
(1 T I: M ,. I) C�! r "n>.l(),.h·n •
. �,� � �l�tUU H�{lJw �eimJI!'i�ioo. � ...

ao SEI;SA:-: ��1 Y1:" :',' ',,, .<''',(11! "": rln í
,

"
"dm 2,-'1 .de novembro do l::Hít ' IFrente ��a:' NG;in�jI,:ó; Pressão Aturosrérfca JUédia: I1010.5 milibares: Tempel'atUnt Média: 32.0° Centigra- I408; Umidade Jtel�Uvà Média: '79.7�,'ÍJ; Phrvtosidado:

I, -, -�, ,2'5 rnms: Negativo L._ 12,5 rnrns: Negativo!- Cumulus I

'�...:.,_O_��'_·,_'_�� �_'�._�_._õ�ro�'_'L_I_S_r_(��_�,._n��_'�)_;_:�_,_�_E�'N_b_�_�_'_'M__�'�,s���;_�__.�_,_g_I_�_O_iD_E_�H_O_._,_-_�8_P�Arq_�_A_8_�_:__�__-�S_'�-��:��� I,t.
t ,�

_,

. J
, ,AARMA\;MlNISTR0GONÇAlVES 'DE'OllVEIRk RElAToRJ DO·'IABEAS CORPUS IMPETI<ADO PELO GORVERNADORD[ GOlAS·

: ':, '{�itÀS:tÚA:- z3 "OE»� �a';'iàrd�':de lioje; ,

o 'S�ilremo .do liábeatQ0).p_IlS..
'
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'

,,4

� alg0�turvo, ppi2 � tempo, regreS�'l'\rarn- â BrasHh\; in-: sr. Mallro Borges" podpria· tao, - .:1'3 de seus' limites Ie-

l'i'ib1in�l·Ft;d�r.jt.J:; jw:gan.do 'hábeas,corpus pre:ven�jyo; Im- C>ÜIANIA; 23 (OE)'.-- A notícia da cencessso tio: Ha- éra �meaçúdór., ,QUant9 a clusive o sr. Martins Rodri-
_
ir a Brasília, ,'ôlfim de tam- gaís. Esta tônica, para o

j)etrà:do' :pel� .-:UbV-etlílídot Maurô 'Borhs, de Go��; c�)J;«'e- b as-Corpus �o"Governador rUamo BorgeS; repe.rcutíu n' :s. ,xpeê;t�tiYa, éra quase su gues, que chefiou a carava-, bem pessoalmente assistir à ,-.h,efe ua
I

Nação, é a que

déu 'por t1.n�UlitÍl.idadcl a medida. Acoinpanha�do o, voto do ta ,Capihd, onde milhares de pessoas postadas diante do ,J.,9cai1,:e, em todas as cafne-
,

na de parlamentares fede- sessão desta tarde do 'Tri-, ,_.ais ímport« em todo J

�l_ini�tl',o,:R,elat�r Gonçah'es de Oliveira" os deln,ai�' mem-r Palâeío das Esmeraldas, .promoveram �spet:l�lilar manítes- 'd.a�, �.)c;<\is, �m fabe ?a de: raís pes�edistas. Todos �� bunal Federa". Contudo, és- episódio.

tiros 'da' Suprémà T,ô1:te, ma�esta:!am�se! �elà 'ê�mcc:"sãé tação.' C�Sa0jPC Supremo Tnbufial: transJ:er�mlll para, Brasí- ,ta informação foi pronta-:
- GOIANIA, 23 (OE)

-
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-.",______, ,Feclçta\. Os deputados fede- lia, .arím .de acompanhar mente invalidada, e o sr. movimento no Palácio das

� OOIAN1'h., ,�3 (OE,:) �
- O -

por ,vo_ta� d<:; f 'horas desta, QJr Pedro Ludovico, sua. tos, políticos do "PSD que 'rais ,,(10 psb: que vieram a- uÜl loco" os', ;-abulhc s 40 M::u'; Borges -nâo abando- Esmera,lc1as no início) da

Govepladól : ,"_lviaurQ '., B<?r-
'

manhã:, De.':'�anl� ,esh,v� mãe, seus filQ.'�s;-esPõ�a; re- roram emprestar, solí-âaríe- q-diã�_a visitar' 'o oO�erp.a-" ju.igamento' do Supremo Tri- ,nou v Palácio das Esmerale tarde cresceu -q, cada minu

ges,/q_ue Pc;l,sso\l a';�nOlte"em 'em companhíá ide !;"l1B fa-' '-,ce:bendO ';.ós p� neiros vísí- Ó,ade '"no' sr. '!vtauró Borges. dor t\�uuro Borgés, já' em' ,bvnal' FederoJ_ CoÍ élL em' das, O comércio, índústr+s, to, a ponto de se encontrar

<ch}�o,;: .s1>lhenté se técolheu ,milidrés,' l,;)Í�<séú_ pai, sena: tántés, quase toddS,;:�lemeil- 6 dia ,àn{anhÓéell em Goiás, qllifse itoda ,u sua- tr.talidade, 'G...iâtlla: a Íloticüi de ,que o bancos e demais casas co- nas proximidades, do Palá-

's;�Chretàt(as,
'c

t,;r'af1�rh,js,.$i',�' d,e car9',"_05 ª��;�::F;�:�é;
.

'
"

'

'ma.;r-üfestáção de rua;' comer-
" "i;;,

-

-:;f' - ci.n.ntl:,,,, preocupa,dos, resol-
, "

'

vemm' fechar seus estaDe- ' E::'::él'cit'o" r:mn�'n(�cern as sn-·
"'" l-ocime'ntpS., - (1�!" 5e ro,')ià'1in, o que vem

EHASiLIA,' 23 (OE) - O ocor"encl0 l!.i várIos di::1s_
'Presid';J1te Castelo Braniô, 8,ío ilJ""c,n' ')"',1,:.1<; os vei
"por fonte, autorizada / do culq; .. SOl_i-:;,,>ç1os d"(mmen,
Pa.lácio ,d ':',analto" vol
tou a rel)otir q\18 'f'ai":' �es

, peitar e a ,,:ar, as jw!isões
,"da .JI)sti,a, n::.G ,

-- 'fl1,l,Hindo
'

,,'

, "
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,
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Os Secretárí./s· de Estado' ,-; � ',,,
,

','- "
"".

