilhão e meio d� cruzei.
ros, para fazer face à êsse�
prejuizos.

'BRASíLIA, li} (OE) inquilínato deverú 8cr s::m·

cionada ao 1118.;S tErdn.l' ama�'fnhã, pelo Pi:eside:' 3 Caste·
lo Bnmco.

.

J

r
I

•

Valo Marte.13

Cgngresso· vota
a -,paridade, do
funcionalismo

BRASÍLIA. 19 (OE) - O guelra da L .m.,a. o "'nngres,
Congl'G'�r,i Nacional iniciou so aprecia também 110:;1.a

.

por' VCJúd.· 'das 11 horas, ses- se:sl1i"l&, o prc' �j ü de aposcn-
. são extraordinárta ::'31'a vo- tacloria aos 30 anos, para

b�f'õo da emenda constitu- funcionártos cív+s, bem co

ch':',81, ,Pr(", osta pelo Exe· mo' a sub-emen., i que per

CI:Ü-,O, :e equipara os ven- mite a acumulação :8 car

'JÍ!ntmtos dor, servidores dos' ,gos médic.': no serviço pú
� Poderoso Reunldo sob a blíco.

presidência ,'') senador No-

,,;;;___.-:--= .
--------;-''-'- - ._-

Chineses es�iges serãu
�XPUIS8S d8: "p'aís

rmA.§1.;Wf,,;,�\a mEJ;...--.� ..o �"ê.!.<:ycl�s; sub .... 'rsi\·U:i.
."

J:'lto r
��\'.én1d 'Federal vài U181'Í·,.p' Pl'e,sjr1�n.te cl::t Rl'j)L,'1111.:J., I

•

'l::"'. . "-.- .. r ....�. .

� •. ..... ' ,...;fi H.,
••

•

ter. en1;.ündirnentós Junto � COlJ,lO o l\'hrnstrQ da ,JU:-;tl'
.

a.u'to'rl; . '-'d�s 'cl11'ioças, h� "eh; 'Segund-o fontes c'lrio· '

., tentat.hra 2 ncontrur 50· cas, já f0I111aj'um 'posição a

.) luçã() ,para o C'lSO dos 9 chi, respeIto, e estãõ C011Venr.i.,

"'. nésos, que' se enCQ11tnim dos c:.e que a melhor solu·

presr' na. Gi.mnabara, sob a çã,o. F ·:.bértnr os chinêses e

aCUSct,,<.1.0 de. exorcerem ati· exp1.1bu-lQs do pais.

•

l Chegará . amanhã, em
.

Florian'ópolis, pelo Convair

Tac-Ccreziro do Sul

Miss �rasil de 1964 - AN

GELA .THEREZA VASCON�
. CELLa�,- -:ue vlra como

cOljtvidada especiaJ do E...1-

1e ·das 0rquideas - Fes'!",.
d� Congraçainen+.o das de-

butantes de Santa CatarI
na de 1964, numa promo

ção do nosso Rer'lrtcr S()
ciaI .___. Lázaro Bartolomeü.

Angela Vasconcellos, reCé

berá. a: Chave 'da' Cld[j.de
das Mãos- ciG PrcIe:lto Viei
ra da Rosa. O Governador
e Sl'a Celso R "I·m os, hO�Je
serão cOl1-yidadob pp.las Si;'

nhor�, Patronesses p",ra par

tJcipar. do acontecil11enk
que reunirá quan,nta del:m
tantcs de "'uínze Cidad0s
do Estado. Uma carinho,m

recepç2.o da.mulh-r brasi
leira,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AS' 20,45 HORAS - Sensacional 'Estréia
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Amplas Instalações Na
I

PRAÇA DA BANDEIRA
-'-----�------,-

CombateA' OMS ExitosAnuncia' no
1962,; Nova Zelândia - de
900, em 1952. a 3, e111 1952

ça.
.

pecía lízada éias N,H;i)c3 U::lÍ
O OM� é uma J.g·é,(:;" es das, empenhada em ntln-

GENEBRA, 4 O:': A das vacinas contra. :', P(,]Jo-
Organização Mundial de mielite.
Saúde (OMS) anunclou os Os casos de parallsía in

êxitos que se vem. obtendo rantíl na Noruega C;-LéHm

na luta para COl1tr'J1" r a de 2.233, em 1951, a 56, e111

poliamielite. 1961, (uma queda de 97

Esses êxitos refletem-se por cento).

Em outros países, foram
as seguintes as reduções:
Israel - :le 01t:, em J \J5i

.a 16, em 1962� JH;:'d,O _- de

4.233, em· 1951� a ��87. em

1952; Dinamarca - - d�

5.676, em 1!)52, a 14, em ,.'

1962,; Suíça - de 1.6:';8, "111

1954, a 12, em HH32;
_

.'i.[8-

manha Ocidental ,- de ..

9.540, em 1952, a 2f)1 . em

1962; Austrália - c!e

4.736, em 1951, a ·B5, em

Os únicos, países onde
aumenou o número de casos

foram a República' Ara be
Unida (de 18, em 19.J�, para
234, em 1962) e: o CeUá0 «íe
16, em 19,52, para 1.:J52, em
1962. Irâcíaram-se, recen

temente, em ambos o, pai
ses, intensas campanhas
de vaefnaeáo contra :l, 1,);:!1.J

nos relatórios fornecidos PE
los 28· países que levaram .3,

cabo campanhas de corn
bate à paralisia in.faiy;i,l, de

1951 a 1963 - um período
que abrange a introdução

Nos Estados. Ut1ld1)3 uu
rante o mesmo peri )::;0, a

diminuicao foi ele 23,::SG6
casos para 1.312 (cena ....re

ducâo de 135 por centi .1.

--------'-__

OSVALDO MELO
�------------

•

AINDA A BR 59,- A GRANDE REU-,
NIÃO DE ONTEM - Conforme foraprevia-

. �

). mente anunciado por todos os veículos a ser-

viço do progresso de nosso Estado, realizou-se
ontem, às 20 horas, no salão de conferências

�

,do Palácio (das Indústrias a grande reunião
marcada para a campariha a favor do prosse

guimento das obras da BR 59, que está dando

pano para mangas c movendo o brio e o ca

tan.nensismo dos que amam seu Estado natal
. e de outros dignos patrícios que aqui vivem,
moram e trabalham ..

A sessão foi bastante movimentada e co

IT") sempre acontece nessas runiões, as idéias
for�m muitas e bem assim, nomeadas várias

comissões pata o pronto andamento (�a empcl
gante assunto.

Quanto a mim, a parte que cabe é .

a mi

nha presença nesta coluna, diàriamente, tra-
.tando do assunto por todos os ângulos, de ma

neira a servir à nobre causa com eficiência
sem .gastos de adjetivos muito sonóros, mas,

i\�jitivándf liV'!'."SI',�eI_Ui, ség1J(�?�a ,e;"l��S, sdQ/que 'ísto, com; lntelr� h'b�rtâa:é. '. .

�

l �

,
Sou. devo confessar, meioinfenso a essas .

reuniões em que.se fala muito e às vezes, pou-
, co trabalho se.. faz e se colhe.

.

I Contem as nossas autoridades, o 1108S0
. '

'

comércio, a nessa indústria ·e' todas as classes
sco.ais e assitenciais comigo, pois que estarei

aqui firma para ventilar o assunto, dando pa
ra sua consccussão, iodo o méio integral apoio
e decidida cooperação.

'Vamos pcs trabalhar, que -a BR '59. não
. pode. parar.,

_,

Não pode,
"

------------�----------------

j
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Eisexatamente o-relógio
quey. esperava: o elegante
Omega' Seamaster de Ville

� I -
....

o Seamaster de VilIe possui tôdas as vantagens de um

'relógio ultramoderno: é .irnpermeável, automático,
tem calendário c� 'sobretudo, .. u'a máquina .Omega,
de alta precisão. E., ainda, sóbrio, delgado ..... luxuoso r

I
\

!

FAZEM ANOS HOJE
Sra. ZULMA MEIRA

Transcorre na data de hoje
aniversário natalício da exma. sra.

_

Provlvdmente_. voca ftesitoo, a'tê l1()o
je, em adquirir um relógio ímper�
meável e automático, Julgava40 muito
pesado, muito volumoso. Com razão,
esperava por um relógio que fôsse.
s imulrâneamence, delgado, preciso.i

automático, unpermeãvel, resistente,
moderno e elegante.

,!:;ii�:r::s:�.s, b';.-ti:!;�:�
.

Seamaster de ViLLe oscila 10% mais rà
pidamente do que o de um relógio

,
comum. Resiste, assim, melhor aos

choques e mud�nças de posição, como
;um giroscópio rodando em grande
velocidade. Seu Seamaster' de VilLe é.
pois, muito mais preciso ..

uma precisão de até 2. milésimos de
milímetro. Por sua delicadeza, sua for
ma delgada, a fabricação do Seamaster
de viu; requer 4 vêzes mais tempo
do que a de um relógio comum, Não
existe, assim, nada misterioso. Há ape
nas êsse zêlo infinito que você, encon-

, tra em tôda a produção Omega.
.

besafia os capri.�hos do moela. O
Seamaster de Vifle' :ipresenta linhas s6-
brias e clássicas, que nada ficam a dever
aos caprichos de urna moda· passagei
ra. Será tão admirad_9 amanhã <Juanto
o é hoje. Você nurca se cansara dêle.

mais um

d. Zulma
J

,�
'j
l
1
,i

Meira" espôsa 'do- nosso ilustre, amigo sr. Os..
valdo Meiira, pessoas que gozam de sólidas e

:áterecidas amizades em os meios sociais e cul
turais florianoflOlitano:

A natalicianí-e, que no .dia de hoje, rece..
berá, estames certos inúmeras felicitações df:
estima .e aprêço, por tão aUSplicioso·acontêci
mento. Dentre às quais, nós de 0 ESTADO,� .. � _ f

nos associamos co mvotos, de muitas felidda-
'des 2xtens�7as a suél'tiigna família o

.
I

'"

.

,,� Faça já a sua escolha. Todos os mo
delos Seamaster de Vifle - com ou sem

cal�ndário - são' impermeáveis, auto-
Não existe mistério: apena� um zê� , máticos e à prova de, chqq ues. Nas
lo infinito. Gomo todo relógio OQ1e- boas casas do ramo você os encon-

f.r;�T oiSram-áster de Villrpas�a:�por 1-.497" .- trará e, dentre êles, não hesitará em

�ontrôles durai1te côda sJa' fjl.bricação; escoI)ler o seu. Porq1i'e'.o·0 m e g �

�q() algu�as .de !su.�s peças ::mari ufa:...· ,: Sé4rri'a�ter ;de Vifle é/o relógiQ. exat;át
Furada_s; segundo 'as· exigências, 'com .' mrnte como. você (atlto. �sper�va! ,

.
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sr Paulo de Tarso da Luz Fonte
sr t\ltamiro Rogério Philippi

·'·r�·A
- sr. Adernar AurélIo de 01!iv:eira
- dr. Fe>c' Achaeffer

.

- sr. Otávio Francisco da Siva
'-. sr'lOsvaldo Juy:�ncio Cieffi
- sr. OsvaldD ViteLino de Oliveira
_.,. sr .. DilsDn Menezes :Reís
--"- Jr. Laércio Lisboa

,.,......,....,...."�.......,'..,..,.",,,_......,.,,...,.�=.,,,,...,......,.,,....,,,.,,-.,,.,,�-= -- sr. l\it:;:��on MutilQ e;'Souza
• t

';;

riJ.en ir' f) :, ,ü'mhér:tQ' F

'I
,rl " '

�.1. �- .
-

OM.EG).\'l'
�

� :!: '�.:
�.

(�:-
'.

.

� ,.

. '.: ;

•

Poliomelite
gir o mais aito nível. possí- partes do mundo.
vel de saúde em t,Qjfl3 as

,------�-------�.;....--------

f\NGELA VASCONCELOS "MISS' BRASIL
,CHEGA""" AMA�!;-IA A NOSSA CIDADE

Esta' sendo apontado para Více-Reítor da Uni,
versídade de Santa, Catarina o Exmo, ,;enhor Dr.
Roberto Lacerda.

Numa promoção do "Paineiras", amanhã, acon
tecerá rraís uma "gincana", onde particíparão da
prova os discutidos moços Júlio Tavares da Cunha
Mello e Alfredo Malá Bufrem.

Pro dente de :Pôrto Alegre, encontra-se' em nos- .

sa cida , na listá de hospedes do Qtierência Pala
ce, a si pátíca .Srta. Syrta Enzelke.

Mu o simpático e elegante, o senhor' e a senha,
ra dr. aulo Meimberg, Diretor do "Comodoro Ho-

'

ter" e .São Paulo, que recentemente visitou nossa
cidade artíc'pando da l.a Convenção Hoteleira do
Sul do ais.

Se logo maís
:

nos salões do Querência , Pala
ce, o :'ovimentado coquitel oferecido pelo conceí

.' ti iado estabelecírnento Hoteleiro as bonitas e ele

ga�te srtas. Vera Goulart de 'S;uza e Marta Balbí.

-

anhã, estará, sendo homenageada em nossa
Y. dfia '; Angela :J,r'liM)ncelos. "Míss Brasil 64" - A
'maí ela brasileira, será hospede oficial do Almí-

.

senhora'Murík -lo Va.lle Silva.

O cronista social Sebastião Reis, pro,
prie rio da boutíque "Searas", promoveu suntuoso
desfi de mo�as na cidade de Lages. Participaram
da .rada de elegância e3mo manequins, Marcia
Rei e Mírna Lenzi, da sociedade itajàíense,

a noite de quarta-feira( no "Amertoan Bar" do
ência Palace, o senhor Almir Castelo Branco,
grupo de amigos; fazia suas despedidas para
a cidade maravilhosa, onde reside.

, -

por falarmos na cidade de Lages, fomos in-
.

ados que o jornalista José Guidallí, que co'
r da. a sociedade Íageana, promoveu elegantes,
r íões por ocasião da -Exposição realizada recen

ente naquela cidade.

São Paulo" o simpático e elegante
e 'senhora Dr. Fúlvio Luiz (Maria Leo-

Acontecerá bastante concorrido. amanhã no

lube Doze de Ag01�tO, o "Baile das Orquídeas" que
rá como "Patronesses" destacadas . senhoras da
óciedacte catarínénse ,é lindas meninas-moças, que

passarela do -ciub& Doze,' concorrerão ao título
Rainha' das Debutantes" - Angela Vasconcelos,
em dúvid,a· será também o ponto alto da noite em

'black-tie".
r '

Comenta-se a visita 'de Paula Bandeira Maia,
nos últimos dias do mês corrente, ,em nossa cidade.
Acontécerá, reuniões e Chã pâra homenágear a sim

pática e elegante carioca que Circulará. em nossa·

ó:ilha.
, I

"
-

Sábado dia 28, em nossa cidade realizar-se-á mo-

: vimentada reunião de Odontolondos do Brasil.,
.

-, = 41j�
Também no pr6JQmo dia 28 o ;Rotary Clube de

�:�l"l.'"':anópolis, estará realizando nos salões do Lirf:L
"

:'_:'::':; Clube, uma noite de elegâncja. e caridade. "Car
:;1: -'aI Carioca do Clube da Colina", com desfile de
Lactas e luxuosas fantasias.._apresentadas por Evan
dro Castro Lima, Giovana, Clovis Bonayf - Terezinha
Arrais Alencar e Jorge Valverde.

Na cidade de São Francisco do Sul, realizar-se-á
dia fi próximo movimentaM noite de gala, eom apre
sentação em, desfile da nova. coleção Bangú .

,

Num jantar no Querência palace palestravam a·

nimadamente os Engenheiros Hidelbrande, Souza.

Lui� _q,u o� de �liveira B, ", pino de OJivei·

�: ;L�m� .. :WH;1Wr Jo.sé
�'.t:�;{-t',.(.

.' ." ,\,- /'-,- -,,' - .)<0'
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lqiaL
oimentos de Jnsino em Flo- Cristina" até

:

aquela cidade
onde - afirmava -, com

pouco
-

dispêndio far-se-ía
pôrto .carvoeíro. Construido
.por seus primeiros nabítan-:
tes ,portugueses _:_ dizia ---:,..

existe extenso quebra-mar
que, melhorado," transfor
maria a �eqúena enseada
er jJ,Ôrto ,,3gUl'Q para no

vias de regular calado. Sua

'campanha persisténte e de

muitos anos, não', surtira e

feito algum ,pol'q'úe '-,-- dizia

nos com armargura '-, "há

dois, poderosos : àdversários
contra á minha "pequenina'
e despretenciosa ", GAROPA·
BA: Inlbituba ,e' Lagtma,"

;'_',,;t�d{;)s " .;écni�o� diriam

nossos leitores, supre o au

se o, corajoso J' e', veterano

publicista estava" ou não

com' a razão.

govêrno em 1892, Era gover- ; atuais muníctpíos sulinos,
nador o Dr, Lauro. iVrüller, \ excessão apenas .de Laguna
seu amigo. _ e Ararangúá.

Rara, esta cidade veio

em, 1905 .. para' . dirigir a es

tação telegráfica 10c1lI, em

substituição ao, sr: Jeremias

Ararigbóía, removido para. o

Rio. Dê 1931 a, 1934 esteve

em -Sâo Francisco do Sul, re
tor�an'do à Tubarão em fins

de 1934: Solicitou, aposenta
daria em 1945, transferindo-' co' prestou .ínestímãveís ser-

e',
'

"d f"
"

.se logo :de:'resÚlêneia para' ,viços, organizando �prQ�ia-
ursos e, érias. '

.', ,

Crícíuma, - 'onde <veio a fale- . mas de .festás, redigirido dís-
.

Preparação, para exames: ��stib'Íilates '

cer a' 23 de fevereiro de .. cursos 'e' poesías
'

a .serem
,

Inicio: 1.od,e d,ezembro, 1:954; ,col!itava 90 anos de ida- recitados, ,ensaiando grupos
dê.' , de seri�órHas para as me-

.Inscriçêes. e informações mi Secretaria, lhores a eunlões sociais que

2 a 3'a '5 a' 6 a d
' ':' "'2"l'h' Miguel Faraco_ era inter tíver=os na cidade. Nas co-

o S, •. S, • se. s aas 1.5 -" oras .

gente e tínha cultura. Cola- memorações de datas C1Vl-

Rua "Vit()r Meireles" 38 a.pt�. ·3. borc . com, frequência nos cas de ,outro.ra; muito em

jornais do' interior, bem co' voga em Tubarão,_com prés-
"" üumiense de 'p'auls R"'be"1"r'0'- .

, moinos da capital. Sua pe-' .títos percorrendo .nossas
,.

.
'. ." , ,

'

,

,_
�., I, ,,', . ;� na /cintilan'f,e .defendeu com , ruas; era- êle elos. 'oradOJ;es

c', L 1 d' J
.

'. •

.'" '

"'A'd
' :

ardor os' ínterêsses .do sul -que máisésé di'st{ng1.,ü'am 'pe-
, 'ontaui i' áae - 'Econosnia _';",' '. \TO.,.' catarinense.:Com' Ô ínolvidá- la 'sua ':eIOquêricia:.'. e entu-

cacia .I�pôsto' de, Re�da ._' ,�inprêstiIno, '_ ," veI dePlJtado': Accácio . Mo- stasrrrojao se ,�eféri� a .aéOn

Compulsório _' 'Reavâiia�ão do Àtivo das-
.

reíra., pclítícode-vasto pres- tecimentos.i notáv i, d9 ,l)';�-
, > '

"
'

tígío .« advogado de nomea- torta p-átria. 'Era
. sempre'

Emprêsas (Lei' 4357) _,,_. ,lrripÔstp 'i}dicional da". redatoríou ,.0' semanário muito .aplaudido.

dê Re.ída
.

(Lucros Extraordinários)'" '''o FISCAL": folha' política A" pequenina e -sorrídente
�

. "
, ",'

_ e noticiosa que circulou nes- Garopaba, sua 'cidade natal;
,

, Escritório:" Rua' Cons ..Mafra; 57' ta cidade- entre' Hill' e 1914. merecera-as .atenções do fi-
,

Càiià Postal, 613 _ 'Fone 3837 época de, agitação 'polític.1l lhn ilus�I'e .e di�áto: muito;:,
-no' município, que ,);� com· PT-,,'jCQU p�0PtigI)àn�Q ,peio,

Fl0."'lJ��pohs· ...........:.-.-:. :se '

Ím)iha:.\ de quasy, todos os prowngamen'to, da. �'Teresa ?edró Castro

,Poeta, jornalista e ora- rtanópolis e 'Rio de: Janeiro.
radar inflamado. -Ingressou no Telégrafo'
FÜho de sua estremecida Nacional em 1890, sendo no

Garopaba; cursou "estabele-' meado, iJ2Xa o Palácio do
_' ._,__

\
.' 'I, '

INSTITUTO DE CULTURA .GERMÂNICA
'.

- ,

SUCURSAL DO
GOETHE _' ,INSTIJUT

'Reporter . arguto, Suas re-:

portagens ou simples notí

cíaís eram pormenorizlldas,
corn muita repercusão.
'. O tradicional CLUB 7 de,
JULHÓ Ó. teve cO::f orador

. oficíál ,por muitos anos. A'

sociedade c tubaronense Fara-

r.

.

,..' �,

Tubarão', muito .deve ao

extinto telêi5r,�.(ísta -

'

Miguel
In3.çio, G'ir-âco:" Prestemos·'
lhe nós' tubaronenses nossa

homenagem" . póstuma: de
mos-lhe s�u' nome digno por
tddos -os titulos a' urna de

nossas prh.cípais- .actêrías.
Tubarfo,

'

novembro ' de
�964. • �

" ,

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

oliva, + 't·
' , I91,mO.

, ,

o nôvo azeite que alia o excelente paladar da oliva às propriedades ·nutri,
'tivas da, soja. Com S U P R E M O você, ganha na qualidade e no sabor!

)
-;..•..

)

,::,,,,,,
��"-'ll.>i�",,--;;.�'-,.� w u oU".

> - u OU

'.� �
\

.......... :_
:.J" .....

As mais recentes conquistós do .técnico automotriz, numa linha'
adequada paro realizar com .economia o trabalho "pesado". \

ENTREGA IMEDIATA • FACILl�ADES DE PAGAMENTO· COMPLETO
ESTOQUE DE PEÇAS PARA 'R�'C;;S,ÇÃ9 . ASSISTÊNCIA T�CNICA COM
PESSOAL TREINADO PelA PRÓPRIA FABRICA.

"

IMAA S.A.
Rua Voluntários da Pátria, 19i11 • Fone 2.1001 •.C. Postal 2020 • PORTO ALEGRE· RS

,

(nd. Telegr.::PATROi. • FiliaI: RUa T, de Setembro, 1051.' Fone 1978 '

Caixa Posta1324 , Blumenau • se; • ,Enc( fOI02:' A�,O�AYRO,
__
'••' _'U f n.f.fIlIUI' '�IU.!.' iI!!••• 'I

_:t

.'
.'

.

.

� :" -:..;

'-------,-"'---'.-- -"--�---�- --- _'

".....-- "

Dtsenvo!ve-se com êxito no

Brasil. O:,Prq3rama de
alimenl�s p�rá .• a Paz'

.

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

.

'

, ,

' �lia' é7 o Pà(J,tI'is't4ió'.comd . Os "o Brasil", - disse -

WASHlIjl'GTON, 19 (OE) - 'Yóí�s amig�s'-�in que os ,A- T}iU país que chegou à bpj
Richard Reuther, Diretor ,do -líMentds pà'ra,'� p'az',alcal!�a- . do {:omtmismó, mas que'

Programa' de Alimentos :.pai �l'3r' ITl!:IÍOl' ê:ctw,
..

cid'iu' não se deixar tr8i
Ta a P'iZ" à. Jclarou que seu' ,

, O�.-sr .. :p..eüt:her refe:'iu-s8 a por êsse � 'st2r-:1a �nti-den

pr02Tama constHui ú,m '€5:. Ul11,à ,'âtivirl:.ide: 'na Br",sil crático":
fôrçu d,?stinadC" a- dar bon.1 gra'i:;as à' qüal ,o 'Programa Afirmou o sr. Reuther q

emL, '§go ao que"Lm!it:Js '(:01::1'\' de' -,Úime.ntes· para. " a, Psz o P1'Ograma' ie Alirrien�
sideran- "um pesado' éXC8:' está, oferecendo uma ali- para a Paz n[\o l:ompete r

dente" - a pleria PTC'd�lêã,o me�tp'('.õ,0,O.,ar dia a Cl'lan';<Js "no11',
_

' co_!n os mel;CD.c,oS
da lave '.Ira norte-americana, rieG(�",!SF'1·d�s, 'susre'.1t9::1as g�re<;;('eI1tanclo: "Temo,",

FB;lando
� i1t�m

-

'�09;rB."'?- 'po" ül�la cÍlpl'l::,nha Í8vr'da a p,1'0nósito de não inter"'
de teley'''ão, o sr. Re'Jt]�8r'" G2,bo nor 0stllclnntes de Di, 11-;" exposições dos ont ..
citou , o. Brasil, a 'In- l'eito bl;::t�i!eir6�, p�,i5ElS exportador�s".

---'_',-"-:" .---- __o _. �:.:.._._-•• _. _

'.:�on,�" � ,,"C'o ��
"

, �,,'

SCIiNO:_R S.A
...,' <

�.

-

'"
.. ;- -"'f ."

.' ,.' 1"';.
. ,

Rplàtório !1::l Diretoria

'..... _, -

, Conforme se verificá cio result!j.dr. do balanço do exercício ,findo. a soei
- de v:eTn se firmando gradativamente através de operações àjé <:iq,�i bem, succ,

� quE' lndicam"um futuro prQm,issor, émbora as dificuldades financeiras '001

atrave�1sa o comércio em" �erB,l timb,a� contido maior, ampliação de negÓ(�iO'
Com o balanço ,oferecemos os demais documentos do exercício, pern

cendo ao 'inteiro dispÔr p�l.l'a quaisquél' esclarecimentos,

FlorümÓl�olis, '31 de outlib!'O de 19C4

.' Oscar Tesl,e

Palll0 Iludi' Sc11110rr
'\ ' !

�ALANÇO GERAL ,encerrado em 31 de dezemlJro de 1911:3

A t i v o
/

ImolJi:liz<:ido:
, Móveis & Utensílios, MateI'ial de Escritório, Ferra

mentas Diversas, Material de' Expediente, Mo.struários,
Veiculas e Empréstimos Compulsórios' , , , , 4.543.893,00'
Disponível:

Caixa e Bancos 8.213.334,30
Realizavel a Curto Prazo:

Cont'ls Correntes, pevedores Diversos e Ações e Tí·

tulos ""'" ' "" . " ",,1 .. ,,,,,,,12.641.175,60
C�orripensados:

Ações Caucionc:das .I •.

.

150.000,00 25.548.403,

;' Passivo

Não exigível:
,

Capital Soc�a.l., Fundo' de Reserva Legal, Fundo de

Reserva Especial, Fundo dE) Depreciação, Fundo de
;:"rovisão para Devedores Duvidosos e Lucros a Distri·
buir , , . , , , . , , , . , ' ',' . , , 13.576.305,80
Exigivel a Curto ,Prazo:

Títulos, a 'Pagar é Dividendos a Pagar
Compensado:

, Caução/da Diretoria , , . , .. , , , , ' .. , , ' . , ' . , . , .. T •••

11.822.098,00

150.000,00 25.54yM·
'

Florianópolis, 31 de dezembro de 1963

Oscar Teslce

Rosita S'chnorr

Paulo Rudi Schnorr

Diretores

,Carlos Pôrto --: Técnico em Contabilid'ide. Reg 7.127. CRC. SC. 0110

Parecer

,

Os infra' assinadds, .membros do Conselho Fiscal de "Representações
Sehnorr SIA.", depois dEi examinar minuciosamente os documentos referente'

"

balahç,o geral do \exercícío ,�dE>, a conta de lucres e perdas, o relat.ório e .'iS

ta,s da diretoria" são' de, parecer que os �esmos devem ser aprovados.
'1fiA'R'

Florianópolis, 31 de outubro de 1964
I

João dos Anjos

João Otávio Neves

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"'O EST.� o mi'â!!l'�m�� m-fttIQ (fê S:l,..ti� Catttl"na Flortanópclls, 20/11/i'H

NOTICIAS de Rio
• ,�

�.�',: :,,:,';I,,��,"':"�'
,

'

j �: ... '.'

,i

prletártcs de Faplláeías 'e�, '

p;jmc,:-cÚa!, d�vulg'�l: .

tudo
Rio do Sul mereóendo sua. que 4izé re'lpeiH e.o prog e�,

ideia b.prçv:;1Ção UI1:ãQimEl:' d�, ,sn sempre crescente do 1'0'
sei.s colegas e de, um modo vo desta região, ao cong.ntu
todo ,,"speCial da P,9tm3 cla.s- là1',no,nos com mui digno [l.

se medica do �1t,0 Vale.
'

r:,igQ',dr. GuUperme ue �}�X\J·

Sendo nossa ",a·refa !Hi la,' \S!�{rí'cn:e ela irnprensa

eompr tente dtreção do co

nhecído Farmacêutíco E!Y..·
.Iío C>�eb.recht.

Antes de tornar realidade
em' Rio�do" Sul a Farmácia

NotlfIlli' 'o n-. Guilherme
�banl:\ remíu todos os pro-

oumprimentarnos o
Do Correspondente

CYZA.l\14
:-b}"'llC:1�i) por p0ss'1.ir, a,
.gora -mo do Sul,' com uma

Farmáola Noturna das mais

completas como é o C?;SO de
nessa Farmácia Santa Terá
zinna.

'Louvável Iniciativa
'-.ara Júnior

da Cá-

c.ongresso' Regional de Pre

feitos do Alto Vale (.0' ft3.jaí
, '

LUARU tAA"iOLQMEU. . .. ---_ ...._-----'--
, -r,..

oonsntu+r 'a"oonteciméntt.
inédito e ue real significado
pura' esta. região, v primei
,;'0 'Enüont,I'O de Prefeitos do
Alto Vale do .taiaí, realiza
elo sob 0- auspícios ela Câ
mara- Júnior de R,o <ia Sul.
Para que os leitores poso

sam melhor avaliar do ínte
resse despeptad? no Alto
Vale pelo Coi.gresso Régio.-.
naí de Prefeitos em I'efér�n�
cía, bE'.SLO tão somente afiro
marrnos que d�s 20' munící
pios que integram o ,Alto
Vale, notamos a ausência' a·
penas c.;� Prefeitos de 2 mu

nicípios, comparecendo ao

Ange.a Vasconcellos cne
gará às onze 'horas a vín

ti) cu.co mim:' 0-..; �"') Aéreo

porto Her�ílÍ'l LlU . QuerE'-'

nos agreuecer' o D" JoU,<

Ferrei!. r '�1� - Diretor

Prestdcnte da TAC - '::�'J�

zeíro do Sul, pela s.mpatí
ca c valiosa (",lp,boraç�o
com esta coluna

<-.,.. UMA Surpresa' pode
rá acontecer . amanna, 1:;

Baíl» das O. :rnide3.s.

Ú Goví.':nadoi do i.sta-to
e Senhora .Jclso 'R-umoR, '::0-

ram con iC::acJ'" p'\J:U)
Baile' das Orquic.eas - o-re

amanhã revnír' a so Icd;1,"\

catarínense,
.

com uresen

tantas de quinze. cíuades.

eONTIiA Mn9CIIg1
',' '8I1RIITA�, ,PUlGA� ..

.

CUPIM e TRI,I'lA�
,

HOJ:f",110
lace Hotel,
um ccquítel
Ralnh> das

Q,:�nl"Ú�"("'r:'
-erá realizado
oferecido HS

D"'butaJ'ltes e

das O_,.clideas de �'l.nta C':1,-
rá recepcír nada pelas pa-
tronesses co Baále , das Or-tarína 196": - V�, Gou- ,

quídr ..LS, com um, elegante

Dor" ,NGO Miss Brasil

.ngela Vasconcellos, '<; ..

mencionado conclave, UI

2681FONE
\

Prefeitos de c�mun:>,s centr ,

Iízadas e�' Rio 0.:) f1111. '
lart e Mar':'. Balbi, ,pJe
amanhá, vão passar as fai
xas S. 1,1 bólicas "'J Baile das
Orquídeas.

jantar' no Querencia,' 1:-''',

lace' Hotel.
o 3emir 5rio de Estudos

dos Problemas'do Alto 'Vale
elaborado pelo nOE:SO cole
��a (� írnpronsa. destacado
corr.uon:-,nt� d0" n";'SS::l Ctma-

VERA GOULART DE SOI:
Z4J, Rainha \ das Debutantes
de ,S. C. 19i13, arru; ',há;- ir:

passar a Iaixa a sua subs

tituta, no Baile. nas C'rqUl-'
deas

A COMISSÃO Julgadora
que elegerá as Ra 'h8,S ÜS

Orquídeas e das Debutantes
i"MA��HÃ a tarde, haverá

.m ligeiro ensaio nos sa

lões do Clube Doze de Agô:
to nara as debutantes ro

:

Ba, � das Orquídeas.

ra Júnior, Donato
.

R3D.10S,
foi em nossa opinião o pon
to culminante do conclave,

(uma vez que o radialista
JúnicI' Donato r amo;; s," I'

he abordar com raro 1�"
1J.1?ntismo . .ipport;ant8s p C
b!emns er,mio: F8,G�),ld'l(:]'.
c?�'" ele Tr"l:>.i'.1?f;lto fnr�
!J..l.;.cl.i��.iiIS ?\'f8nl9..��. F,c-,t·:.tdl1.a-,
hZ�1.,:,'[t() de ·"R::d:·:lr�.;�.. ç:. Se�'--c
t.S�·l<"'! (11)� j'Te�ró-:!os �lo 'A.1t/)
v:11e. prOjeto 08.f1.0 L2i.ts:l::J,
hsp.17linar;ão' A:·tificial, Pro·
'G",P1R de. Pe'Jula. Parqu? de
VIN.l"i,ni's �)ara, rodízio C.J'

<;< '('la' 08 Tr2,�JrL'3t::l, U�i.
ín:·':1.��8c:fiq .J� t1l1pf)St09',
�U�f�r-r:? cl8 C01TIunicação,

.