, ,
.. NoSsós f!a�Dltes:fiXâm (�vra I) I..',l"c"<:f?!ior ,-cipídeoel�lI).()ssados fi'\' últnna sex- aspeJtós dos àtos d�_ trliI�- •

BJrbôsa, ex 't'itular da rasfu.�reira �erante o �Gover- (miss�o;e 'cargo�, ini,cialtnen '�ta
<

da Educa, 'ío' sau ... J.n�10
nador é��sO! Ra-in�s I".ssu- : te q�'a,1do 0,"'J E,ng"\ Celso

.,
o lio,vo Secreta"/rio, Deputa--.

miram' suas novas furiçóes .,

,

'

"

; i 1"
do Láur ... Looks. Em, o;:egui-

,no l!leSmO dia, com:;:���ce-
.

'Ram?s �x', .....po� se� �scur- 'da' vemos o", dr. l;"ugê-nio
ção do Secretário sel1I"�Pas- '.so, entregava -;- chefL. i;!a, ,&111 Vieir-.l, ex-Seerct;' io'
ta, Paulo dá Costa ��mos, ' secre��ia,' d� Vütção e ç- .,.t..... Fazenqa" disCursando> na.,

"
'.- ,b�as fública_s ;to seu suces- ,ocasião em -'iue assumia a

que receb,eu q' carg�' d,e seu ,)�Or, _ Enll(' lfaroldo (PedeJ;- ttíreção daqueia _ Pasta' Odl
. anteéesso; 'na manhã de .'lleiras: �,No seg;undo f�.o ,0 Joao Jos'é de Cu.perti�o'l'tre-
sá�do.�' "j 'momento enl que usava da ;(}eiros. ,O tíltim,o 'f1a,gxall'te

. a:presen.(:t ': O, Il,Ô'"
da� Secretar;;}, sO!lli, r
"Jornalista' hmlo"'t),,, )Cos;a
Ramos,� ,did!!:,illrl' ,Í'l
presentes qmul(10 ,(le
investidQXa ,no �arR''''

p�do a':rl.teriorm"<j-ie :llcl0 Sl>
Ibrahim Felipe Simão,' que
também é visto n� f<H;O', :111

Jad,o do 'Deputado Ivo, Sil
veira, PreSidente, dlt Legis
lath'o �à.tUirinense.

Espião:' 8EbaÀo'
'di$Pflsto

.
'

nu baú
,

'Israel"•

a Ir a
, ROMr'\.; 23 (OE)'"-r A ,Po
liçia: romana conserva I pré"'
so o israeUt'l Moneb'aked
Lhu{l, d;Gtido elTl Roukava
leska em .cJiJi.géüciu, ql/,ando
i� ser c:]::r6d.esUúi't1TIeutc do

portad(J pura o ,Eg,ito a'bor,
çlo de l.l1l1 jXlli, cleSl-lo-'1Cürrdo,

" -

--.------rr�
..

' ,

Ang�ià Théreza Vasconcellos, c0ID: � s� 'beleza, iDteligêil.
,da-e çultura, encanto� ,a Capital,Catarillense.' Falamlo a

'nossa' reportagem decJ.à-tou.se', vivalnclltc ,jm_prcssioIÚtda
�� .s l>é�ezàs pa�sagistic�s J}e EIoria,l.ópoliS. ADge\à, que
y�.i..icip0!i do, 'paile ,

da OJ,:qui,qeas .. ln�oni(J"ido pdo &os-o
1{{�poí'tel;, SoCial I,ázRl'o .l?artollllllell, fui sU}'lu'eeiHlilla

--

pe1:1
"ól,lj�tiva'aó fepol'téi· YuuÍo 1)�tm, (jual"lo lia 9 inais antigo

.

,

-", �',.' �átiu Ue S�ntíl' C�ts��"
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por via ,�éiea. $egurtêio a

,emb�l,xa9-a, qE\' Israel, J;.,ltud
peQ,iu para' ser 'l:epatriádo,

'.

,,-
/

'_;io, 'milhares de' populares.
O policiamento do Palácio

Presídencist roi reforçado (:'
,

registra .. se prontidão po:
parte d, Polícia Mílítar do

;Estf)_clo. Ti-opas Fcdemis do

tos às pes"o8:", dcn:_Tn elo

plan�) 'p;;e'-('1)Ii,·o, a)l�me:!.a

dq
-

p3ló: �:r;;,5!3I,"e'jo 'r1�\ Jus

ti.ça .. No D<"Ilr'\(.in rl",(;:; '"F:,q1:pe·
o csti-rwaz-amentí1l' ,', ql,leS ' (C6nt. ml últ. ,Ai;:-.)

,I
�-�-,

BRASIL i�iERROMPlbn
C___

I
A onda re'lvlI'iflicauo,ra,

-,

dç formação' 'csl1olltànf'o, I
e-resc',,; alastra'sc, gl'nrrall....a.se. J�� isto ,'{:Z;l.lôfica I;_;

dI"'1_

mor ',)ac'ífico; o ap{�IÇl J)alriótico lk um l�O\'Ó yoÚndll
/�ra o trapalho, lIesatento a tudo 'qbc enc(l)')1(' H)J,ttilJ,

:' peSs_�ltdsmo, deso1"�rn� e s�lbwrsiio. ,E',. 's�m' ..]'�rida1 lh·.j
_ '< �ll)..rl'lil di}' esqueI;na suln-ersIYO, YUfl,ganh!tl'll foros !k go· I

,

� \ 'ruo, _H �band.ono dois 1'IHtOV-lús,., ôl i1e;-;�ris, c -

hTCIt,II'lldo '

, das fj;:b:Ovi:rs cti.o aS,!ijl;f,_eRn�.�)::�(,�lthl -;: ��'l: t:..'fu.'&;_ f''w. .. ,:t.(;.f)Mt�irtM;ói;"'�, \. �
-

�,jr._�r(;"(-;>,·\'t � :.iii.' '"

"

'" Q si�Ú;trl�' r�dod[��jo, corno \�td�rde -sed:ca'mas }oo-

g,tJi!Cl��{, á·�till':lj l,PCr si COiDO sistepia H"�lOSO no 'I!"

'g51l1i�m,0, .. ,aJIUI.IU�'- )São h.á. desc'urá·Jo, sem d:Ulmi I.I.(� p,ll'il'
Ii.saça,o '.d(� r1ldnll�os, refletindo na 'estahilidade J.1wtoi·1l

, ,1,dfJ . COJlj.ú.nto. :
.