,,,;-;::NA',, Asilo de Ve�hod, Ti-
:" 'ro ele Guerra e outro' t�m:
tó ,d� problemas que pDde'

:l�rie�J:�:��l�:4C tIfMn'Ji.)'ortunamente volt�remos '

'PR'�::'..,.: I D'O" Dr",iO assunto umr vez que ��p JlflA
,

'"

lles�U.s poucas ��nhas Lo�ria-
se, impcsslvc1, relatarmos

. Cibe.,,sÃ() J\I,E',
em seus mínimos detalhes 'F:ólle: ,3ti:fti
b c.p- e ,',oi. ?rimci\o 'E'!lc:m -I'

ai' 1 118.

tro de Prefeitos. do Alto Va·" António ,Pnota - ClU
11) elo Itajai,' feJü�, oportull:J. O MEXICQ NU.!'!C.!,
e �m�ojada iniciativa da Cá· , 'I DOÍU\lIE
mara Júnior de Rio do Sul. .Ce:ri�ura q_té ,14 1'.O,;

ali ô hs. Pré - l�s�:r;:!:ct' ---
I

Patroeinarfa p'ela L<)JA lvlA,

ÇON�CA "LAURO· L\1;ULtER
p.r'p, 'Natal dOi: PQbr,�� '.
ra..ill ',tc'_,man

[---------..,,-------------------,-,-','
�1)l11 suas princesas -

1.1 conhecida amanhã
hora do desfile,

----------�------�-�----------�------�
FINAL.vIENTE amanhã,

no Clube Doze de Agõsto
terell10s 0 BAILE das OR

Q' IDFlAS, com o desfile (te

confrl),tertlizaçâo das debu":
'Lante� 'catal'll�en8eS de 196-1,
com a participação da ll:lais
bela brasileira de 1964 -

Mis� Brasil ANGE.L.A 'HE
RESA VASCONCELLQS, qu�
estarã -acOl'npariJ'tada de sua

irmã Ren<>,te, - que vai fr-,
zer o se... "debut" eni 1"lo

rianópols; sua mãe a, ele

legante �enhora Arlete Vas�
conce11os e seu pai o c;:)

ronel Osni Va,sc,Opcellos,
catarinense filho de ,São
Bento do Sul.' Eddu Fraii

ciosi representará os Diá

rios Associados do Paraná.
j,

A DIK' OI. \. da C]11'Je
Doze rle AgÓ'sto, vai pr,:;8-
tar Uma homenagem ::L MisJ
Brasil, as Raj"'18", �"s

MjSM�{, e as r:c!)u Lctn tr::s
no Baile de gr'a fie 'Ht11U
nhã,

o DECORADOR Ga-

bellotti, com 'a responsabi
lidade da 'ornamentaç�o r:;()'
Baile das Orqi.h :Jas

, '

._-,--.-._----
----�---

,'i
.. _ .. - ...... :.._�... : -- --- -----------

,
'

"

k,

rl

resp�:$t Ko�yg'ln·'SALT LAKE CrE'? 10 ,_" ::ebtclo 'llrrl'a "â,',cn:tar!m:). re1;, "�o
"

--,----- -

OE - O Presidente John- posta" 06 ?ri1'l;lé�l'q i�� Ü�t]'l�, "A'ti r',,'a'"d'e',�(';m''"e,nt'o' "e' M'I'ssa', 'de 70 D'I':iS011- declarou que haT'�ft re� Soviético, Alexei !�03y�in: ti � \. .,

:JJPnság:el�i que, :t:.wiaia 3

,J0s"'o1Í;�na Sel)'l,;UlJ: oas;;hcla'
�

....
.

em qUf{;���h�' � i{�. a, '1f9� �1litlCa ({ós itStrauCL :i;Url'!Q<Js �h

1\. ,dS BP '\.G1L I",,�,.,
Vasconc••os, sera' hosp,de
.de "-.. Mana do Valle Sil
va _, na, residenc.f> do, ,::>l'.
e Sm., AUl1lrante �,lurillo

(HÜaa) (lO Valle Silva,.

. \

("'om
�: -

•__
•

I

A PATft:O�JES:::� - sllà�
Vilma Ca-los0, ontem, re

cepéi6nêú CüÍll '1J-lW ,elegant'p,
I'lunch"'; aS domadóras do.
LlOns Clube e :fs';�}:>.tttf·ont..1Y
'ses do Baile das 0rtlultic2J

A·famHiado saudoso
: y o

�AbDO DA ROSA J. JZ'
,p ...1'a <fon} o go';êrno büt,lé
tico continn ...�ln' ina!i:�i::ad3:.'

,,,.

Agradece ertlOcionHda, tô.d�s as manifesta
cÜ('lpàr�ce:ram às c€i:rmênias de seu sepulta
'9��1� >eI�t�:� qller.idõl,e, também, a todos q�le
coii}l�rêceFam ,às cerimônias de seu supuha-:
m!-,nio. Conviua, oübrossi;J" para a mIssa ,de
,7:? dia, a celebrar-se na Capela do Colégio
Catar.:nense, às 7,30 110l'as, do dia 21 (sáb�
d0).,

" ;, A.':lt�ipa agradeClme"1tos·

J�b d� Direito da .Varados Feitos
,dá '�âzenda P:ública. e ,Acidentes dr.,'
,Trabalho da' Comarca de Florianó:'

. . !

poUs' -_' Edital de Citação com o prazo'
de Trinta (3Q) Dias

SERA' eC,litadó um suple
mento ["daI com reporla-'
geh do 1::. <,lfl das OrquideJ..s
(_� 1°64 :-'- Tod.as as debu

t,antes seriio dcsLacq.das cm;l
seus belíssimos vestidGs C �

"debut".

As PATR'ONESSES do "_,,,,i

le das Orquideas um gruila
de moças amai111ã, as onze

noras, kilo ao' Aêror e,o

IIercilio Luz rcc�ber Miss
Brasll 64 Angela V8,c;
cancelos.

"eo'u�do" o' s- 'te 'l;i80n' Ó
.• ,. -=: '_,

o ,'.... u ..... .L � �,
."

Pr1l11€irQ !ilinl�·. cO' Spviétieo
erú sua respé-si�:" del:l;�r()u� . . .',. '

que se',� governo 'n:a:nü'::-ia
a a tual� pomÍ'!", c iCrQCEi9':'

. da melhor,::.r as:' relações
com o Ocidente.O PR.EFEiTO Faulo '/iei

l"[1 ca Rosa, amalJl.l;1, entr"
guri a "Chave da 'ci0.acb
a Miss Brasil;' eri'frerte a

Préftitura, logo ('!Ue. eÜt:.,j,tl'
na 'Traça

;, 15 d,,� ,Nbve
bro".

LU.arita nau" -- R:tillha das

Orql"'leàs . d� 19fi3' -- a.ma

. ,..j'l:l, ..ai CorO"l. _. �ohcl'aua
(;�!-, 110 BáUc, das 'O�'luidea�.,
IH' 1 J,hwc

'

Doze ue Agôsto

, .

No verdadeiro e sigrurrcü,·
li \"0 Congresse' lVl.unicipaÍis·
ta, J'caJizHdo em Rio do Sul
;�,)]J <)s ausph;ios .�à,. �ámarà
júniOr, :oi ftmctadà &. Assá
ciaeão MUJlieipàfist[L do, Alto
Vai" do Hdjal ---, AJY.LI\,vt'��
'''ell;H aspi ,:üçq,o ,de nosso

p"':! feito v Vitoti,Q Fornútólli.
Na escoll1a ela di:retoria 'pro·�

. , -

"i"ódn (h cItada {\ssociaçao.
,li pleito, Presidente o n:Jr

50 prezado al1lii!') , refei.Lo

ViLório l' Jrnerolli.. I

:'0 sr. KQsygiQ J,ftrmou

que' à União S()vlé:;C;l pCl'-
tlnuàt:r : �b.1iÚnisaril.iu",se

comros Esfados.· Unidos·é 'ex

p,l0.à;ncio.·�sP'f;ict'QS .:i ,in�:�:.
rtssé 'n1íituo:: ' i� (ÜS8f" \) pr.,e
si'derlte', ,roí :.lS0rt; (! )i)j,ei{trúl.
do" ",Está 'é :Uaw; '!'�S1)o'Íta
nJ;'Í1taciol'�. ,Nua d�;�ÍúP�,
menosprez�+ o perig,)' do
comunisn)o, �llas tfj;mpouco
devemos n.lénoS;;>L·(;�a r o pb
rig0 que signiUca.p:1r3. teco
o luur d.ó o deseilCáde9.t ia
�nerg:a. n,?:c�eài e J n:w
c!uninharmos pa�[' a _;J2Z".

li. 'l'.AC" CH'(jZErTIC'" �iQ

Sul, pl'oll1ovendo o' voo ,'. (;(J,

Beleza Amanlu1, pelo
cOlwal, a. Rainha da, Llc-

1l'z:1 (la Mulher, El"as�lelra Piper Laurie
�

.. �'.
-- El\.f'

DESAFIO A COR,RUPÇA0
OinewllScop.....

Cem ,.ra até 18 J,'J.C3

, •
.1

--- '.�--_---,-' --- -'-- --- '�--'-�--- --- _- __ . __ - �'.'- _.��----�-- .-:�--.---- ._-_._--._----
-

\

i.� 5 e ó horas.
Jece Valadão
Maria Helena Dias

Vera Viana

OFERTAS
'OfERTAS
OFfHTAS
O r f R T ['S
OFERTAS

JOFERTAS
o F,� R'l A'S

OFERTtS
OFERTAS
OFERTAS
Orr.;RTA�

I,

SEMANA
S ,E MA N·A
SEM A.N A'
SEMANA
SEf\AAN�
SEMANA
SfMA�JA
SEMANA
SEMANA"

S [: M,A N A

SEMANA

DA
�A
DA
O.A
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA

Fil1alizamos cum.primen
tando a Câmnra Júnior cie
Rio' da Sul. peio teal suces'
so do, empreendimento, pro,
metendo voltar ao assunto

para melhorar infórmcs aos

aos n9ssos, leitores, sobte �
monumental conçlave mU!ll-

,

cipalista recen-realizado em

Rib do Sul e e{ue contou

coro. a participaçã,o de Pfe

feito-s de 18 [li,unicípios dI"

• Alto Vale'd0 rtajaL

metros quadrados, fazendp
frente à. referida rua, 'e

fundos, com terras ,de E'
,

'

,nesta Stodieck, 5en�o a fr911

te e fundos COin medidas
,

de 20 (vinte) metros; lat�
rais, medindo 50 (cinquen,..
ta) metron, extremando Cie
um lado com Carmelino Si!
va e de outro com territS
de João Oliveira. Feita a.

, jUS,tlfica�ão da posse f?i .?,

mesma Julgada procedenf;e
por sentença. E para ,que
chegue ao conheciz.nel�to' de
'to "'os, mandou que se ex

pedisse o presente edital,
que será pu.bHcado na for
ma da lei e fixado no lugar
de costume. Dada e wassa
de nesta cidade de Floria
nópolis;' aos quatorze q�!is
do niês de novembro do atú
de nlil novecentos e' sesse�i�
t� e q�atro. Eu, Edisort de
Moura Ferro, Escrivão,
subscrevi.

I

Ary Pereira e Oliveira
Juiz de Direito, em ex-ar.t::l-

V J. ':t:�'....q.:: ...... ptünunCIO!l
est,as .f.,;t.;es �th discursos de
camuanha pol.:tlca. ac;u,í.

..... em

ASFALTO SELVAGEM
Censura: atê 18 anos.

JUIZÔ DE DIREITO DA

VARA Dos FEITOS DA

FlAZE.'lp:,,\ P1JBLICA E '\'

CID�TES DO TRABALHO
I DA C:OM.t\RCA DE FLORIA

.N()POLIS. E:9IT,I\L DE CI

TAÇÃO CoM O PRAZO OE
TThL"ITa (30) DIAS .

, .

f': ,'" O "'llndidato' republicano
à prt.�_jênula dos Estados
Unidos, Senador Barry 001-

dwat6r, ·falou e;'rl Salt 1 a

ke City, em P:n:cil1im; do
corrente mês.

às 4 e 8 horas

Reginald l):ci Mt:','<;1W:H1,
- EM ,_

A ILH1\,DOS AMORE3

PROIBIDOS
Censura até 18 ano';

,

" b ,Doutor ARY PE-

��itA E OLIVEIRA,
Juiz i;ie Direito da Vl
l-d üos Feitos da Fazen
da Publica e Acidentes dó
TIabaÍho da Comarca de

F�t,ianópol1s,' Capital .10,
Estado de Sa,nt.a Catarjn'J.
na rotnla da 'lei, etc.

'I
FAz S_ABER a todos qué o
preSente edital de ciütção
.vitem, ,óú, dêle conhecimen
to tiWl'Efril,' que por parle
de, 'TIjriTONíO, CARPES,
brasile'iro, cll.sado, residente
e donilclliado à rua João
C;J,rvaÍho, n. 144, nesta Ca

Pftai, foi requerido em uma

�ã.o . de. pSucapião, o imó
vel'situado à referida rU:1,

'com área de 1.000 (um mil)

, '

Decl atou o S l\.' ,rb!a.:)on
,que 01'( Estádos lJ nido,� "e;;

peram' qpe sé respelt�m' os
interêsses norte-améicano::;
mas 'continml1'en';os tr;,ba
lhando com todo:> Os rc.cut
sos em prol de uma pa1. du
raqoura, justa e hontos& .. !'

Novo f� Importante l\{elhol��
mento para Rio do Sül

' Cine GLORIA'
(Estreito)

- .

dias, purante os· últimos Foné" r.i252
o povo riosulense passou a

contar com mais uma pro
va insofismável do inte'r.es:
5e do dr. Ouilberme Gamba·
Ia.' l.o Doutor em Farli1,8,eia
(o Binquim,ica no Br2sil" di

)'igonte dos re>lomados �,a·
hol'atoI;iQs GiJ"'ba.lla �1I.'J"
in'lrnlo'l U111tl Farmúcia 'FC).-
,tl11'm�: 111'))11 no centro de nos

��! �idi:·Je.

Christi�ne Martel
Sonia Furto

Anna Bortha .LVl)',}
-- EM·

SENHORITAS
Censura atp 18 anos

----_._---,;..
, \

CiQc Ii\'lPEI\A I

ás 8 noras . .,t�·
'",...i�'·
�l

'7
"Y

)1)
Cyd Úh3.1"iss.
Edward d. Robinson

A CIDADE nos DESILU
DInOS

Pan8'vision·MetroColor
Censura até 18 anos

,Uma F'al'ln;ir!,�, Notu'rri,a;
('01W(,ilhp1l10�, não deixa, de

s'�r uma llotkin das Diais
l�l\'is"lHr()i.rus, pois é sina), de

progressQ aU<ido no espírito
8sqlarec!do e arrojado d.e

"Cll re::lJi;md,on.

cio,

fU-"DO, Pt\RA 10-11-64
,�-_ .. _.:__ .. ---------�/

'

Cillê RAJt\
(8''''�o'' '. t (Ii.:f' I

• \ '1' í �I , .

,
·ás B l1s. , ,

Mái"celIo Mastroiánni.f �. '. • •

S�ylvia. Valeria 'Oiangett.in1. .

,
,

- EM:-,
"

MnNOS

,,'; ,

.\ '''' iJ11 ",,,ncí'n ri. '<1hC-l:�ut,á,•

:. -'�� _-r' :"''-'''-v ._

7, "

;
.

•
\<
... ,

dá, . trad:iciOt:.\a.l
.

l''.atm{itiia.
a_g-o!,<3; ·tlIA

I�'QUE"I'R(\ r f,:'; ·1 ""'0' 00
. J.. � -v: ,:Cf,j) ,�,. t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(

l'!óv,os observatório começa a estudar.es estt�las do Sul
'NOVA XOR!(.,_< r (OE) ferlo Meridional, os astro- será similar ao que ,se .rea- ,.as rotogreríaa para fazer' la FUndação Ford, ;�' dJ.tiíP> Localiza-se o' obse�gS�
-r: Qorn �1.i�S ·�ámarz" }�se:çl- nórnos começaram, esta se- H.za no H�n1ifério seténtrto-

.. medíções precisas sôbre o do. c(;mjui:ltf:l.m�t,i.te foel� 'U-. J.l. sudoeste .de �ari �\� '� '.

t;i�das num. npva, obsery.à . mana, a: tir�r as primeiras nal, no Observ�.tóriQ: peR;, movimento das estrelas de 'flivérpidad:es de' Yahf � :'.qó.- B,'eI.ltlna:
.'

" ';;"':: .;"

tório' situaq.,o' a 2A40_metros fot6graf1�s" do firman�ento do Monte Hamílton, na Calí- nossa galaxía. lumbia, com a coopera�â0 .' Localíza-sa .0: obs��tq1;'iO .

de sltnre, t�os. 1\,'14es da par- mais. ao: sul: do Universo, ,,' Iõrnia, .

'. O observatório, cuja da Uníversídacte de. Cuyo, l:t sudoeste de �!ln Jv-an, ��
te oc�dental da Argentina, ,O programa de trabalho Os astrônomos utílízarão construção fof fínancíada pe- de San Juan, ;\;:gentina' p'ro�idades' da fro�teirâ
'opservatór!o que é o prímeí-

.

I . �
. com. o Chile." ': .-"

��":�neWnQHemW- Sf.RlViA,O-" da MON7ÀNHK'
ternececioras que comere à
nossa Inspíraçào a quantos
buscam naquele hJloth�
poema a espe�l1�a, ai eon
solação e 6 cqnfôtto

.

ri>e
que necessitam parà miti
gar seus" so:Í'l'i,mentOs

.

rísr
cos, moraes ou, espírttuaes,

Existem expressões no .

'Evange�ho do Nosso Benhor
Jesus Cristo que bem pu

deríam ser" comparados a

flores a se saliei:J.tarem 'hum
rumo divino e que, embora
retiradas do conjunto, emí-,
tem brilhe e perfume pecu
[íares para que nós outros
nos àeslumbramos ante a

manifestação sublime da

grandesa infinita do Di vi..!
no Pastpr das almas.
O Sermão ca Montanha,

por exemplo, é' uma dessas

expi'esseõs . �ais belas e en:.

--'---

,:, .. ,; '.' "lOMBAS
. ,ftIDRAlíltl"C:AS_
o "16ximo 'de ,efi�iêri�ci,

DANCOR U: IAdd�triá Mednica
'úrj,�,5�...I... D�NtQt:1I10
Repres�nt�iíem BlúménOj.u:

Ladislau Ku'skhbsWki . '1.
Rua 15 de N<;!vembro' 0'." '{592

1." andar,. Cai.�a F;'óStal; 4C!7 � $. C.

. 'SÃO 'FRAN'CISCO DO SUL
. F .:,,;0 n�st� porto em serviç.os de cargà e

d·esc�.rga, os seguintes navios mercantes:
n�cionals - ':SAO PAUT.o" descarregando
trigo, 4� Arg�nti�à ". .

I

:'

.'

.

"

"

. '''IRMA\:)Sc�GOMES'' -,'. carregando para:
os ·portos do nort{� do PéÚS

.'

;,'

.

�rg�riknos _'_. "'AMADEU". ('·�.rregandó
�ad�ira para a' ATg.entina _., "SA1,{TA-MA
RIA DE LUJANH _ idem -'''NAVEMAR''

. ges�rregando trigo da. Argentina.
;.4 dinamarques '_'._ ''A.E$.'' _ carr'egando ma

·d�lr.as'paiâ os 'portos da Inglaterr'à. I'
holànde� _' "EEMILANP" -' descarregando

. carvão -da Europa ..

Jesus caminhava vagaro
samente peias e..cradas cla-'
ras da poética e mística
Palestina e, ao, mesfo tem
po, comtempJa.va a Natu- '

l'eLa e a' muitidão cem-o

coração pleno de .amor pe
los ensinaméntos que, de�
tro em pouco, . iria distri
buir a quantos (J acompa
nhavam; cujos ensinamen
tos transformar-se-íam ��1

alimento rico e substancio
so para "utrir 'aqw:i'as,:éd
mas sect'entas em: desperk\
rem para as realidades e:;

piritu' es e viriam, assim, e-
I " , \,

. te.rnrzar o' mais. helo poema

pe amor e sàpedoria atr't
vés o Sermã.o dafMQrtta:�ha.
A nat.ureza, calma" e :;i

lenciosa transpiraVa bele
za e harmó'nla e emoldura
va aquele sin�ular ·ret::;tp..',o

.

que "'enternecia a alma e

balsamizava o cora�ão do
velho Simão PedrC' hem
como ['OS demais AP6sto'lcs

.

que àcompanhav.am·' .Te:�U&
Senhor das hanponias "'t.er-

nas,. .... •
-

"

A aragem da tai',de, .c,or.1')

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

,I.
"

perfume do 801, beijava a nascente.
fronte de �i,mã.o Pedro, dís- A hora crepuscWll( . $e

cípulo mais .próxímo a Je- aproximava e o $o{ eseon-
•

I , ',',"

sus, traduzindo para o seu nendo-se 'por tras dos mon-
coração -reconhecído 'uma..' tes enviava seus

.

ú:itilttd�
benção dívína, em' cujo 1l0-

.
clarões em tô, a a rnages

ração - O EVANGELHO - taue sôbre a' imponente �i
ínstalar-se-ía e constitui- lhueta do fLho de': :Deti�,
se-ía em tema central de com a glorifica-LG.
sua vida, em plena harmo- Diante do e=petáculo ao
nia com a sua natural as- berbo e ímprt síonante ore
píração, porque constará da" recido "ela Natureza, pro
ró"elro divino' sê-lo o sus-, q,igwsa aos olhares curio�'

,
.

. .

tentáculo, do 'Cristianismt) , sos e embe7ecluos da IDtÚ-

BARRAOUI�HAS 'IM CA·POEI'RAS·:-
O JUVENTUS FUTE110L -CLUBE con�

vi'aà seus simpatizantes (::�o rppVO em geral
para uma grandiosa ba:t:'raquinha a ser reá-.
lizada nos dias 25, 27, 28, ·e 29 do corrente

, no progr�ssista bairrro -de Capoeiras.
Florian6polis, 10 de novembro de 1964.
Altam(ro Souza 1.o Secretário

'
.. �

VENDE�SE CASA 'OU, EMPORIO

Por Inotivo de. vüv"'em v.ende-se uma

co�fortav:e1 casá tendo ':tia . fren�'�::,� Empó�
rio corri ótima freguesia, também ,só se ven

·dr o Empótio� Tratar na mesma em José
Mendes n.o 113.

"

.

tivàl
MOVEIS>CIMO

'emoguE!L
'ft®®fl ..

Um mundo maravilhoso de beleza.
confôrto e AHa QU'alidade para
o seu ·Iar.

Excelentes condições de ve-nda - 20à vista . %
'DE pESCONTO.8· pagamentos 'selT' acréscimo e

outras modalidades à altura do' s·eu •

orçamento.

tiq,ão,' que via no paiJ.lêl
Dla�vllho��enté .

estaoe- E�nd6 :._;.pnta a,' primeira Unidade geradora da So

·loo.tdp _; Céu. e' Terra .

:.., telei p�i-a funcionar no fim' do ano, com a capacidade I..d,
��lutinaqo� num �lo re!3� ;I1MW g�ças' ao espíríto das autoridades federais e est-
plandecente, -de luz e UI! . duais,

.

relacíonadas com 'o empreendimento e ao dínamís
amor, um �Üêncio profún�' mo da -Diretoda composta .pelos Srs. Eng. João Eduar
do

.

fie fez, QuaJ:1odo JêsLis. do' Moritz, Presidente.; Eng,o BenjB,mim Mário Baptista,
contemplando aquela muI. Diretor Industrial e Sr. Jaime Sá, Diretor Comerciat: San

tidão, subiu a um.monte e,
.

ta Catarina irá por certo escrever uma págiÍra< 'na 'hístõ
sentando-se' ensinava com ria econômica do nosso País, com mais' essa 'Obra 'menu

sua voz amorosa e sti(\.�e mental que marca a arrancada para 'ó p'rogres�o lba1:riga:
que penetrara cOll}o brísa

.

verde.
.

, ,',' .

r-

amena nos corações da.
.

Os preparàtivos para tão significante ac:mtecimentQ

quelas' almas simples,. ül- já estão semio providenCiados com todp, ô cuidad-o neces�.
zendo:' "., . sário"tendo de i.nicio' ultima() os en!;e;p..dimenl;os de 'acôr

"Bem-aventuràdos os hü:' do com o contrato para a vinda dos Ei:J.g.os alemães e

.
m.ildes de espírito,· porqtie

.

suiços que--irão '-instruir �ô')re o manuseIo
..
'dos "amplic"- ,

deles é o reino 'dos céus; dos mec�ismos de ope·.•ção, ao pessoal que' irá oparar

"Bem-aventurados os que a Usina e que deverá possuir um certo esclarecii:::Emto pa

choram, porque serão C011-
.'

ta entrar em contacto com tão de!icactos e, precisos ins-

solados; t.rumentos que. são o cérebro de movimentação de tôda

'�Bem-avenJur"ados óS" a Ushia. P\l.ra·tanto'a Diretori!j, entrando em contJctJ com·

mansos( porque possuirão 'a âlta Dite.,;:ão da Cia. Siderúrgica N.acional, no RiQ de Ja

a Terra' neito, consegUiu fazer chegar a' Tubarão, ° Sr. Fáb'o Pe·

"Beni-�venturados os que- 'reira; um dos chefes da Centr.o .de T:einam�nta e Se1�ç�0
tem fOme tj cede de

.

juitl�
. do Pess.oal df3.quela Co�panhla, .

psrcoté�n�co com van�s
ça, porque. serão fartos;:;" an0� de' :estudps e p�átIca 'nos grandes centros do. RlO

'''Bem':a'l'enturádos o� iiú- :'e Sao .Paulo. .

sericordios�s,
.

por'que
.

álc�n_'. [Aberta as insc!'ições para tc:dos os que qu�esses se

.

'

-. .'
.

'.
'. ... 'submeter a- um Teste' da Seleçao, para Ope-a:ao. Manu-

çarao mlsericordla,. ,

. .

d' d ,,_.

"B -

t d
'

. � tenç�; Serventes e Ajudantes a Usma, e pre .erenCl'1
em-aven ura .os .os peI- .

'"
.

.

547 d'd'-d
.

d j 'aos, elementos da 10f""tdade, corr.pareceram can I a-
segUI os por 'causa a us- . ..,

.

t·· '.

dI'
.

: tos, pela seguinte fOFlua:
IÇa, p.orque e!,-,s e o rp.�- .

no, dos céus;
"Bem-avent'lr3.<10S os o�

Cificadores, p"rque $erao
chamad.os filh('s de Dem';'"
":Sem -aventura�!ôa' �01's.

quando, ,por :minna causa,
v'os' in<uria�'0m e' V.JS

'

m\r .. ·

seguire�n ,e; mentindo, dfs
serem tWo omar cont-r,a.

"Alegr'ai-v'. e �";"lt';';... . ,""! '. -, 'SQteléa.porq1,1e �ssim perseguiram
aos profetas que v4v�ram.·' Serv�. "

.,
t

.

d
.. ""

'- '.,Cecob

anA· es "1'
e .. v"./"·b'l "-t' .

"

.• ,: Cóhterma ,\

; �ue esrs�m, t:'::P,,��\' c�n.-� ; Ex:ter..nos " ,

traldos. pelos sofrunentros.,,� ' .. ;
, !f " '1""I�' ',: h< ."ç, , .... \'� ,.,' , r

de tôda ordem, .ab!'tlt<m:fe,:;'r ,�a ;Ést� ��s�il foi apl'oveitàdo de imedí'at�: senao 'mar-
como ppr. 'encanto ,�, as .la-;' '.;;. .: '..' .

..

.,
,.

'. "'�""".,' � ." _
>�c'1i;lo a J.ata;-, u· 16 corrente; quand9Joram àdmitil::1.os co-

grrmas .ver,lild� c,oDlosar<._�.,.,", ..
' .:hr.. ,.:.. '.

....<_.�s ".' Sote'lca
,. or,

...�." ":,;:,� .. -�""" ·""p;!.o JlUIlClO...u1V .....,. •

te no C�Hlla:í( ido Con,tel1��. :?' ."� Foi f�lii a iniciativa, da atual Diretoria em realizar o

�en� e- ';�s esper�nça:s, :. Teste de admissão, pois só assim .coriseguiu isentar-se de
slmbQI�avam

.. '
perola,s" ,de .� opinião de t$rcdros: b.em COU10 rle injunções estranhas,

luz 9. emoldl1l'�rem ·aql:lcas
..;,adquirfudo .dessa maneira p::,ra o quadro' de fun:::icnários,

. fa,C:8 sul�adas. pel'l '$e!:+n-::- :. pest50al razà1Ívelmcnte espe:,;.aliza-..... _ dentro da or;lem e.
coha. \ . ,\;

, dâ. técnica de trab'1lho. que.virá por certo facilitar grande-
DepOIS, então, Jesus" ,u!na .rr:ente '0 sistema funcional da. Sociedadé 'Termoelé�rica de

v€'� mais" c9mteml)l.,U�à- ,Capi\tarL
.'

.

';
;

morosaménte �aquela; mú,Ítf;:;' . .

dão anciosa. em á:;..,in::ülar
integralmente, aquelas suas.
'maraVilhosas lições que, •

impregnaram os c�us da
bucólica - e român.tica' Pa

�estina .. � Amo rede· ESp'e-;
rança e que ressOam at�
hoje, : lIa intimidáde da 'ai
.tha ,co'etiva. como . su�v�
n'lsnsagem '�rical:rient( evo.-::.

cadora n&. 'expresso, belil ,e.
suh�inie do Sermão dá. ,Mi)Ú
fanlia.

vó�

·1

-

V E N-D E - S E
.Um Bar por motivo de Doença situada

r n� ,9ttper Mercado do Eitreito. Tratar no lo-
cal.

'.

, ;
.
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SOT,ELCA, PRONTA' pARA F�UNCi{)IJ{AR'
·NO fiM DO ANO,

sotelca 230
92

42%

16,8%
10%

Nada de
REBiTES

Ex:
.

a em se\' earro

Lona' de �reios qQLÁÍ>A3
- 600/0 J'llSis no aproveita
n1�nto da" I..Ót:las.

CASA DOS. FREIOS,
�ua Smtos Sara1va 453

..j;TREiTo

Servix
Cecob 55

Conterma ,6
164

1%

Externos. 30,2%

p.eal�ap.os os exallles de escol'iriedade, psicoté::nicos;,
.

práticos" dentro das' especialidades pedidas, . foram apro

: vadós ·13/f c,!!;ndidatos, assim distribuidos: \.
.

'Oper!'l-ção
,

35
3

5

Ajudantes
4

Serventes
2
2
1.

Manutenção
i6
3
1

1.

2

OO

33
1
,9 5/

"

4
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R,AUL CALDAS, Fo.

DTTAS GERAÇõES

A noUe vai descendo sob a c�dade e o bar torna·se
.

rr .. ovirmmtado, naqueh hora và::ilan-:;e,. qüandJ as ânSi?s

do (Ua já se aplacaram,' mas novas 'de:::isões são to!nadas

no florescer de mais' um per�odo noturno.

Apenas uma mesa vàga. no re:in':ú, que no entretanto

logo é 'Õ.cupada por um senhor,' um tanto idoso e um me-
.

nino' aparenta'. ) seus quatro an'os. Não dizem nada nos

primeiros momentos e sbment'e na hora em que. o gar

'çom posta-se ao lado 'da mesa é que c p!-eS;mív31 vovô Ül

quire o menino à respeito de seu pe:1ido, O garç::nn, após
esperar J'llguns minutos pela resolução dos freguesses, dá

meia volta e exclama ruiàosamente para' ')s e'-�p'-egados
que ficam além do balcão: solta uma 'guaraná, u�na bi.a

e dois de queijO", E as duas figu:r;as retornam lao mutis-
. ,

f

mo de início.
Com -a chegada da primeira parte dos pedidos - os

liquidos - há um rápido d.Í.álogo e o me,nino fez um ges

t0 afirmativo, com· a cabeça, demons:rando. que o guar"l

�á (> satisfêz, O velho, 'enc;uantú toma- o copo (l.e c3rve'a

!�tcial, observa demoradámemte 8, crü:;nça, (me i:e entI'o,

tem CO�l J;l, balbúrdia característiCa de um bar, neSfie cano,
taminf.. .. lte momento em que os ânimos. agitam-se e as pa

iavras são das mais calorosas. Seus elhinhos arregaladOS.
'irradiando 1,'''11 brilho insólito. e vivaz, J;l,companham o n. J

vimentQ das pessoas que entram e S2em, enqu�n�o per-

_, corr,'m�:b 'lpcà! àv:idament�, d�do a impressãÕ de quere
.

'aPannai'em u� tPstante' túdú 0. cLt,le estiver a seu alc'lln·
,.

ee·.� .;!.:' ",
.

.,' � j ,
..