'

!
1\!lS,Jm, o ,que se tem" (cito na ex tensão...JJ:J_- fai,\fl l;i.

l tor[Ulea do '(:imtiJlcnté brasileiro é obra """((·';omt. _l 'I).

r súJaIlfÍo"se rcgi�es df� i'lClI, prudll�ã(l;, g\_;,<�l}(k ,nódl),,),�
\�n�merosos, que retardam, impedem, CUI Sua ]1f,mnall�n"

,

I
c,ia

h,E!eI'il11r.l�.
o p.r�cesso de natura,te urgeílte .dcscu"

, 'j
"uh .,nc)lio. ,

,
,

" " ____,

", �e S�o P;iHlo pala. o -sul, .POT, excessi�la co-n!eH1!)(lj'j.
zação adnl�Tústratjva.

..

o �<spe(:tu da r(ldovia41'mwfJ I'

êsse.J;; ui�:;.nl'lt:;jJ,�;i�,tl"'1iQml[itlQ; çom à dr�!ul1t(iiu .!os
lJhJ{ll.ifós' -il:it�i�V,é�..sá�'cKl�:'(l»).o,g;�s�ito '·ctwõm ica f'stll!{-

"lllA:Jilci.,-;1-' ,'- \:�i11'jel4ü'f�nteú:;elli�, "op'riu_1inJo; ésmapl!ldo
, todo, o ,esfõr�:.Q abnegado �as ath,dad;_,es lJroLÍútoras.

,

,t, póis, {"Úl1tJ'!i ,essa 'iilterrUj_,çlio que' :--;anta Catar-bllJ,

'i
se faz uma só voz, ;.Ima só atitude - a 'de um pOYO (IUC ,

,.'eclamà, COnl, a Jegit,i.rnidude do, bom·senso, ekJ,ncntQt;'

''':r eO�l1 quc,yo�sa: ele":!'r o "OluQl� da ,sua COl,ltrihllkáo à
, ta!efa resta'Üradora da econOllua naclOul,l]; Más, aí; ml�s·

mo ternJlO,'espéra, 4omo afirnía.,....,o lIas 'diretrl-l:es com,.

trufivas r�,,_)hic:" ,:'1árias 'fixa!1as, a �LplicaçãQ ,0,0. lJl'ineí.
_pio de equidade 11� cUst_ribuição de melhoramentos ,deci .
sivamente transfoMuadores. ,

,

'

O estilo dc'govê';rno i,Daugurado com a retomada do
caminbo 1:i.tnllQ, do, ]l(ogre;,.;;o nàcional llÍÍ;O lJode, em f(�.

laç'ãó às fontes }J1'odutivas, e à. reorglil�ação e amplia·
ção de energias criadoras, -comportar excepções discri.
minatórias. Tém·se de levar em' conta, com a cal1adda,
de e ó censo de produção" "o vult-o da contribuição 'fi,
nanceira fiscal, de' que boa parcela" por" in1IJcratiyo le
gal. terá de �evetter aos poilti)S de origem da arreca·

da��'io. ESS,l l)l"ovid�ncia salutar, de posithra sllbedo,da,
cc(."�ômica, não se 'cumpriu senaQ defeituosa e

deSIJrO'jlJOrcionalmente/ desviada, nao rato, dos seus tins deter·
minados c illStOS.

'

Assim nã'i:J acontecesse e há. muito terílln-lOs li !'!iil';\-"
da-tninco que é a BRi:.59 esicmliÍla, entre os Umiks lote
/restaduais, coletando os inÚlllero�' 'afluentes interior;)-

, nos, como' larg'9 ,callal de vaSão' dos n�ssos ]uf)dutos.
cnl alen't'ada quantidade e reconhecida qualidade, nmw r
àos populosos centros de consmllo; 'I

'. ,(\

Call1�Janh,
a rehilldicadora em andamento não IJld'I"teta, bell) c -de ver; um favor. Fwldamenta'se l1'1nn dj!,f'j, ,

to integra! e líquido. Não é por favor à soUdtação ,. dI"
mail:rr soma de trabalho. -lUas, é um direito' rcsH,u:ir,soe!
em beI1efÍcios ,coletivos os {JI� produzem, desestimula· I

408 e CUi'Hdos' de sacrifícios, para que po�salU llrodw..ir I
niais e ainda lllelllo�·.

'

.. ',� , "

'"

IA estrada arterial btorallea c lIesabo a respondeI"; I
recla.mando ataque lnaciço, de ponta a nonta, fora rIu I'regime conta-gotas orçal�entádo, per)Jet�ador das oh,ras
i;J.e Santa Engrácia.' j'IIem se oponlla, como proibitÍ'l'8, ;�

Iele.v.ação, possínll do surto illflac:i,onárjo. Trata-se, no ca

so, dé realização ou 'despesa. reprodutiva, quc a '\i,dlo
elos economistas indicá. -cm,l1o jl!stifieati\'u de "lleficit,,"!
pe,nni.ssh'cis, ]Jclos resu.ltadl)s m:uWforulcs e compclIsar I
dores' que earreiam às, ftn.tliças nacionais. '

I'
' Di�pollha-se, pois, o l\f:i.IlÍSre.r:i,o da Viação, d(; reL,h

lÍllea, a ac,olher, com desimpedida. acústica, o clamo,r
de todo& os catarÍíteuses" que não prescindem da cId!.

,

va: e rápida, construção dà ll«-59. Porque
.

a ajuda (IUe
reclainem é Pilra' que -pOSsam ajudar melhor 11, reeuue.

.. ração da Naçiio.
" ,

�
Ao mes-?l0 te��llO, expWl�á do map;(rodo;vi;irio � I

Jl�doa te!a..dutúria das ('olldições da, cllmvrl.da cl-iirada
, eosteira, : 'ed_uzida a tré'clIos ];nfinws e hiI)O!1lli!lrc�1:!
1)tuu que, em seu sbtema de \i�çãu, u BriEji! não c

lH,!� u.os<!strosmn'ent,; j.nieámnpidú,

sua, j

J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OSVALDO MELO

. ASSOCIACÃO "CORAL": EM NOITg

DE GALA - Hoje, terça-feir�, 24 de novem

bro apresentar-se-á, às 21,30 horas no Tea

tro
'

Alvaro de Carvalho em festiva noite de

galá em audição de escol a Asocíação Coral de

Florianópolis. , '

De.programa escólhido a çapricho.consta:
Na La. parte, Mestre, o Mar se Revolta, d� H.