'

_; '.
'

•• \
'

- ri
O �vovô, 'mexendo·se inguie.tam<\nte, faz mençao P. se

dirigir ao' garoto, procurando algo, para dizer, rrlaS náo

diz nada, limitando-se '1penas a continuar fitando l:. �uêle
pingo de ge�te à sua frente. Ajeita-se, em seguida, mais

uma vez na cadeit"J;l, e sua expressão, já triste e desJlada,

adquire um ar ainda mais grave, ao passo que seus olhós

desatUrr{ados fixam-se em um s6 ponto, estagnados, co)""-..

se perdessem ·no espaço. E 'nem nota. quandO o garçan co

loca o prato de sanduíches na mesa. Mas o ,menino sim
. I

. e
.

nb",,,p;... t.a�o r,om um. puxão np. braçe, o que causa rea-

Ção a,brupt8.. fâzerido éónt que sêu rosto tome um as��ecto

� l.Qgo volta ao �órmJ11 e cOm um ligeiro sorti-
50 oferece 8.0 pequeno compaIlheiro a parte que lhe oer

tBnce, .e;nql+antl) comem seus oma-reS' cruza�n'se e o m .1_-
•..

no lambe os lábios, gulos�l!nente, denota:1dcl" sa�isfa :ão enlc<:;
. "seu;:rôsto ·infantiL;,;�., _

ntinuam comento
••.• ; .:--,:, .'. "'-' .I,

Participe de mais esta promoção
MÓVEIS CIMOi e ganhe umá
VEMAGUET - 1001' - 'O quilômetro. CARTA PATENtE N.o 299

\

Porque é qU( o João m-

nho ri quando se' ial.. e'll

aUmento �f' pas�agens? des

ponda la( b.st� .pergUl1ta,"
ganhe uma bICICleta· n()_V1
pha em fôlha. .s· pattas Po
derão ser remetidas pa,ta os

seguintes' e-.Aereç(..:l: Rainha
das 'B�cicletas "ua Cons. Ma,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'P1\....ne o I�ôsto sôbre
• Café?

��,'

pondem os produtores
não é a supérproduçáo

'

3,

causa, mas .muíto mals o

subconsumo, consequênci.a
entre outras razões - tam
bém das restríções ímpos- I

tas pela política fiscai dos,

países. consumidores.
O ministro para a coope

'ração economica, Walter
Scheel; em 12 de outubro de
1964, por ocasíao do' "Dl.a
Ibero-Amériça"" em Ham
burgo, tratou do problema,
de maneira obietíva. Duas
perguntas principais se ím
põem.:

10. Qual será o provável
sumidor da Europa, ou se-

a Alemanha abolir os ím-
'

postos e-taxas sôbre o ''!àfe?
20.) Qual será' à- conse

quência para o orçamento
alemão e indiretamente .a

política de a íuãa aos paí
ses em desenvolvímento ')

.Quanto à primeira, di:�::lT.
os peritos do Ministério A-

'

lemão, que a 'abolição de

toda,s as restrições à entra
da do café redundaria em�
apenas 60/0' dê 'amnento PO

consumo', no màior pais COl1 .

sumidos' da' Eli�.opa;.o,u se-

Professor
M. Goergen

Dr, Hermann

Há anos o tema' "ím-
pôsto de' café" aparece nas

c.onferências do comércio

�nter��cional . Os países
wo<;i,utores exigem' a aboli

ção total de quaisquer res

trições, tínanceíras à entra
da do -aré aos . mercados
eonsumídores. Reclamam

OS produtores contra as ta

xas aduaneiras e impostos
argumentando que tais ta

�3.$, aumentariam o preço
� , consequentemente, re

duziriam o seu consumo..

A,lém disso consideram mais
.aogertada a politica de alu
da ao seu desenvolvimento

facilidades para a entrada

-\ 1108 mercados consumido
"res e nêste caso o total 'de-

à entradasimpedimento
do café.

O problema vai mais
f\U1do: a. �ausa das, difi�1;1i
dade.s 'da cafeicultura é. a
superprodução. - dizem, ,os

países consumidores. Res-

ja em 50 milhões de mar

cos. Argumenta. o Sr: Sche
el, que o. consumo mesmo
nas c;ondições atuais está
creseendo eenstantemente
tanto que foi de 5,6% o. ca
fé a, maís, .que o consumi
dor alemão gastou em �963
comparado. com 1962.,

Outro aumento está sen

<:lo ,Qrevisto para 1964.

Quanto à êste ponto, não
me parece a -u:gument!l,l,.io
de todo convincente. Poís,
se na 'base do preço atual,
o C,QP,SUm,o ia café cresceu

. de 5�6%
.

em 1963, é pelo
menos ·adJ;nissível a concÍu
são" de que .com um-preço
mais bài.xo quase um terço
do atuàl; o aumento 'do con

sumo, seria muito maio.' -

(não, apenas de 60/0.) - do

que aquêle, que se está. ve
rificando na 'base do preço
alto de hoje.
A êsse, argument!) l"�S-

pende:Ill' os peritos alemãer.,
que há um úa.u de satura
ção' do' consumo, indepen
dente' do preço. c.Mesmo com

preço alto ___". dizem - "e

rificarnos um Ili,ument,o C:)l1S

tante, do. co�umo, que com

IMOVEIS A VENDA

-.-.
--_
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- CASA DE TIJOLOS NO ESTREITO --RUA BALNEA'FUO - QUASE JUN
TO A PRAIA, COM GARAGEM. I?H-EÇO FACILITADO..
quartos e dependências sanit�rias.

. .

I
..

:- Palacete na ma Visconde de /ÜI,lrQ PretQ. - Firul, lIesidên..:!a,. em cima tem

(4 3al�s - 4 quartos - banheiro � cozj,rlha e l.�I"fI-'I1dão. �m lMix0 4 salas
- 4 qUHrtos e dependências sanitárias. "

'
.

- NA PRAIA DO PEREQUÊ - CA� NOVA A MAIS �INí>A DO LOCAL -

r 2 PAVÍMEN'Í'OS COM § QUARTOS _ 2 SALAS' - COZ1!�HA - BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI- HABtT�DA PR1j::ÇO COM FAG:íLIDADES.

- Sobrado na rua João Pinto e fund ·s í10 már ne- naes LIberdade.
- O'TIMA CASA NA RUA sA:rhA LU�IA COM 3 qUARTOS - SALAS COM

TACOS DE SUCUPIRll.. -;- CHAGr\,I?,A - HORTA __: JARDIM";___: GAR.A
GEM :- FINO TRATO. PREÇO COM FACILIDADES.

- Para o verBo casa Da T__,urJ'a, com 'f'�alid� terreno � O-oortunidade!
- PRAINHA CASA TODA DF, PFDR/' - P.UA MAPeIA LTULIA FRANCO

COM 3 QUARTOS O'TI;\(tA LOCALI�A�ÃO.
- Nos Coqueiros - prài'l. da .Sl-!udac � _' 'J\T9 s�rvirlão. ao lado do Hotel -

,

Casa de madeira n,c 42 - Pequem: ent:''lda � Aceita Oferta...
- TERP.ENO POR AUTOMO'VEL :rii ':")!Ol'rÀL P'E�UFfN0 NO BALNEA'R�O

- 2 LOTES ESTUDA·SE OFEI�TA. ", '.' .

- Lote Jardim Atlàntico -- metad� �)reço 'do$ preços {;orrente� -'- te:r-r�nQ
muito bem localizado.

.

,- NA PRAIA DO METO - TERRENO DE .l5X40 lVl�RQS '.,- UNICO COM
ESTA METRAGEM DE ,FRENTE PARA RUA DESE;MBA�GADOR PE:O�O
SILVA

- Rua VeV'reador Batista Pereira - C!lsa com 3 qna�tos - 2 salas e demais
dependências -. Terreno medindo '12,50'x 21,26 metros.

- CONJUNTO DE SAT_,AS PARA ESCRITO'R,IO ME'DICO OU VENTA'RIO
COM INSTALAÇÃO SANrfA'R-IA 'NO �DIF:rCIO JULIETA - BOM PARA
RENDA E BOM PARA USO PRO'p'�IO.
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por preços mais et�nih�ico!}. já
,

d" " ""

e a sua lsp�Slçao: e�:

�OlQpenssados de: Filihu
Am�ndcim
lero
Cabrel1,va
'Cedro
Fanlasia

I.baia
PaD-M�diDl

. Gonçalo-Alves
Mogno
Çarvalho

, �alJ..Olea

Ltada

/

.qualquer país de economia
livre restríngísse o cónsu-uo
de um produto básico, 1HO-'
cedente especialmente da

A.mé'rica
. Latina; por meio

de:
.

taxas' aduaneíras '€i ím

PÔ$tos:�cHpje, porém, a 'situa
ção mudou, de' fato, a Ale
manha' está contrlbulndo
com capitais aprecsáveis

'-

e]11
projetos laitino-. móncanos
ele desenvolvimento.' f, tesmo

.

não considerando' sitficien
te esta ajuda, ela justifica,
hoje nova tornada de posí
ção �a'ce ao problema' do

ímpôstojsôbre o eátê..
.

__
.

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

DRA) EVA --- CLI·NICA INFi\NTIl·

preço baixo não, represen
taria mais do que 6.o/�.
Seja como fôr, á argu

mentação de certo modo é
contestáveI.·As prevísões em.
1959-60 foram desmenti
das pelos f.atos,: quanto a

saturação detíríítíva do
mercado, independente ço
preço, foi preconizada,' o'
que, aliás, não aconteceu,
O segundo argumento do
Ministério ·Sch�el é que O

orçamento {edf'ral ale-não
em 1964", perdcría 920 mí
lhões de marcos de' receita
proveniente do .ímpôstc :;ô
bre o café, (em 1962 foram
767' milhões de marcos e 110

passado, 872>- milhões, 'de
marcos).

.� Acha o Ministro, que uma
'perda ,tama:p_hél. de rei!éi1.a
resultaria, rorç isamenté 'na

diminuição da -nossa ajuda'
aos países em' desenvolvi-
'menta. Portanto, conélue
�le, os' próprios prodli�()r;�s
de café. levam ·m'ais' vanta
gens do' que desvanta'gens
com a eXi.stêD;cÜ� rl.o imp0s,.
tp ,$ôbre o cafe.

'

Admitindo·' rena veJ,ida.
maior à Alemà11:ha 110 :valaI'
el�: 50 111iIh6es de m!ir�os,
distribuida emre todos os

vendedores, caberia 9. c:?"r.!a
país fornecer uma fração
somente dêsses 50 mU'1ões.
Ao Brasil, por exem�lo, to
mando por. br se a par�ici
pação do país de mais ou

menos um qUa rto as imPor
tações alemã (e café, cabe
riam então 15 milhões de
marcos, por' ano, 'à.p:mas,
Se é assim; o segundo ar

'gl,lmento do l\f:inistro Sr;:1e
el, de fato, é de peso Qon
vinC'(:;nte, Pois. para os pr. í
ses ('m desenvolvimento r'lo
é negócio receber 50 mi-

.

lhões, que servem dp. base
para a sua política d8 aiu
da aos países' em de"drwol
vimento.
Nêste .contexto temos de

consi"erar, que o preço do
café d�minuiu, desdr. :.li52,
er:: 50,?,,,. O preço filtéd!,) de
um' quilo de '_!a�·�, de (]U3.
lidade média, e:n 11152' era
de 32,70 marcos, �m 1964
de 22_.60'"marr!os Sem çon
sequência.da oaixll. do im
pôsto em julho- dess� ,wa).
Atualmente o preçn é· em
,média de 16,eO �na��os por
quilo.
) , .

Quàndo, eu, em 11;)58; a-

poiei, po Parlalnento }\le
mão, todos_ os esforços no

senti"o de ab')lir _"s impoll--
tos ·sôbre o Cft�i�, r\, polítiCa,
de ajuda aos <)aÍses em U�.
senvolvi.mento nao �;''t !l,ló ..
da pem d 'senvolvida ..
Mant.evl-'se er< �lanos, p�in
c�pios e. erit' '1Qs maiores: ,

n&sse novo ca lUpa de col� ..

b<:)ração ,in�erra'cional. NR'"
quelp.. ano' JU ;--conslil ·ava.
a. �,rgulller.ta<'ào do:,g�,êl ...
no, quanto à 'F bolição .:10 lR!
pôsto de café fraca, j 4,>1:1 ..
nie'1te porque não se 'tr;J.ta
va apenas de uma ql,lP,:!1',;10
ecç!'J.ômi,Ga, mas +nl'nbéhl
de :.Im 'caso p[lcológico. Pois
,em tt?se 'os países' em :le
senvoJvimento· ,a j0"�O
prazo, lucram mais, se à A
lemanha com-prar os seus

produtos,. Par3cia,-me tam
bém uma co'ltradição qu�

DOUBLE-SCULL

Foi instituido· no Cam
peonato no ano de 1953 o

páreo de dout'le-scull. Seus
vencedores: 1953 a 1956 -

C. N. Martinelli.,
1957 -,-- C. N. América
1958 e 1959 - C. N. Mar

tinelli
1960 e 1961 C. R. Aldo

Luz

1962 e 1963 - C. N. Mar-·
tinelli

OIT6� REMaS

e as famosos

LAMQRIS "CU3JEPLAC"
,JlADElllS RO�!�,' ,�,

Não me-sinto muito bem
nessa posição porque as con

tradições iniciais de certo
modo continuam. De ou

tro lado, é pura verdade
que os países em desenvol
vímenfó sorreríam conse

quências, se amanhã falta
rem, no orçamento alemão
920· milhões I ele lm\t'co3:A�
sim' º bebedor alemão de
"café financia parte do nos
so programa de ajuda. 'que
em escala crescente está-se
orientando em díreçâo à
Amêríca .Latína.

'Comunicá· a ""�abe�tura de seu consul-
..• tório no conjunto �07, ,do Edificio JULIETA( . , . .

fiua-Jerorim.o Coelhon". 321;, -� Horárir
, 1 !).�(). lR.O·O

.
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VENDE-SE
TERRENO COM 450ms2, situado na

Praia -do Forte. Preço a é01::p_binar. Tratar com
dr., Flavio� na Rua Presidente Coutinho, 83.

.

Apto., 2; ou à'tarde pel� fone 3596.
�'

_

•. ._'J_.
•.

._. _

'SERVlro' TECN'ICO DE ELETRONICA A.

. ." .

DOMIC1110
C<?nsêrto' de rádios, gravadores de fit'a,

'

radiefones e transistores:

'TIratÇlr: J.C'. KIRCHOF. NOva, Record,
rua Tenente Silveira, 2'5� rjne 2696. '

Fes'tividades de Santa .Catarina,' Ví.r �

gem'e:Mártir Padroeira .Arqui-d'ocfse
. '. .

.

e do Estado
Edital de Convocação' E -ININTERRUPTAMENTE

isto' é! sem qualquer' par<t
DOM JOA;QUIM DOMIN- .

da e interrupçao na mar.

QUES D.E 'OLIVEIRA, POR cha, ao s�nal do Riretor.
MERCE DE DEUS E DA 0s fiéis' e famílias que
�ANTA. SE APOSTOLICA, não puderem acompanha,
AItÇ,E�ISPO METROPOLI- a

.

prOCissão cleverão posta_
TANQ, ;PRELADO PO�ES- se .no& passeios.oas ruas rj,
TIoo ASSISTENTE AO SO- trajeto '·,llara assistirem à
Uo "f'QNT-IF�e!O" ,etc;' sua passagem.

O 'préstito obedecerá ('

�eguinte itinerario: Ruas;
Tenente Silveira, Alvaro de

CarvalJho; Felipe -Schmidt,
Praça XV para baixo, :u

mando ao lado da Prefeitu
ra e Catedral.
As varas do Pálio será

carregadas pelas Meretí'isl.,·
mas Autoridades especi�l
mente convidadas.
Para a solene procissão

cO,rlvidàm-se todos os fiéis
e a populaçil.O em geral. Sen
do costume, aliás, muito lou - Reaistro d:::. marcas T1atentes àe invenção
vável e piedoso, enfeitarem '

.

o

-

., -. � 1 d t b I
' entn

e ornamentarem os fiéis as nomes COIllerCla1S, t..t..... o::, e es a e eClIn

rua� e fachadas das casas insígnias frz.3es de prl> ;::agand? e marcas de
em circunstâncias sem!')lhan exportpçõestes, o mesmo se pede e e�J
pera por ocasião da procid' Rua Tenente Silveira; 29,-,- 10 andar "'"

são Cie Santa Catarina, gll' Sala j _ Alt..s da CaSa Nair - FIorianópol�
riosa Padroeira da Arquidif' ,

cese- e do -1i!:;';ado. - Caixa f'f"lst;Jl, ç..'7 - rO'1� 391�
Desde já hi-potecamc:s

bênção a ·todos quantos til' •

qualquer modo concorrerell

para o brilho da prOC1SS;Y
da excelsa Padroeira.
NOTA: Desejando A Ar

quidiocese associar-se pr�
zeirosamente, ao dia da A

çã:o de Graças, que vem em

pOJ!sando o Brasil, e aprov6�
tando o prande con�urso dr
·fiéis' e a presença de mere,

tíssimas Autoridades, s,erá
a procissão encerrar'la, C0'11

o solene canto do TE DE-

UM,' em ação de> graças a

Deus pelos benefír.ios com

tanta liberalidade 'recebidos .

Florianópolis. 19 de no

vembm de 1964.