R. Palmer. Adotamus te Chisti-de Palestina.

Sétima Palavra-Aldo Krieger.
ArTi, a Olór;a. '-' de G. F. Haendel.
Na 2a. Pq.rte,)ereinos: (Côro' Feninino)

Canção sem Palavras �. autor qescouheddo. ,,'
\

Wiegerifielied - de .Johannes Brahms e ,

,

N'" / Diz a publlcaçâo ,que a

O Baile na Flôr ,- .de Alberto epomuceno.. redução se deve, !Jlteir:1-
'iConstará da Terceira Parte: COl{O MIX mente à baixa na produção

TO COM, 'ORQUESTRA E SOCIOS e 1:\lJ:.issa brasileira, mas :�ue, i sa-

fra enlombiana será tão

da Coroação em Dó. no. 14 - Wolgans .Ama- grande €!,uanto q �re ,1963-64,

d M
"

,
' ,

.

I
esperando-se qU(i 'a ,d.o M(:'-

eu ,ozart.
, xíco alcance urna','cJfra re-

Como se vê é um programa seleto. e que carde. Os países'. da Com-

vai merecer por certo, Iartos aplausos denos. monwealt.h na" Ú'rtea .Ori-
ental e Índia esperam tan-

sa educada platéia. bém safras excepcionais e.n

Amanhã, no mesmo local, às 20;-30 ho- 1964-65, prlncipalrnente d"

ras o Coral estará no palco para umasegunda vida a ter chegado a época
de frutificação dos no ,")S

exibição com programa escolhido e de musi- cafeeiros.
E' provavei que, os prin-,

cas populares .

,

.

\ .cípaís países exportadores
PONTO CHIC ESTA MESMO, "CIUC'_.' mantenham a-lto nível 'lre

.A
' " " 'vendas alcançadas em 1�6J,

- '�pesar do amigo Cordioli ser meio exigen o caré da Ã:irie:;]j Oriel1J�::JJ

te e apressado, nos seus julgamentos, ,�qui exportaoo eil'1 jlalneilf't!) f '"i

estou, para dizer-lhe-que Pont� Chie-está mes.
apenas ligeiràmente ]l'lIfe-
rior ao períeeo CO(HeSpOll-

mo "chic", com louça nova é cara, com 15 dente' do ano anterior, 'lO

b I
.

t
. . h" . ,. passo que a crescente ex

a CanIS as com' suas carm as s.mpáticas e
A portaeão indiana. aumentou

risonhas com seus bem' '�_:h:',:"�,JS :unifótmes de, em um terço no período
"Lonita cinza" e turbante bem armado e da janeiro-maio,

.

sôbre a -'o

,ano precedente. -'

.. LONDRES 21' (OE) O"

primeiros cálculos sôbre a

produç-ão munaíal de cate
em 1964=65 sugerem que a

safra será inferior em um

quarto à da 'temporada an

terior, segundo' diz a re

vista "Tropical,' Produ�:s

'Quarterly", publicada nes

ta cidade pela Comiss:io
Econômica da Commo.;.,-
wealht. \

mesma côr.
I

As "exportaçêie9 brasilei·

Po t' Ch'
"

b d' 'b' , ras no cOrrente ano fora']"]

,n/o i�C, que aca a, e rece er uma
" ,l!l1�11 pouco lnfertores às .1'.::--

completa reforma" melhorou 'consid:eravêl,-" gisl:-adas na pinmeka I1W-

mente, tornando�se ponto cnie e predileto' tade do ano passado, ]r[,t�
,

;- 'ase'da' Colômbia'- aêusar�;'nMuito bem, amigo Gentil. ,; um, grande "aumento, 1assim
"�,i comÇl as mex��I}� paI de·

_' rtodo ,jal�iro-màrço:. A�'BR 59 _ E' ÀSSUNTO OBRIGATOR�O
Portanto, ninguém esqueça, que o Estado pre
cisa da BR-59.

AMANHA Publicaremos'uma cart<:l
apêlo, sôbre o que fàlta pa Servidão Maria Jú
lia Franco, 19 Fúndos.

importações de, cafés cru;;

no R�inO' Unido asso'nala
ram f.fi":nbém grand_e ml

menta desde 1962,' de ',",
1.383,000 sacaS fie 50 qUl1Gf!,
para 1.506.000,. sacas em

1963.
,

Do Brasil, a .Grã-Bre-

PORQUE
..

NÃ,J TENIOS O 14 BiS ...

't

�I
Nõo nl:J.:ltemos r.e�dlLlm museu ds. "relíquias céreos": uJIj ,nativo

Fczemos questão cbsolutà dG oferecer rcpidez e lconiôrlo. outro

O 14 bis noo orerecic nado disto e !J.uncà veJO c Flonon0polis.
l,'[';

�,: A Tae·Cruzelro vem tudos os dias (coisa que outros nôo toze:n)
:;:-( "

nos melhores horários, O ov�õo? Convoir, padroo de coniôrto e

rapIdez. Contmue prefei:indo Q Tae-Cruzeiro.
\'c.
''','

....

,TA( - CRUZ.EtRO DO
'

SUL

tanha importou," em' 1963,
i63.000 sacas de 50 quilos
e, de janeiro a junho \ ia

corrente, 106.000 sacas, r\s

cifras correspondentes a

Colômbia são' de 34.000 Ja

cas entre janeiro :-e ,junho
de 1963 e de 101.000 PO

mesmó período do corrente
ano.

-Os ,estoques nos príncí
pais, países importadores
em fin.s de junho -eram

muito marres do que em

meados de 1963, devendo-
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DEPARTAMENTO REGIONAl D'E

,SANTA CATARINA,
VENDA DE VEíCULOS

EDITAL para Concorrên
cia Pública da Venda de
Ve:ieu!os do Servil�o Social

�a Indústria
-

- ,Departa·
menta Regional de Santa
Catarina.

dor.

EntendE)·se que, qualquer
pr.oposta que ultrapasse o

preço mínim,o acim� ofere
oido, ficará sujeita às mes

mas condições menciona
das _para a p'1"opost<t do pre
ço m1l111110 acima apontada,
isto é, 4(')°'0 à vi;"'a e O'S res

tantes 60°,<> em 4 (quatro)
prestações mensais.
b) - O Caminhão Merce·

des-Bens (dO' item 2°),
Cr$ 3.000,00b,oO (três mi·
lhões de cruzeiros) ,

c) - ° Cami-:'hã,o Pord
(do ítem 3°), Cr$ 1.500.000.:)
(hum milhão - e q:;.lnhentos
mil cruzeiros).
d) - O Jeep DKW Vemag

(do ítem 4"), Cr$ 1.800,000.00
(hum milhão e oitocentos

As prop.ostas deverão vir
em envelopes fecl ....Jo.S c.om

o má,ximo. de sigilo, trazen
do COm tôda .clareza e pre
cisão -o ",eícuIo qUe interes·
sa ao proponente com o

respectivO' 'valor de oferfa

que será defj.n±tLvo. :Ir: ind.is

pen<::;vel aS assinaturas dos
n"!. respectiva

proposta,
As prnn()'S"dS deverão

referir a cada veículO'
per si.

se

de

Assim, cada veículo rece

berá uma proposta em en

velope fechado e nibncado
pel'o proponente. Não im

porta que o mesmo concor

rente faça propostas para
todos os veíéulos, porém,
tais propostas, como se es

clarece acima, serão feitas
em envelO'pes separadbs, veí
culo por veículo. As pro
pa.:;tas seráo abertas na pre
sença de todos os concOr
rentes. Os pllgamentos de
verãO' ser efetuadO's em

moeda corrente. do país. Na
parte externa do envelope
que I contém a prO'posta. de
verá' contar as característi·
cas, do veículo que/ interessa
ao prO'ponente, porque é
facultadO' ,<:I. tOGas os p:-'\uo
nentes -.a retirada de SUuS

pr.opos· ...s antes da abertura
das mbmas. Vencida a con-

se o aumento às grandes
compras e importações enr

",

"

fins de 1(963 e princípios de

1964. porque, em quase tÔ-
da parte, receou-se uma

escassez futura do café,

�------7.�

mil cruzeiros). corren()Ía. no mesmo, t:>, 9,
e) - O Jeep Willys (do de dezembro, o veículo será

ítem 5"), Cr$ 1.500,000,00 el:.;regl1e 3-0 comprador, m�
(hum milpãO'<, e qUinh:,!l1to::: diante ("lmprimento das exi-
mil cruzeiros).

'

'gências supra referidas.
Para os veícu'IO's mene: I' OS 'veículns de que trata o

n<:l.dos nas alíneas (b). (c), urcsente l!;.tJITAL, se en

(d) e (e), as propostas se '''".leram à. disposiçãO' dos
vinculam às mesmas con· Interessados para exame e

dições do veiculo especifi· verificação, no Edifício Pa
cada n'a alínea (a). ' l"'cio da Indústria, rua ,Feli-
Na hipótese de pagflm�:n- pe: 3chmidt esqvina com 7

tO', parte a vis.ta e parte em de setemb,�), no' bor::íri.o dqs
parcelas, o veículo será 8 às 12 hotas 'e das 14 às
transferid0' com <i. c1Jusu},a 18 h.oras.
de "reserva" 'd� domíni.o",' Departamento .tt;égiO'nal do
até pagamento fi_nal e o f�I- Ser;viçO' SQcial da Indústria
do do pr�çO' O'fe�ecido sera,' eir, qanta lCatarina. em ' 17,
cobertp, pQr N0'l'4' IfR,� ,,' de no;vernbrQ dé 1964.
MISSORA;, idÔ11eamente ava� A Comiss5ô -de. Concorrência ,

Usadas, "no' respeeíh/C1".:va-
'. "

"

]or.
.'

"

Entende-se que as pro

postas de pagamento à vis

ta, têm prtoridade sôbre <:I.S

.propcstas de pagamento' a
vista � a praze.
Não serão apreciadas pro

postas que não traduzem as

concãeões mínímas aqui
) ofe1!ecrd!3s, lDe1flil como ou'

Pelo presente, levamos ao tras que estejam ,fO'ra do
conhecimento de quem ínte- imperativo de pagamento à
ressar possa, que se encon- vista ou 4tJ'i!'ó a vista e 4
tra à venda, mediante con- (quatro) prestações men

corrência pública, os veícu- sais do saldo devedor.
los abaixo especificadO's e Os interessados na come

de propriedade dêste Depar- pra dos veículO's acima espe·
tamento Regional.

,

cifi.cados deverão trazer
1" - Um Gaminhão "MER- su'ts propostas ao Depar

CEDES-:s,ENZ", ano 1960, tamento RegJ..onal do Ser;,i
cár verde claro, motor ço SO'dal da Indústria ele
Oi\f[·:32Ün9 A, 6 cilindrO's, Santa Catarina, sit.o no Ecli·
120 HP

,
,

fíciõ Palácio �

da Indústria,
2' -- Um Caminhão "MER· rua- Felipe Sch<mrdt esqui

CEDES-BENZ", \ano 1957, na c.om 7 de setembro, 5°
côr laranja, l'l\otO'r n° ',""

.. andar, nesta Cqpit�j, no dia
3122915 - MÊh\6521�95, '6 'j\) de dezembro, até às '''10

cilindros, 120 HP.
'

horas hO'ra esta em due as
3° Um Caminhão -"pr jp.;sta� serão' re�bi<ias e

"FORD", ano 1948, cár cL,· aprehiada:s,'na presença de
za, nmtor n" 8RI6584, 6 ',ci- todos os concO'rrentes pela
lindf(')s. "'.._ CO'missão de Conc.orl ência

4"
,

Um Jeep "DKW Pública dêste Dep.'l,rtamen·
VEMAG", ano 1962, cár ver-, 1.0 Regional.
dê limã,o, motor n" J·006017,
3 cilindros, 50 HP, tração
nas 4 rodas:

5" - Um J-eep "WILLYS",
ano 195.8, côr �erde, moto'
n" &864049, '6 ciliruiros,
90 HP. '.
Os veJiculos acima, têm os'

seg'tüntes preços mÍnim.os
de oferta:

a) - O Caminhãi) Merce
eles,Benz (do item 1"), .' ..