�os que o presen,te E1.ltal
vÍrem, sauõ-ação paz, e beú

ção em .Jesus ,Cristo.
f�zel.'l'los saber, 'que, de

aCQtdo e6m a praxe esta-.
helec,ida � a ·piedáde dos f�
éis celeprar-se-á no' dia 25
do cel'tente, feriado estadu
aI por decreto-Ier'de 12 de'

julp.o de '133�� a iestivi--la,
oe de, Santa Catarina, Vir·
gem, e, Mártir Padroeira da
Arquidiocese e jo Estado,
pelo modo que seg-t:e:

1- - As 10 horas, SOLENE
MISSA PONTIFICAL;
2 - As 16 horas, PROCIS
SãO COM A IMAGEM D:ill

SANTA CATARINA, pa"!:a
qual âca,tn convid�das �o

das as, entidades e institui
ções ,cat(lUcas da Capital
que nele .deverão tomar p��
te, desig'padamente pela se,

guinte forma e nesta ordem'
Cruz processional, Gru

po de anjinhos, Colégios C.)

raçi\,o oe Jesus , Asilo :le

Orfãs, CruzadirJ'has, CO:1-

gregações Marianas Femi�
ninaS, Associação d,� Santa

Terl'''ilj!ha, AsSociacão de
Santa 'ferezinha Feminina,
Ação Católica, Abrigo de

Menoves� \.J1.llégio Catarine::t

se, CQngrega,çõ� Marianas

Masculinas, Irmandades, 0r
dem Terceira Masculina,
CARRO' TRIUNFAL, Clero
Pálio. Banda de Música e

OLHOS
US2

.

óculos

'-
.

o.�em vai ..::on�tn!Ír já 4:abe!
JANELAS DE C[HtB�R E It!t,SC,ULANTES

PuRTAS E PCRTÕES,. De ferr:3, df1 alta qualidad., .' I

�slão pronlqs.

Compens�d JS
RUA DR. FÚLVIO ADUCCE. R.o 748

Telefone 6277
ESTREITO

povo.
AN'l'F.S DA �UPRA MEN

ÇJ;Q�APA HORA, as referi.,
das Associações e entidades
se f(l1J_n1rã'Ç> dentro e 010 Em nome e por, ordem cto

.do a(iro da Catedraí, agua.rdan ExnlO. Sr. Arcebispo Metro
do ;a<'la uma, o lugar que lhe politano (As) Mons. FRE
for reservado 'e competir no DEl\.':CO HOBOLD, Vigár'.o
préstito. Cada associará;:, 'Geral e G' ra da Catedr:l.l.
de� ... á apresentar�se com Com. Newton .da Luz Ma-

f§, �cUvos Elfl', j;lS e cuco, ?r-,,��dor da I;manà8,'
�l!?tint!V.Os. --,�,

.

'
..

'.
de, do Santíssimo Sacramen

'i, ��éllt)�d.enuªf3�:t.ENT,I�\ •

, d'�:@ft'<,,·,,·..
- ••\).. ''',\.

bem aooptados

'dfendemÇ>5 com exandõo

suo receito de éculos
.

ÓTiCA ESPEOAlIZADj\

MODi:RNO lABORATOR.

Clín�ca Odontopedíafrica
Dra .. Iara Odila Noceti Ammon

. M'�todo psicológico ínoderno especiali·
zado para crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

ção da cárie dentária)
Atende. também srls.

Somente :OIT> hora mar<�ada.
8,30 às Í2 e das 14 �<;; 18 horas

das ",

..

REX�MARCAS E PA�ENTES
Aqente ,OHClêtl ria. Propriedade

Indusfri(jl

ESCRITOP.IO DE' AuVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
I

ABELARDO H. BLUlVIENBERG
A. MAHN

e PERSI·

Solicitadores
AÇÕES: CIVEIS,: TRABALHISTAS, C�MERCIAlS, PREVrDENCIA SOCIAL, ET .

Rua ConselheirG Mafra. 48 -, Sala 2

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

DR. FLAVIO ALBERTO DE AMORIM
,

ADVOGADD
.,J;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ss ft..NOS DE LAhUT;A.
.

CONSTANTE EM PROL
.' ,

DE SANTA CATARlNt\,

NO SETOR DOS ESPORTE8
I
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:Para as batalhas de, domingo.na baia'sul

�Gllal nkões do� ejnco ('Iubes
.

' t· .

. ....

._
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.

PedI'� Paul() Machado:

COLABOMDORES ESPECIAIS
MAtrn,Y BORGES - GILBERTO N.4.HAS

.

GILBERTO PAIVA

COL}\J30RADVRES
&UI LOBO - �IL'fON F. A'VILA -. ORILDO LISBO�
MARIO INACIO COELHO - DECIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

pronta fI

. � �

�
,

Os pá.cos do Campson ato G� 'da R l.n1J
"

4 €OM TIMONEIRO' 1959 - C. N. Martirtelll. Manoel.Silveira, do rubro":
.

i960 - C. R. Aldo Luz negro. Eis: os vencedores: . Eis a relação:
, .19&1 a 1963 _:_ C. N. Mar- 1930' - ·C. N.· Mar.tine1Pf 1951 a 1956 - C. R. 'Aldo
tinellí 1932 a 19:'>,6'- C.' N.' Mnr-

. Luz.) ,

. :

.

Em .

resumo, foram, dís- .. tinelli '. '1957 � C. N; Atlântíco
-putados 38 provas, venceu- 1937 L�Não hO'u;ve' c}iSP.H- 1958 '- C: -R. AldÓ Luz
do o Aldõ ·.LuZ' 13, o Marbí- ta

'.
'. ..,.' .

191)9 - c, ,N. Martãnellí
neilf 12, .o . Riachuelo 9, o'' 1938 - C. 'N� Ríachuelo 1'961'), a 1962 - C. N.· Ca-

Ba/�roso '3 e o l\4arcílb
..

1931} a 'i�t .z: G. ri( Ma::',: cheeíra
. '", .

Dias 1. -tinellf <' .

1963 - Q. ·N. Martinellí
1942 a 1950'''''7Y Não houve

disputa
1951 a 1955 .c: C. N. Mar

tínellí
.

195a e 1957 C. N. Améri
ca', de Blumenau

195& e 1959 - C. N. M.,.:
tínellí

1960 e· 1961 - C, R. Aldo
Luz

.

1962.e 1963 +: C. N. Mar-

sendo o último tipo 1.�

barco a concorrer no certa-

F· I t tere
-

.. . 1:92'3 - C. N. Ríachuelo me catarinense de r�mo, Nar.na men -e . eremos, ú0mOlngo, . na ram
1924 _ Não houve dispu- oportunidade triunfou o

j da baía sul de nossa capital o sensacional ta Clube de Regatas Aldo Lt!3,

Camuecnato Catarinense de Ren:.j de 1964. .'1925 - O. N. Marcilio que repetiu o feit.o no ano
<, Dias Htàjaí) seguinte. Em 1957 triunfo;::
Todos O'S clubes da capitalo Cachoeira de 1926 _ C. N. MartineUi o Clnhe Náutico Fl"ancis('o

Joinville e América de Blumenau, encontram 1927 e 1928 - C. N. B8.r- 'Martil1elli que em 1958 cr-
.

f' roso (Itajai) . deu a hegemônía para o

se em excelentes condições'
. técnicas . :'sicas 1929 _ O. N. Martdneld Clube Náutico América, de

capazes de apresentarmos perante 'o enorme 1930 - .c. N. Riachuelo . Blumenau; recuperando-a

bl
'. r

t d
.

h 1931 a 1933 c:.... C. R. Aldo porém em 1959. Em 6ü o

pú ico que comparecera ao a erro a praln a.
Luz Aldo Luz voltou a ser Cf.!�!l-

de páreos sensacionais e chegadas émpol2'an- . 1934 a 1936 - C. N. Ria- peão da 'prova para no ano
.

d
"'-. 1

.

chueJo seguinte ceder ao Martine�-
tes, não se podendo e maneira a guma ap.on� 1937 _ Não houve dispu- li que manteve o cetro por

tar Este ou aquele clube como vencedor deste ta dois anos, para o C. N Ca-

CU daquele .p'área, pois. pos,so -garantêr ao públi 1938 e. 1�39 - C. N. Ria- choeíra, de Joinville..
chuelo Assim, o Clube Náutlco

co amante do- remo, que dos sete páreos olim- .1940 _ C. N. Martinelli F'ra.nclsco Martinelll. foi

Picos da regata, cín.. cono . _1p.Í!!i.mo serão decj-� ,
r .194'� a 19�fr. =; Não houve v.e-I'J.C-é.·lor--- qllt'�""vê7;es, '·0

.

- • -€- .,
--

d t AI 'o L\lZ três e América e

didos na' éhégadf17�Tod()s ·os· cluhes possuém 1���7a_c. N. Riad1Uelo Cachoeira uma vez cada.

mUn;1eras possibilidades de conquistarem o 1948 e 1949 � Nãõ. home

título, pois t�d�s" .eles se encontram nas mes� disputa
1950 - C. N.·AlGO Luz'

m�s .

condições, não' �é pbdend� apon�.ar ,

este 1951 :_ c. N: Marttnelli
,

'd M· II· 1952 ('3' pa' re(j)s')
. (. na,to _r;atarin""�p. de Remo

OU aquele o cam.p'.eão' a regata.. artme mo!),. .: -

.

-
,", ,"-'

. R. Aldo Luz - c. :i\f. Martl- no ano de 1930, quando
aldistas, riachue1inos e cachoeirenses e ame- nelli:_ C. N. Martinelli venceú '�o C.

-

N. 'Francisn

ricanos irão â raia com a mesma disposiçao de 1953 - (2 páreos) - C. Martinelli, seu maior ga-

R. Aldo Luz. nhador, pÓis"laureou,-se 18

conquistarem para as suas cores o mailor títu- 1945 a 19�8 _ C. R. Alrl0 vêzes nâS 24 displ:t::IS:
lo de �emo do Estado e apresentárem ao pÚbJi.- Luz

. l\�aior remador vitori08ê):

CO, que tenho certeza comparecerá ao caás ao
aterro da prainha de chegadas expetaculares

.

e' que deixará os.mais apaixonados em ver

dadeiro nervosi:smo. A tensão nel'vosa nestes

últimos dias tem sido grande 1 e'm decorrência·
de alguns e-at>os criados na F.A.S.C. com refe
rência aos atletas transferidos. do Marplnelli
para o Riachuelo e também da entrada fera.
do prazo das inscrições dos atletas do Marti··
nelli e América. Fe1izmente parece' que tudo

já .se resolveu da melhor maneira p�ssível e

os club�s irão a raia com todos os·seus rema-
dores. Já por duas vêzes critiquei severamen
te o presi:dente da F.A.S.C, senhor Oswaldo

Silveira, e acho mesmo que o homem não dá
para, a coisa, mas qUErq agora fazer justiça.
a sua intenção de cOI\seguir pelo menos con

temporizar a situação e acalmar os nervos de

alguns di:retores e remadores, para· que tudo

seja normalizado e o público não se veja p;n-
vado de assistir a uma competição que se avi

zinha como uma das malis sensacionais dos
últimos tempos. Parece que tudo já está na

santa paz do Senhor e iremos assistir se Deus
quiser um campeonato que ficará marcado na

histórlia do remo de Santa Catarina. Como fi
nal dos meus comentários apenas peço que

aldistas, martineIlines, riachuelinos, cachoei
renses e americanos saibam representar con
dignamente as bandeiras dos seus clubes que
todo eles compreendam que perder ou ganhar
é uma contigêncià do esporte, agora,. saber
perder ou saQer ganhar é que valoriza o atle
ta, e nos precisamos :qlostrar'que estamos pre

. parados para dar uma demanstração de espor..
. �ividade ao enorme públtico que, estamos cer

.
}9.s, prestigiar á mais urna vez os denoi;lados
\;;:r�IJladQre. c t �ens�, .'>,

"

��':��:�"l:"
..

',':;':/<- \
>\�'-

j

ALDO, AMERICA CACHOElRA·· MA,R�.

JIN'ELlI E RIACHUELO PREP'ARÁDOS
PARA A GRANDE BAlAlHA DE

DOMINGO
Escreveu: Abelardo Abraham

Enquanto I�SSÓ na Federação Aquática de
Santa:: 'Catarina, os preparativos prosseguem,
visando o' êxito da competição. Foram sortea-

�< • BASQUETEBOL NA Pt:RADA das, ria''sêde �8a Fedtraçao Aquátíca de Santa

guídas na. tábua de c- Catarina, present,2s os rcpre3entantes� dos clu-
çõe's, foram méritos dos 1";- bes, as balizás para O Carnpeonato Cátarlmen-

Meus' caros, pret�ndo a negados que lá estiveram, se de Remo, que será efetuado. na: manhã do
partir de h(,>je, traçar pa- Em Blumenau visitei na voI

C 1ra vocês o que foram 0S ta, a: sede da CME e estou 'próximo domingo, na, baía sul desta
.

apita
vos·. JOGOS· ABERTOS DE ainda impressionado com ( com o concurso das gUárnições do Aldo Luz,
SAr{TA CATARINA; que se que vi. Uma. orgamzaçã.J M'!:lrtl'nelli e Riachudo, dest.a Capl�tal, Améri-desenr0Iàram nos cf i:1 s maiuscula, que tem à fren-. ....

7 a 14 de novembro na ci- te a pessoa simpática e ca deBlumenau, (:: Cachoeira de Joinville, to ...

dade dé Pôrto União, Com- prestativa do senhor
'

Se-
parf'cemos sàmeute em bas bastião Cruz, que esta'l� dos com presença em todos o seus pãrem
quetebõl e voleibol, e pr8- 8.Qnde se'lS rapazes e mo- ol:'mpicos do programa.
càriamente. � Le'vamos oito ças esti..essem se apresen- De acôrdo côm o sortôo em referênoia ('

atletas de bola ao cêsto e tl'l.ndo. E' daquilo que a Ca-
SelS de. volei, tudo de últi- pital pre�isa, para dar 3,0 balizamento será êste. . I

lHa hora, sefu preparo adil- interior o exemplc. de �·r lo. páreo _'_ 4 com timoneiro - 1-.quado para disputarmos' 9S ganizaçáo, 'e Iião ir até lá
M Ir 4títulos. Ainda assim,. gm- para ap-render. Lá, COC.l'J Cachoeira; 2 - Aldo Lui; 3 - artine 1;

"

,�as '�os "esforços
'

daq\leles em Joinville; todo o traba- _ Rliachuelo e 5 - América.
abnegados que para lá fo- lho foi feito com antecio. - ,

1918 _._. toNo R!iachuelo
, ram, conseguimos' fazer re- ção e com apôio do comer- 20. páreo - 2 sem timoneiro - 1 .;;__

1919 - C. N, Martinelli,. .

,,;.' { �. guIar figvra entre os cop.- ciQ e das autoridades. Aqui.. América; 2 - Cachoeira; 3 - Riachuelo; '4.. ''''�' l�" c'Orrentes. ,E'l1 ç:ontraposi- nem é bom falar. Foi Lau-
M r ld1920 -. C.N. 'Barroso (Itajaíh�,:·�i\ti�4:i··"··�, ção, as cidac1es.\te JoinviJ-.· ro So,�cÍl�i a. lutar para�12r' artine li e 5 �. A o Luz.

1921 -' C.N. Martinelli' le e Blumenau apresenta- se CG� SPglÚ rr.a"car �l1:r:. 30. páreo - Single-skiff - 1 - Amé-
1922 - Não hou.ve disputa. ra)11.-se com tôda as suas mln:;TJo. _para que Flnr:a- ,,'ca; 2 - Aldo Luz; - 3 - Riachuelo; 4 _pujanças esportivas, com <L n6;,ol's '."ão fi�asse ause:"1t,r:;

1923'- C.N. Riachuelo delegação completa e bem da maior ft·sta esporti'va " Martinelli e 5 - Cachoeira �

19-24 - Não houve disputa orientada. Lá êles tinham Estado. If:I,o felizn,l�nte foi I 40. páreo - 2 com Timoneiro - 1 -
( condução própria para le- conseguido. Mas doia, '('e!'

1925 - C. N. Marcílio Dias (Itajai) var os atletas para os locais que temos atletas. �;uficien- 'MartineHi; 2 - Akb Luz; -.- 3 - Riachuelo;
1926 - C. N. Mart!inelli das disputas, ,enquanto que tes para disputarmos os tí- 50, páreo - 4: sem timoneiro - 1 -

noSsos rapazes dependiam tulos, e não estarmo� pre-
1927 e 1928.- C. N. Barroso de seus próprios recursos sentes nos campos das dis- Martinelli; 2 - AE1érica; 3 - Aldo Luz;-
1929 - C. N. Martinelli . p:;tra tal. Estavam aquelas putas. Sem dúvida alguma 4 - América e 5 - Cachoéúra. I

1930 -' C'. N. Riachuelo delegações com numerário, vi que tecnicamente ainda
60. páreo - Double·-·_ skiff - 1- Ca.suficiente' para fazer fren� somos superiores, mas e'.ll

1931 a 1932 _._ 'C. R. Aldo Luz te a quaisquer despesas que organização estamos bem choelira; 2 -

..