Cr$ 5.000.000,00 (cinso mi·
lhões de cruzeiros) a vista,
,ou 40% a v�sta e' os restan
tes 6��,o em 4 (9u�tr(») pres:
tações mensais, ,'lcrescic!.is
de juros de 1 o� ao mas sã.
bre o total

_

do saldo deve-

Convidados os L-Americano�·
a participarem de ·Concurso
NOiVA YORK,' 23 - O�, O' concurso não estabele- sam �er sido feitas no ano

Um total de 14A50' dólares ce Iímitacão quanto a ms- da inscrição. As regras do

será oterecíco 'aos [ovens tn.unent.'l�ãOT estilo ou dura- concurso e os formulários

.oomposítores �ue concor- ção da c�mcPos.ição. Po€!et'ão de ínseríção pod�r ser �o
rerem .aos "Student Cornpo- ser inscritas tb.ês composí- licitados a Oliver Daniel,
sers Awards" (SCA) - anun ções no máximo, �a1l nen- SCA Project, Broadecast

ciou Robert J. .Durton, Pre-, hum concorrente.' ,poderá Masrc, ln 589 Fifth Avenue,
, sidente da "Broàdcast Music 'Q'anhar mais' de um psêmío.. New.York, New York. 10017.

,a 'J

As composições nâo, precí-Inc.",' a organização, que

auspiciou .o concurso nos -:,,...;..-;.-,�--�-___:_----:--
últimos 13 anos':' Podem con

correr competidores ,

estu

dantes de qualquer parte do

Hesmifério -Ocidental. Desde
;,

que começou a funcionar
, o SCA, em 1951" 90 jovens
estudantes, de 8 anos de ida
de para 'Cima, receberem os

prêmios,
O �CA·1964, aberto até 15

de fe-:reFeiro de 1965, busca

promover a crí.rção ela mü-
, síca de concêrto por compo
sitnres jovens. Poderão ,ins
crever-se estudantes matrí

culr.dos em escolas secundá
rias e conhecidas, uníversí-

dades e conservatórios, bem
comO' os que estudam parti
cularmente com professores
reconhecidos e estabeleci·
dos. Os interessados deve
rãO' ter menos de 26 anos no

dia 31 ele <:lezembro de 1964.
Os nrêéDio<; variam de

21)0 a 2,000 dólares e serão
concedidos '" discrição dos

juizes. Os vencedores serão
anunciados em junhO' de

1965, ou antes',

P O N T O
, D E

ENCONTRO, �
, COM '

ANTUNES "
SEVERO

poNTO
D E

ENCONTRO

ÀS 11,30
/' (HORÁRIO

HABITUAL)

RJ(O,IO
GUARUJÁ
J....._.....

000
000
000
000

..
'

l'
ANGcELA VASCONCELOS BELEZÁ E I SIMPA'l'IA

COMEl\"TADA EM SOCIEDADE

"Coral de Flortenópolís": Logo mais as 21 horas

no Teatro Alvaro de Carvalho, dar-se-á o espetácu
lo de gala promoçãO' da Associação "Coral de Floria·

nópolis", sáb a regência di) aplaudido maestro Aldo

Krieger.

Festejou idade nova, a bonita e elegante senhor'1
dr, Nilton (Eliana) Cherem.

No próximO' dia nove festejará su't colação
grau �magJstl'anda.) do COlégiO' Coraçã.o de Jesus

. srta_ Geluz PauTa Bortolu?!zi.,

de
a

P'l.ra um chá em seu luxuosO' apartamento a se·

nhor� ct. Cesar (Zutila)""Séara, recebçl.1' as senhoras:
dr J.os�:Murilo (Detê) Serra Costa e dr. Dlrlrio (Ma
dalena) Garcia. A bônita srta Vera Grijó, também

p"trticipou do elegante' cpá.
No Lira Tenis, realiza-se hoje, movimentado des-

file da coleção "NilO'tex", apresentad9 pO'r manequ�ns
'prO'fissionais. A promoçã.o da "Rede Feminina de
Combate ao Câncer", levará o mundo elegante para
a "soirée" do Clube da Colina.

-
,

E por falar-l::lOS no Clube da Colina, sábado pró
XllnO', .. realizar-se-a a, esperada festa "Noite das Fanta

sias", promoção do Rotary Clube de Florhnópolis,
em pró APAE e Asilo Irmão JO'aquim. Está exposto
na loja Moyeis Cimo, O' belíssim.o conjunto que será

sorteado entre as mesas da movimentada festa de

sábad.o,

Baile das Orquídeas: Numa promoção d.o cronis- 7

ta. Social L!:)zaro' �rtO'l'omeu, realizóu·se com grande
exit.o sábado p. passado, O' baile das O'rquideas, nos

salões do Clube Doze de Agásto. Misse Brasil, Angela
Vasconcelos foi pO'nto alto da �oite de elegância. '

Fomos informados que os Bacharelandos de 1964

d"!. Faculdade de Dirtito, está semana serão homena

geados pelO' Exmo. SenhOio' Desembargador Ferreira

Bastos, "Paraninfo dos citadO's Bacnareis,

N.o Querência, Palace na noite de domingo, reu

niu comidados do cronista. social LazarO' B�rtolomeu

pant um jantar, quandO! era. homenageada a mais be

la brasileira. Angem Vasconcelos.

101e- Faria, um dos "Brotos" mais bonitos de nO's

sa cidade,. am-versari'01!l sábado.

,

O novo "�e'" ,êarlos Hoepecke S. A., n.o

p.róximo. amt?� passaTá Por, completa, remodelaçãO' - A

conceitliVlda :firm.8.. como já divulgamos, também vai

montar luxuosas "bomiq.1!1es�' para senhoras e cava

lheiros. elegantes, da. cida'de.

Num jantar no Querência. Palace, o Engenheiro
Al\'l8rO Gaioso Neves" nlllm grupo de amigos COmen

,

tava sobIe .a" BR-59.

No próximO ,diá S. na Sede Balnearia do Clube

Doze de' Agôsto. (praia clllbe)i. acO'ntecerá a festa do

ChOi�}_P� promoç�( dOJ mretoT' soeial fto CLube Doze,
:_--c,cnr,,!: Pedro Guilhon Pereira de Meno.

','ncontra-se em nossa cidade, a crO'nista

l',:t,,;;;ali, do "society· brusquense.
social

I

"Isto acontece com Miss": Apenas uma h01'a de

atraso, aconteceu no jantar oferecido a Miss Brasil

Angela Vasconselos, domingo no Querêcia Palace.

Para partici�r da noite' de gala hoje, no Teatro

Alvaro de,Carvalho, encontra-se em nossa cidade o
.

senhO'r � a senhO'ra Dieter Sc:p.midt, e o serÍhor e á se·

n,hO'ra NilsO'n :Bender. destacadas figuras da sociedade

de Joinville ..