- América; 3 - Aldo Luz; 4 -
1934 a 1936 - C. N. Riachuelo surgissem, enquanto para. atrazados. Faço votos de. Riachuelo e 5 - Martinem'

nós era tudo racionado e que para. os próximos Jo-

1937 - Não houve disputa pesadO antes de qualquer gos Abertos que serão em 70. páreo - Oito remoS _._ 1- América
1938 e 1989 - C.N. IÜachuelo !" medida a ser tomàda, que Brusque, Florianópolis recU- 2 - Riacpudo - 3 - MartineDi;·4 - Aldo'

importasse em algum gas- ma-se completam�nte, e

1940 _._ C.N. Martinelli ' to. Como resultado distr• o torne a ocupar o lugar de' Luz ê 5 - Cachoeira"
1941 a 1946 -' Não houve disputél; .

.

que se viu foram aquehs destaque como vinha fa- ---------------

-duas cidac1es conseguirem zendo até então, Pretendo,
1947 _'_ C. N. Ri:achuelo o maior númerO de títulos. em uma série de reporta-
1948 e 1949 - Não :Qouve disputa durante as disputas dos Jo.- gens, mostrar a vocês, ')

rgos. Fomos, vice-campeões que se passou' em' PÔllto
'\
1950 - C. R. Aldo Luz, '

. de basquete, numa verda- União, e o que foram os

1951 e 1952 '- C. N. Martinelli
_

deira façanha heróica dos jogos disputados por 11'08-

C R Ald L oito rapazes que nos repre- sos rapazes. Quer? deixar1953 -' .', O uz
se�taram. ;Não tínhamos- aqui, o agradecimento à

1954 - C. N, Martin,elli técnico e faltava-nos ban- delegação de Blumenau·em

1955 a 1956 - C, R. Aldo Luz 'co de reservas para ven- meu nome e no dos rapa-
. . cermos os jogos decisivos zes do bola ao cêsto, que

1957 - ,C. N. América (Blumenau) Somente a dedicação e o viajamos no mesmo ônibus

1958 _._ C. R. Aldo Luz amor que 'aqueles rapazes com as moças e os moços'
. dedicam ao esporte e a daquela cielade, e que se

1959 -.- C. N. MartmeUi' nossa cidade, fêz com que mostraram tão 'Rrestativos,
1960 - C. R. Aldo Luz ficássemos nesta bonr(lsa procurando servir-nos e;:n,

C M U' posição. Em volei, foi neres tudo e a todo o momento. ------------�-1961 a 1963 - . N. artine L
, Bário que três jogadores de Bem, meus amigos, até a V E N D E

I

S' EEm resumo, o Martinelll foi campeão 12, basquete fôssem formar Tia próxima, em que estal'ei
.

'

-

- equipe, afim de que pu::les- comentando os jôgos/entre dovê�es, seguindo-se o Riachuelo e. Aldo Luz,· semos entrar e mpo. E Floi'ianópolis, Caçado'l.� e Um Bar por motivo de Doença situa
contít} titv10s, o Barroso com 3 e Marcílio Dias fomos os terc *'-se lo Brusque; pela fase de cla- 110 Super MercadO do Estr �ito. Tratar no �o""
Am'..,.j··

.

l' sifica
..
ção. até Já.. '

ale e�llcá com.. o
: -C.!.: .... :.' , C •

'.,. '.
>ii

'

.

.
.

_.
- �

··em.!.

Foi instituído em "\918 o

páreo de quatro com-. tímo

neíro que, até 1929 deciái:t
o titulo de Campeão. C[t

tarmense de Remo.'· .Eis o';

clubes vencedores nesse ti

po de ...barco:,
1918 - C. N,. Riaehuelo
1919 - C: N. Martinell:i-·
1920 - C. N. 'Barroso

(Itajai)
'1921 - C. N: MartineHi

. 1922 - Não houve dispu
ta

2 . SEM TIl\IONEIRO. 4 SEM ·TIMONEIRO

\

J h
.. " t" da'Deverão .car-se, ioje, os ,.g,pron os as

guarrsções que depois de amanhã, pela ma

nhã pela manhã, na baía sul, estarão dispo
nhã, na baía. sul, estarão disputando '1

, hegemonia uO esporte místico .cl� Santa �a�·
tarina "j

Os treinamentos que cada dia mais se

intens.ficaram, graças as condições do tempo
com marés quase sempre' propícias à prática'
do salutar esporte, terão, assim, seu término

hoje quando fe poderá constatar os progressos
obtidos pelos remadores dos cinco clubes con

correntes aue são América, de Blumenau; Ca

ehoeira,. d; Jomville, e Aldo Luz, Martinelli e
Hiachuelo desta Capital. Os dois primeiros
deverão viajar hoje bem cedo para esta capi
tal se não' o fizeram ontem,' realiizando, assim
à tarde'o derrade'�ro exercício. Aip,anhã as vá

rios guarnições apenas r íetuarão um ttei�o
leve qUE: não passará de um passeio pela rata

na baía sul.

SORTEADAS AS BALIZAS

ínstítuído' em 1955, Foi o páreo de 4 sem ti

moneíro corrido pela pri
meira vez no Campeonato
no ano de 1954, sendo, ain
da Que pareça mentira, '0

único páreo em que o maior
,expressão do Campeona'CO
Catarmense de Remo,' que
é' o C. N. Francisco Mar

tinellí, não conseguiu ven
cer até agora. Seu maior
ganhador é o C. R. Aldo Luz

que venceu nos anos de S6,
57, 60, 61 t 62. O C. N.

(nd, e

Vai Construa ,)1; Refono.a"
.

Consulte Nossos Preços
Comércio l\'lev.!úrglca I\TLAS S l_

Rua: I Jendol'o N 23
'Fili�l Florian6oflis

'

Foi

VENnl-SE
Uma Maquina de La�ar Roupa Marca

Bendix em Perfeitas Condições de Funciona
mento. Facilita-se o Pagamento. Tratar pelQ
T.elefone 3003

tmellí

. 2 COM I TIMONEIRO.

Foi instituido em 195i o

páreo' de' dois com timonei-
ro, sendo até agora efetua- América, de Blumenau ob
das 13 disputas, tríunranco teve dois "bi": 54 - 55 e

o C. R Aldo Luz em 7,' Q 58 - 59, cabendo ao C. N.
C. N. Cachoeira, de Joín- Cachoeíra vence-lo no ano

vrlle, em 3, Martinelli em '2 passado. ." ,/ , .:

e Atlântrco, de Joinville, continua na, 6a. página.

\

POR DECIO BORTOLUZ:l.I

,

SINGLE-SCULL

Foi il"·sdtuido no Campen-

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

---.05 [AMPEÕES OE REMO DE.
SA,NTA -CAlAiRIN/A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Energia para 'Arroio Trinta
Também os municípios de muna catarínense ocuparam .tou diversas repartições ordem .finanéeira agrava

Arr6io Tri_�ta e Salto' Ve- .a maíor parte da 'CC1lVe r- estaduais, manífestando 'a dos, nesta fase com os ónus
loso serão Incluídos no p'a- "saçao. reportagem suas espe..an- adici�':ais devidos e decor-
no de Eletrificaçao do G.:>- eas de completo' atendl- rente",da l't\),va Iegtslação
vêrno do EstadO. P:REFJnTO F. VEREA()ORFS mento, r. exemplo ele pu- fiscal, ',. prevídenc'àrtu pro-
Os entendimentos foram EM AÇÃO tras questões, anterícr- mulgada -pelo governo ela

encaminhados pelo de? mente equacíonadas satls- Uníão.�
r

'

Dib Cherem, representante ,O sr. José Carlos, de Me- fatóriamente por qrbãos 'ia ' ,-r- _..l:..-L.

daquela região do, Vai,) do deh-Js, Pre!,eit,o do Müníci - admínistração catannen
Rio do Peixe, junto á co- pio de San�à éecilia, desen- se.

missão de, Energia ElékH:a volvei proveítosas -demar- O Governante do �t1ni
e a Centras Elétricas de ches i.a Capital cio Estad'; cípío de Fraiburgo, sr R.e

Santa Catarina S/A.. O s:s7 de Santa Catarina. vísan- ne Fraym é o novo Presi
tema precenizado para a do "nbaminhar soluções pa':' dente ela Associação 'dos
distribuição c1� energia na- ra p problema de sua t��r-,\ Municípios do Rio Oeste

queles municíj.ios será:) de ia. Catarinense. Aqnete Pre

cooperat'va rural,
"

Aquele JO'lernante muni- feito foi conduzido ao ear-

! 'LàG. no dia de ante-on- cipal encontra-se em lH;>- go na eleição que te'! lu
ten. o lide I_' do Governo re- rtanóp-lís acompanhado gar na cidade de C',U it&�1't
'cebeu- a visíta do sr. Evaldo �(Ol:' verewtc: es Arno E'-" e nos. E' o sucessor do sr.

P�ahefel', Prefeito Proviró- '�rge 'Scht.macher. Em, Cesar Augusto ,Filho, Pre
UI) Qo Muni('il-Jo, 'de t-'n.a C':'mpanhh{ do sr. 'AI!!r �eito do município de Vi-

I

d, Cainb-.rlú. Assuntos de 'j!;1e'!lber cip .Melo 9. c uns -, deira.,
tnt,��p's.;':l ül:',\üela nove', co- .s+c de S":,l1',;a Ceci"a "bi-

lHtimas Notícias:
ONTEM E HOJE NO MUNDO

Terrorismo
Venezuela
CARACAS, UI (OE)

Dois mineiros éomunistas
invadiram a sede da prefei
tura de Ansoategui, e mata
ram o prefeito a rajadas de
metralhlldoras, 'realizando
Vdl"lOS comlClOS relampa
'gQS, an�es; da chegada de

trãpas do exercito venezue
lftno.,

'

n:

'----__,..

'�IO MAIS
PROXIMO
RIO, 19 (OE) - O Minis

tro Juarez" .Ta,vor,a, est� ,

ll12"guranC1o, : inJhetü'a �p'�.i,
reh,il,gem destinadà-� á 60'i011
çal' o Rio em contacto dite
to' eom todas as demais cé.

pi tai� bl�2.sileiras, a exce'çao
de Terezina, João Pessôa e

São Luiz. Os novos aplJ.re
lhos s�bstituirão, os ;velhos
sistemas Boudcaut, e, Mor�
56 •

SABOHO,SO �

So ,jP,fE ZIT3

pendêndss na Faculdade de Selvi(o Social
'O Governador Ce�;o Ra- atuação à frente ,da admí

mos, acompanhado de sua nístração pública de SlIDta
exma. espõsa, compareceu, Catarina.
na manhã de ontem, à:F&- 9 'Sr. Celso �os, lOJa
culdade de Serviço Social. depois, descerrou a placa
onde presidiu a oerímôniá comemoratívá, i alusiva, a

de' inauguração 'êÍo nõvo .

) iha�guraçã6.·
'.

prédio, que se destina a alo-:

[ar as alunas de outras cí
dades que cursam aquêle
estabelecimento de ensino.
As novas ínstalações fo

ram realizadas peío Govêr
no estadual, a'vavés da
D.a,p. e financi das

-

'elo

PLAMl'GG, em convênio com
. a Fundação Vídal Ramos,
.manteôora da Facul �ade.

O ATO INÃUGURAL

o PrimeilO Mandatário
catarínense foi recebido pe
la Diretora daquela Casa de

enstn«. Mad�e Olma e, em

seguida, com as demais �au
torídades que' já se encon

travam no '.ocal, dirigiu-se à

ala recén-construída. Ao
. desatar a' fita o Governador

, deu por ;naugurada a obra.

COM:pn�ENS40 00
GOVERNADOR

Usando da palavra, na

oportunidade, 'em nome da

congregação da Faculdade,
o Professor'Roberto Lace,r
d:':t salientou a compreensão
com que o hoje' G0venlador
encarou, quando Presidente
da J:<'ederação da Ind\1strias
de Santa Catarina, a ll1icia-

, tiva de ser criado em nos-.

so Estado o curso de assis

tente social. E como Pre:
sidente d<:l.qúela entidllde
promoveu, com o apôio de

tôdas as instituições a for

mação da Escola.' "Agora
como Governador", pros

seguiu o Professor Lacere': "

"depois de ter possibilitada
condições materiais d1;l f; ,

cionamento, volta os olhos

para o problema d<:l. men:a

dia propor.cionando as a.lu-
, ,

\
nas que deixam seus larel?,
afim de çonseguir uma prÓ'
fissão q ., lhes permita seLo

útil à socüldade.· um
' .• lQ�

cal sadio e hosDitaiei::-o" O

Professr-: Roberto Lacerda

en-::errou sua, ora�ão fazendo
um, agradeci"'!lento as auto

r'rhrl,e'S res',)onsáveis pela
edificação lo nôvo 'prédio
e. e'" e"nen;"l "10 Governa-,
dor Celso 'Ramos.

I

�omo representante ias. '

a1una,5 do
I Serviço So�ial,

discursou a Senhorita Ma

rh Celeste Câm"'"a, aa.rllch
. cend'i ns mel lJrarn.entos,
e referindo-se também ao,

grande auxílio que vem

prestando ao estabelecimen-
, to o Governante cata'"inen

se, q'Je tem feito do Ensino

,a marca indelével ,.l, SiFl

responsabilidade da cons

trur.ão do Grupo Escolar de

Barra Velha, que contará
com quatro salas de ' <3.ub:!"
devendo' ser concluido n'.lm

prazo' de seis meses.
, Para· edificar o Grupo ES-

PAJ..AVRAS DO' GOVÊR-
,

NADOR

Por último falou o Gover
nadar Celso Ramos, fazen
do um breve histórico' da
críacâo da Faculdade de

Serviço Social, idealizada

por ocasiao de sua perrna-
'nência. na Presidência da
Federação das' Indústrias.
"Procurei o Professor Hen
rique Fontes", afirmou' ti
Governador, continuando;
"para; que o emérito educa-.
dor me auxiliasse nesse em

preendimento e organízeí,
sob a direção do Professor
Alcides' Abreu, a Fundação
Vidal Rarpos, para que pu
dessem ser conseguidos OS .

recursos necessanos que'
possí ljt�ssem

.

o,mncíona
mente da Faculdade",

REALIDA])E

"Hoje .. a Faculdade ,de
Serviço Social é uma reali- - A Confederação despor
dade", frisou o Sr: Celso Ra- tiva. do México, informou

mos, "e espero 'sua integra- que dois corr.edores' -claque
'ção, para muito breve,' na le ,país', part.iciparam este.

Universidade de Santa, Cata- 3no da corrida de são Sik
rina". Ao concluir o Gover· . vestre a reali,zar·se' em 'São
na�or proferiu, p'ilavras de Paulo 1'10 qia, 31 de dezem
,elogio às abnegadás freiras bro. Esta, será a primeira
que se responsabilizam pc- vêz que o, México participa�
lo

,
funcionamento de esta- rá . desta prov:t.

belecimento e disse 5tar - Os advo�ados Sobral

entregando, com grande S8- Pinto e J�sé Crispim Bor
.' ,fação, o nq'll:o prédio às
amnas.

Como parte final da sole.
nidllde D. 'Joaquim Domin
Ílues ,de Oliveir�,' Arcebispo

. Metropolitano, procedeu a

bênção das dependências re

cém-inaugtlradas..

ATI'J'onHl4 nl<:S
PRESE:N'TES,

'Ál�m do Govetnaqol':, Cel
'lO Ramos estiveram; p:tesenc

. ,as a ine,ug11n1r;ão. o ;,hcebis,
po Metropolitano, D. .Toa

q'uim 'l)Qmingues de ,Olivei

ra;: 9 Magnifico Reitor, pro
fessor li'erreJ.ra Li.n:lR.; Secre

tários .....!lpídeo Barbosa. da
F.dur:� ,;ão e Celso Ra�os

PiJl:VJ, 'da Vi3!Jão; Prefeito
Vi�,l. ..n la Rosa; - Presidente
elo . Tribunal de Contas, .Mi
nistro ,O)avo Erig; Corpan
da.nte da Polícia, MiHtr-r CeI.
Elvlciio Pete.,.:;;; Monsenhor
Frede-::ico Ho'bo,ld: Prnfes·
SOl' Henrique Fontes, ,Dire
tor d"1 Faculdade de Filoso·

fi'!.: nenut:>do Lauro Loc'k:s;
Eng" Paulo Wendhausen, Di
retor da D.O.F., al"'11 de

·profess6res da Fal..üldade,
, convidados' e alun0s.