./ Designado, pelo governador ,Celso Ramos par� Fi

Secretaria de Sq_úde e Assistência Social, o dr. Vale-

rittúle<Assts. ,;: '\ ��
(i�l�{YJt

.

'.

.

i'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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concluído' r: :i'fon1eçi�nento" novas pél;spectivas que se

do pedido ínícíal. serão -ex- oferecem. pâr<:t o' nosso par- niiic<:tção dessas exporta-
.

' /. .
nortados rnensaimente .'qua:.' que in,dystri!'Ll. farmacêutico, ções que, além de coloca-

Sabe-se que .a transação, e- tro trilhões .de unidades'de com
.
a abertura

.

de novas rem o Brasil' em posição de

fetuada entre ." � Fontoura penicilina. frentes" de exportação de dests=ue no conceito inter,

�Vyeth e os' importadores Entrevistahd-o os diretores antibiót��os e outros medi- nacional, re+resenta consi-.
..orte-amertcanos . tem cará- do laboratõrío expol;�a:dor. camentos .. 'Ressáltaram os derável 'economia de divisas
ter 'permanente poís, após a reportagem

" registrou as. entrevistados
.

a grande síg- para a nação.
----'------'--------_.
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Os bujões contendo a penicilína . brasileira 'q�ando:� eram . ,A' i'�, .,,"'
"f '

m::�ü:;;��:��::�;�;O::;�:�;;;;:;:;:;: .

li. b..•.... ti.·.g.. C,)...•..;.;.:,··.·'.'.·.";,t.,.:.··.�.>·.:.;...,i·,.:.,.e.,.·.·..

:

.•,.�.··.··•.
.'

.•�:·.: .•• ·. jle.' no."
·

..
r..esto de -Congonhas, jt.:.vo à' Pumillen, 'considera�ám es-'

__

Alfândega, quando foi VIStO. tal' aquela índustría étuími-' 'A 'B'andà:�$�r:tt'1 �C�cíU�·_ do', Btl0t' /\ ;;�' ,; '; r:';' ';_.-, .., � M±ftori José' da silva, Hé- Barftono., Mario' Rócio da

riada grande partida de pe- 'co-farmacêutica perféitámen-', Ab�igo,,"âe:Menores, no dia' 5,0) Noss.à:.<Lde" 1cátl.ma\ 'lio'Jcsé da Silva', WiÍson Re- Veiga: .'. .

nicilina de fabricação brasi- te aparelhada e em' condições .de �'anta C�tarin.a:� padreei- ,2& Parte, ' '., ginalcio, Durival ,Fernandes Lourival Antenor de Mel,

leíra que .estava sendo ex- de fornecer para os'. Estàdos
.'
ra, de 'nosso 'Estado•. , tem o ),oJ' Coraiter'BoU:gle,� Do-. .F?n-seê1'l:;' �'AIt�i'r: Cabml da' lo

portada para 0& Estados Unidos o medicamento den- . p;ra�er,e honiá de levar
..
a brado -,-'4'.D{ "�. _ '>" ..

'
'

'.silvá, �:rÓdctõnio D: de Lí- ' 'I):C?nbones: .JoUÓ Otávio

Unidos. tro das rigorosas especi!ica\ /.�fei�o; às '20 h0r��;. em' ho- 2.0), Sinf9�i� ,'-:<Onore;�l-,,' ma;_': J:I�,�riqúe Ortmarin; Çardo�o,' Amaro .Nicolau
Enviados .especíalmente ções exigidas pelas leis sa-: 'm.enagem .ãs'J'i;xmas:" autorí-

.

Mp'it6 ,":- A.:"l'r;u:biEmt· .·i ���oã:o .T�lba:.d�)s Santos, Car-
. Coelho, Hélio Faraís,

pelo govêrno daquele país, nítárías daquele país, .
.,
r

.

dades Civis,' MÚi_t�res. � ,E- 3.0) I,dalina/y. Val�a = J. .los AÍbertp _dos Santos. 'I'rompas: . Eugênio -Ó,
Luiz

técnicos do Serviço Federal .• �', clesíãsbícas cio Estado, uma
.

C. Fonseca: ". .".' Sax-Síb:: Vàldir Adernar da Silva, Antônio Carlos da

de Saúde Pública norte'ame- 'A aprovação das . aU1;ori" : retr�ta com-o 'seguinte .. 4,0). SéntirÍlento'" Gauého Pereira� Mánoel Pedro Delfi;- .• 'Si:veira, Gl:audionor. Cruz

ricanos estiveram dias atrás . dades norte-americ'1nas per- �,
.

PROGRAMA - F: cánato .... : \' .

. no.'
... �.

Contra-Baixos: Luiz Jacin-

em São. Paulo, onde inspe-' mitiu concretizar·se, a, pri- ,.'
.

. La 'Pax:te . q.O), sãn '.t��e�o. -,' Dó-' .Sax:Tenor:, LLtiz Gonzaga
. to da Rqsa . .dltamiro :Le'J,l1-

cionaram as inst'1laçôes da 'meira remessa em 'larga es- 1.0) DQis Corações - Do· ,bràdó �,A.'D;"
. D.'1másio; .Renaldo

.

Marques . dro, Melícia Faraco.

Fontoura-Wyeth e analisa- cala de penicilina brasilei- brado _..:: A. D. Mae�tro: Pélaio.Mendozi': Mach�do, Caubí. de ,Lima,'
-

Bateria Bumbo: ..Adilson

ram a qualidade dos aritibió- ra, part.e de um pedido ini-. 2:0) Ar!esienne - Agnus- Músicos�' .

'

.. FranciSc'o' de. Assis Silva, Mil-
.

Sries Vieira.
.

ticos produzidos por êsse cial' de 8 toneladas, que de- Dei - G. Bizet Requirltas::,.José' Valterlim' to'n .A�tõnio Francisco, Iva· .
Surdo: Sérgio'Deolindo da

laboratório naciona" ",.,., sua verão sel:' export'1das pa,rce· 3.0) Sôbre' ·as . Ondas dos Santos ..
,' ....

,," .. dárié/ Rosemh'O' da Costa Conceição, Antônio' Cesar .

fábric'1 localiza:�� à Vi? An· ladamente até o fi!'l\ . dêst� Valsa - ,J, RNla Clarinetas; 'JGãó: Luiz' Mo�', .' P:.3�ón:i�: Odair Carlos Kil' Vieira.

chieta, ano. 4,0) Suite dl:i. France rais
1'." ... João':Luis'. 'V;arela', 'Prát;os: Luiz Gonzaga dos

Santos ..i '

.:. I.