---_._----- ---_....---",_

5'egurança Pú_blica:
ENCONTRO DO SECRfTÁRIO COM O

COtviAKDÁNTE DA PM

���

JOHN'SON E O
VIETNAN
WASHINGTON, 19 (OE)
,o Presidente Lyndon

Johnson, mantepl nesta: tar

de, encontro com seus.mais

diretos assessóre�, tratan
do de assuntos administra
tivos e ,políticos. Um dos
que' teu: .udiência' marcad!J.
com o. l'residente Johnson,
é o EmbaQcador dos Estll

dos Unidos no Vietnam do

�ul. S1'. Maxwel Taylor.'

ges. patronos . do Goverrnt

dor Mauro Borges, vão. de

nimciar ao Supremo Tribu
. nál Fed,eral, que.'o Exército
,e 'a FAB, 'estão ocupando
Goiás, violando. a autonomia
dó Estado; e o regime fede

rativo instituído pela Cons

tituição Feqeral, 1l1,lIl13 au

têntica ;'mtervenção.

-

_

Fontes ligadãs aos

Campos Eliseos· informa
ram que' na reunião que o

Senhor Adhemar de Barros
'manteve ,com,. o General

Amaury Kru.eI, e o secretá
rio de Segurança do' Es�

,

t,ado de Minas Gerais, foi

montado um esquema de

defesa do' poàer civil, e qu
tra qualquer investida da
linha

.
dura.

'

- O Ministró de R':lla

ções Exteljores de Trintdad

deverá chegar, à Bi·asíli.a
'\5 oróximas hOl'<is. O Sr.

htrik. Salorl:lOn vai iritre
visiar-se com o Pl'esid�nte
"astelo Branco, seg'lindo
étínda hoje para o Rio de

Jar�iro.

- Seguiu
'

ontem para -

b!,asíli'l o Senador Lino de

'IIJ1:at,ns. 'candidat.o a sucessão

dQ,�)?;F���ltQ Pr��es Mah. Fa
l�hJ�b,;'à" imprensa, declãrQu
que' 'jnl<:iará sua campaqha
eleitoral 'a 6 de janeiro.
:_ O Cnnselhó universh�-,

rio da Universidade do Bra

sil, decidi1;i ontf;lm a sorte

dor;; alunos , da Faculdade

Nacio�l de Direito punidos
por indiscipUna., Serão re

examinadas as decisões da

'Congrf!(r��ãó da Faculdadel
,

- Eiiv2Í novamente, reu

nida à cornissão mista do
<:;enado incUmbida'· de' dar
parecer sábre 'o Esta,tuto da

Terra.
- Foi'ças do exé,rcito· na

cional congoles, contÍlluam
sua marcha em direção a

StanlevilIe. ,ultimo reduto
dos rebeldes 'pro-co.mí.m�s
tas ) congo-exbelga. A ci
dade deverá ser retomada

pelas, d(:) Plimeiro Ministro

Moisés Tchombe aÍIJda: esta

semana.,
- O Ex�v:ernado,r de

Sergipe Senhor Se�s Dó

ria, já se encontra ná Gua

nabara, onde pretende des
cancar por algunr;; dias.
Ainda hOje deverá reee'ber
'a, nnreusll. para um encon

tro informal;

\. NOTICIAS, DA PREFEITURA
.' ,

Importantíssimo convê-

nio, do maior interêsse pa
ra o ensino do Estado de

Santa Catarina, fará com

que se apliquem mais' de
200 milhões de cruzeiros na

construção de mais 48 sa

las de aula, Ginásio de Tu

barão e conclusão do'Giná-
sio do Estreito (Florianó

'''AGEM DO DIRETOR DO polis).
'BANCO DO EST;\DO O Governador Celso Ra-

Ell1; sua últiIria sessão o

Egrégio C(}nselho Universi

tário aclamou Vice Reitor

da Universidade de Santa

mos aprovou a utilização
de tais. recursos, mista eta

pa de estímulo, aos ensinos

primários e médio.
O convênio está dentro

das normas do' plano trienal

de educação e foi assinado
entre o PLAMEG e a Secrec

taria da Educação e Cultu-

ra..

Para .Il çonstrução' de 48

novas salas de aula em' ter·
ritório ca�arinense, serão,

'-empr,egados cento e ses

senta e nove milhões, seis

centos" e noventa e dois

mil, duzentos e sessenta e

cinco cruzeÍl'os e quare:nta
centavos.
Será a seguinte a distri

buição das s<:l.las:
"

FaxinaI dos Guedes � (se-'

e
,

0- Es�r
o lUIS Mil-CII illUfL DE, SlHTA U·.1I\JliNl

Florianópolis, (Sexta-Feira), 20 de Novembro

quenta e nove milhões, du
zentos e sete mil, trezentos
e quarenta e cinco cruzei

ros no Ginásio de Tubarão.

SANTA CATARINA CRESCE
NO ENSINO

Além do ensino primário,
que teve impulso admiravel
com mais de 1.700 novas sa-·

las de aula, o ensino se

dário também experlrnel\o
tou grande impulso no 1m,
verno do Sr. Celso Ramos"Antes de 4·961, existiam no
Estado c1� .Santa Catarina
26.000 matriculas; hOje con,
tamos com 46.0.0.0: A mar
gem de aumento, em menos
de 4 );1l1�S, representa qua.
'se o dobro:

CIRCO 'MÁGICO TEM, 'ESTREIA,
MA'RCÃDA PARA HOJE-

,

A Emprêsa "CIRCO, THIA

NY", lógo mais' após a Stla
estréia em nossa cidade,
nlarcada para às 20.,45 ho

'ras, na praça d<t Bandeira,
do mundialmente conhecido
Circo Mágico 'rhiany, ·ofe

re'cerá um Coquetel' à im

prensa escrita e falada, au-.'

toTidades e demais convi

dados, nos salões do CLU

J;3E 15 DE OUTUBRO.
Na oportunidade, 'lgrade

cemos ao ámável
.

convite,
no qual o Mais Antigo Diá
rio de Santá CalarÍl1a, se:

fatá representar.

Estréia na noite de hoje
"6 "'CÕlil1ecído Circo Mági.co
Thiany, que est<:"rá empol-

-

Carnaval Cariora na CoHna
Dia 28 próximo no Lira

Tê'Uis Clube, será reatizado
um desfile de fantasias, de

nominada NOITE DE, CAR--

NAVAL CARIOCA NA 'CO

LINA, que tem a promoção
do Rotary Club de Floria-

�:��a ü��t:V:�sy���:�sores da

----R-Á-D-,O�,N-E-R-EU-R-A..,-M:........O·-S-A-D-OÜIRE-
A sua aclamação repercu· '., ,',

'

tiu favoravelmente em nos· T,nANSM'ISS'OR D'E 1.0.000 WATS80 mundo cultural, onde, o � , .
"-

professor Roberto Mundel
,'Noticia procedente. de emissora mais bem equipa·

de Lacerda é altllmente rela-
Blumenau ÍlúorlW1 que a'- 'da elo interior catarinense1�ionado, gosando de real es-
Rádio Nereu Ram.os, desta- -:- com mais',esse notave

tima. 'cada emíssora do Vale do passo na senda do progres. ,

, "O ESTADO" 'ao registrar Itajaí, .acaba de adquirir soo

o acontecimento congratu-
em São P�ulo, novo. mo

la:se com o ilustre Vice Rei-
derno e potente transmis

tór, augurando-lhe felicida-
sor de 10.000 watts.

des em suas novas funções.

m

Esse novo transmissor de

ondas médias, que virá· au

mtlI},tar nove vezes mais a

. 'potencia da R�ciio ,Nereu
Ramos, dev:erá entrar eril

- funcionamento no inicio do

, próximo' àno,
'

quando sua

çobertura ,será: plena e' to-
tal em todo , o Estado de
Santa Citar41a.'-
Congratulámo-nos com 'a

<Rádio Nereu Ramos

gando a platéia florianop�
litana com espetáculos

. .

ditos, que certamente, d�
lumbrarão. aqueles que lá
comparecerem ávidos I
presenciar bons espetácw
los.. '

Há que se destacar 11

apresentação de Ulllil coin�
panhia

-

de Teatro Revista
com mais -de cinquenta pO'
njtas ,moças e números sen

sacionais de mágica. Se

gundó nos adiantou o sr.

Abel Campel, empresário, \)
aludido circo estci post'ldo
na Praça da Bant....!ira.'
Como se saLe, Õ circo Má

gico' ThiÍl.llY tem caracteJis.
ticas totalmente diversas
dos' circos comuns.

n',-polis, as· luXuosas fanta·

sias serão apresentadas por
Evandro Castro Lima, Gio

v ..na, Clovis Bopay, Terezí.
nha Arrais Alencar e Jorge
Valverde, será em benefiéio
da:'Associação de P,ais e

An:iigos do ExcepCionais.

-

, '

Dip'lomatas
,Expulsos

CAIRO 19 (OE) - Chega·
ram ao "GairO, os dois d}

plomata,s da República ,Ars'

be \ Unida. expulsos pelo go
vêrno Italiano, por estarelll
envolvidos no caso dO es·

pião Egípcia encontrada
narcotizado na embaiXl;Ida
deste país em Roma.

------,----------------------------

CONCILIO ESTUDA', LIBERDADE
RELIGIOSA

,

Embaixador Traz lnformacões sôbre
.

'a Nova Politica' da' URSS,
'

TENORIO SENTENCIADO NO
'FIM DO MES

19 sentença dos . autos ,do. pro·
cesso movido

.

contra o ex

deputado Tenório Cavalcan

ti, acusado de mandante do
assassinio em que foi víti
ma José Dantas:

Barra Velha 'e São João Barsfa terão

Noyos Grupos Escolares
D�ndo prosseguimento ao colar do município de S�o

plaao elaborado peÍo Gó-' João Batista, que estará 10-

vêrno Celso Ramos no se- calizado U'l vila 'de Tijipió,
to�' educacional, o enge- o PLAMEG designou, o ep

nheiro .A.nnes Gualberto, Se- genheiro ,Milton :LunardcU,
cretário El'i:ecutivo t..:J �LA- da Diretoria de Obras PÚ

MEG lIutorizou a 'coúiStru- 1;Ilic<:l.s de, XaFlXerê, O refe

ção de novos prédios esco., rtdo prédio coiltará éOnl
la,res nos municípios de três Salas de aula e tem ,8

Barra Velha e. São João Ba: participacão ,do Plano 'Trie.
tista. nal de Educação,
Luiz Procópio Gomes. eri-

.

Desta forma, vem a a,d-
genheiro residente do DER ministração Celso Ramos

de Blumenau está com a I construindo estabelecimen
tos de ensino em tÓdos os
pontos do terrttóno

'

cat'i
rinense, cumprindo integral
mente e até ultrapassandJ Q
eshtb�lecido para o' qui'n
qUênlo' áe

.

govêrno, no se:
tor educacidnal. O Prefeito Vieira da &0-

!5a visitou na última, 38 {ei
ra o Ministro Olavo Erig,
rresidente do Tribunal 'de
Contas do' Estado, apresen
tando na oportunidade agra
decimentos pelo seu compa
recimento à sua posse.
Hoje, 5' feir..;t, o novo che

fe do· P0der exer.'.ltivo mu-'

nicipàl fará idênpcas visitas
,Ónte"ll em seu Gapinete:, ( "naquel:i:l. oporturiidáde e' di·. aos �residérites" do Tribu

Secretário da S'ef{ur'ú'Íça Ptt- zi,am 'res:p�íto
.

à.s P�lícia:s: 'na.l dé 'Jüs�l�a e Trtbuhal
bllca, Çél. IDl"n'iTQ-, ..Klaes I

re-
.

div;l e Militar de Santa Ól!r Regional Eieitoral�
'cehPH �:-n aW:tlêl):cia � .0' Cél �ari a_

'���!;�;!::\, p�:e��'li�_��r'1;:��::�\��'ítpor outro 'iado, o Cé,l. Da-
.

';'''0 !':laes ·'reeebeú,.e.n; au-
,

ta:,,,,,

togas, os Senhores'
dentes distritais.

inten-

\

Víajou ontem a cídaue do
Rio de Janeiro, o dr, Jacób
Nacúl Diretor do Banco do
Desenvolvimento' dt) gstad.:>
de Santa Catarina. Na ex

capital da R�pública, sua

senhoria' deverá muuter
contactos ('.:.m as altas e",:,
feras do 'Governo ela Uilião

, especialm8J1ti� junto ao Ma

gistério da' i"azeÍlda e Ban
co do Bnisil.
Objetiva a via;gem 10 Dr.

Nacul, H, �t,Iução de im

portant�s assuntos ligacos
ao Banco do' Desenvolvi
mento lo E',stado, e a ad-

ministração catarinense.
,

"

'

I

S�u re�ressl) está :;Jl'evl:.;t.o
para a próxima semana.

,Sabedora desta' viagem
. de), 5;

nossa !f'portagem m3.nte-
Itapema. (Warnow) 3;

ve ráp'do c:ontactn com o
'JoinviHe (Bairro G1J.a,m

Dr. Nll,cúl ol:Jtenco 3; iufor- bara) 10 salas;
mação :le q\1e um d!.' sel1S Laura Muller (Itapema)
principai3 <)l.)jetivos, será o

3;
de juntJ à (Jjreção 0:'1:'8) 'Mjaior Gercino (sede) 4;
de modo (t .proporcionar Rio do Sul (Rua. �5). 4�
que o Banco' 'Q Desenvcl- São João Batista (Tigi-
vimento do ESI..J.do atenda pipió) 3 salas;
as solicitaçiíp.1; creditícias São José (Campin �), 6 e

da 'grande incJtÍ,stna cata- Florianópolis (rua Lauro
rinense. Lin�ares) 5 salas.
Esta, como / se��)'re,:w Qu�nto ao enSIno métiio,

final do an0, 've-se prf'ot:u - serão investidos 30 uilh&es
pada: c�m a satisfagão de no término �:l.a� obras do

varios com�romi�s0s de G.inásio ,elo Estreito e cin-

;,;: ·

tls'c !\lJ, t��
Catarina ,o nosso 'ilustre

conterràneo professor Ro

berto Mundel de Lacerda.
Catedrát,Íéo de Estatísti

ca' Metodológica· da FacuJ
'dade de Ciências Econômi

cas e Diretor do S,ESC· o'
nôvo Vice Reitor da Univer

'sidade de Santa C':ttarina,
destaca-se como um dos

IDUQUE DE CAXIAS,

(OE) - O Juiz Abelardo

matéria, mas imediatamen
te os Cardeais norte-arne-

ricanos, começaran1 a co

lher !lssi.naturas para que 'a

votação transcorra em re

gime de úrgência urgentis- ,

. Foram. recebida& em au

, diência pelo' Prefeitlp, as se

guintes P!'lssôas:
General Francisco Melo

Soares, Diretor da Estrada cílio adiar�m a votação da sima.

'de . Fer�o Tereza CristiUa; _'__ ,,_. '--------------

�endeC��:=::�rct:!rid:: N�da·Sôbte um Novo'AtoJnstifucional: '

te d� Destacamen�o .00 B'lr BRASÍLIA, 19 (ÓÉ)
'

Sô-
. igUal ao 'que foi promUlgado

se Aé-r68J:. 'Çapitãp. � Padre, bte'as ,noticias' de qüe'per- �m abril, p deputado' Pectr0,
Qtiirtto' Baldessarb. 'Presi.:

.

sonalidades ciVis e nulita- ,Aleixo disse não acreditar,
'éié �ode: '.JómaJ'ista ..

res' ligad�s , }to' Pr�sidente no ca$o', as�eviando que

)�'�' 1,�atós: Padr'e Joã�· Càstelo,· Branco, est.aJiam tÇtI n'led:id�, elfiglria . CO�11O
dir�tol'�}:l!"/ da prepar'mdo no Ri�,�(} ]iluni,ção para seus

; ,1' ele 'Floi'Ía; concurso, ;do JUl:istÊ'" uma nova

,

\ '. '

,

.

vos rumos ,da 'política SO'
. 'fl'�viética , após, a qued� de

iJi;kita Kruschov. EnQUa
, 'rlIeirO'isto no Kremlin, o pn,,·

mWstro Alexei Kosign!tl,
receb� em audiência 92 in'

dustrias norte·americanoS,

-----
,.

- ,._._._."
,

j ,t. TEMPORAL PROVOCA
'D,ESABÀMENTOS ,';

'g
BELO HORIZONTE, 19 sidêácU!.s e ruas. A energt

" '" ,

..
d l't

.'
t

. 'da inter'(OE) .:.... Novo temporal 6-; e e ncÇ!. éS ,a am
, 'aS

Sl);ID�lÍ' na manhã de> 'hÇ>..ie r�mpida, devido aS fal��lt
sôbre a C!Otpital que .cairam' em algumas;;

'd<i;;':;,�' .'", '

"

MOSCOU! 19 (OE) 9
embaiXador norte-3merica·

no; f;lm Moscou, regressa h9-',
je a' Washington, afim de

informar ao Presidente Lin
don Johnson, sôbre os ,no-

I�""ENDENTES
Conforme estava- ,previs-

AUDI�NCIAS

Pereira, da cidade de Duqu,e
de Caxi!is, anunéiou que se

rá no fitn' do m.ês em curso

CIDADE' DÓ VATICANO,
19 (OE) - O Concílio Ecu-
mênico esbarra com dificul

dades para votar a declara
ção sôbre' liberdade religio
sa. As autoridades do Con-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