",).

", . ,
'\., ",'

'.'.

.bIKfMI
PBl)GP \MA OI} DI A

·

.

Cme SÃ� Jv"',E'
Fone: 3636

- Ás 3. e 8 hotas -

, Jack Leinmem
S"'_�rley MacLainc.
-EM

IRMA LA nOUeE
PanaVision Técnicolor.
Censura até 1:4 anos'

.�
:C�nr. R.iTZ

Fone 3435
- Ás'S e 8 horas �.

Stepheh Boy'l
J1Jliette Greco

-EM-
A G�ANLE CARTADA

'CinemaScope - Côr de
Luxo.
Censura aoé Sanas

( �ir, f{1\XV
- As 4 e· ,8 hs.
Reginald KermaÍ1
Kei Meersman

-EM-

·

A ILHA· no:s AI�ORES
,

., .

PRÓIBIDOS
·

Censura até 18 m;os .

Cine GLORIA
(Estreíto)

Fonp' 6252
- ÁS S e 8 hs,'-
John Mills

Sylvi{1 Syms
LA FORA RUGE O omo
Censura até 10 anos

Jece VaJ dão
vera Vi,ana

- EM

ASFALTO SELVAGEM
Censu�, até 18 anos .

Cim' flvTPF.E.O
- ÁS 8 horas --;-

John Mills

Sylvia Syms
...,

- EM ,-

LA FORA RUGE O ODIO
Censura até 10 anos

Cine RAJA'·
:Siin .T()�p )

--'-Ás 8 horas -

Antonio Prieto
- em

MÉXJ�O NUNCA
-DORME

Censura: até 14 anos.

Um mundo maravilhoso de beleza.
confôrto e Alta Qualidade para
o seu lar.

'

.

·20%Excelentes condiçõ�s de ,venda -

. a vist.a

8
'

� DE DESCqNTO,.
, pa.gamentos sem acréscimo e· I'

outras modalidades à altura do seu·

o�çamento.
.

Pa.rticipe de mais esta promoção
r

MOV�IS CIMO e ganhe uma

VEMAGUET - 1001 - O quilôme�ro.
...

CARTA PATENTE N.O 2SS. "

-- ---.,....�--....--

:.

SABOROSO�
S-O {j� E ZITO

Precsa-se de. Rlepresenfante
o "Clube. 'dn livro"

para

Infelizmente, não temos tido sorte com

alguns, representantes que tivemos nesta ci-
" "

,

dade, tornando irr-egular a entrega de nossos

livros, 'que há anos, pontualmente se distri ..

bucm no. Pa�s. Estamos procurando pessoa
idôneabem, relacionada, que disponha de algu
mas horasdiárias para nosso representante
nesta progressista cidade,' onde poderá ga
nhar, sem 'nenhum risco de 'capital, boa comis
são e, ao mesmo

.

tempo, prestar relevante ser

viço à'dirÚsâo do- livro 1)0 Brasil. Escrever,
.

dando r�f�iréhcja9;' para' EDITORA CLUBE

DO.LIVftO: à Iõna Conselheiro Crispiniano
404 _.. S�ô:'Pal�rO ,_._. Brasil. .... "

- ... ,:..-:�-'-�;..._._ ........_------'--.------_.

INSTfTUTO�nE CULTURA'�:OERtvt�NICf�
'.

,':'.;'
'

..

'

'··SU',·c·'UR\ �1' D''O"·.�
"

. \. �'.. '::�..
.

......
.

.....: : J!4. u.;. _'.-'.
.

'�:'.jlÓETHf '

. fNST1T{JT
.

'.:; •

I.
", ". �,.. r' •

. ,
•

, '

-. >

\ ,,_'
-

•• Cursos de Iêrias
, ',. :'. 1 .,

'

'
..

Prep�ração. pâxa. exames �vestibulares
.': .' 'Tnieio: L° (J,?' dezemhro .

.

Tnscricões c '.jnforrr;,?,.n;'}es Dá Secretaria,
. � . "'.

2a <)1 �'a [!a, d 1'5 21h. s, ..J. S,;). S C \l. S as - oras
",
R V··t 1\if·, <)·S t <)

. "ua .} 01: l�.il�n·e;;es",) aI? ,).

----------.�-_._-_-

. Dúrniense 'de Paula Ribeiro
"

. Cún,tabilidade - Econo,nia �
, Advo

cacia I�pôsto dé Rencfa _ .. ,Empréstimo -

Compulsório '-. Reavaliação do Ativo d::

Emprês<'l� '. (Lei 43,S7) -' Impôsto Adicio.ns,!
de Re.lda· (Lucros Extraordinários)

Escrit6rio.: Rua Cons. Mafra, 57 .

. Cáix0 'PostaL 613·-' Fone 38:i';"'
i"

�

.
r

.
.

F'l,),,,,r:�jl()lis _._'_;- se".

�� �

Uma'Màqlúna de Lavar Roupa lVIarc:
Bendix'em Perfeitas Condições de Funciona·
mento. FaCilita-se o Pagamento. Tratar pelo
Telefone' 3003

.

.

. : .

fnd

Vai Con."itrutr ou Refnrltla?
\ Cousulte Nóssos Preços

e ('OlJl(>rdn Mf>t::.IÚi"f!f"'1 \TL'\ � S
['tua" T u"()nnf'P N 2�
I�'ílí;'ll �'lm·l;.:Jnhn(!i�

: ',.

Particip,ácão de Nascimento
OSNI 'NUNES E JANE GE�TnL NUNES

,têm '() praze* de participar aos parentes e arni

gos . o na,scilnento de seu filho.
.

HUMB�RTO
o.corrido dià16-1.1 ... -64, na' Maternidade Car-
los Corrêa .. '

'

\
. 22-1f·64

VENDE-SE
TrRRENti�COM 450mS2�· situado' na

Praia do Forte. Pr\eco à ·combinar.'Tratar com
. dr Flavio, na �Ru� Presid�nte Coutinho, 83,
Ápto., 2� ou à tarde pelo f9ne 3596.

-BA:RRAÓUINHAS-tM CÃPOEI'RAS
Q 3DVENTt;TS FlrrEJ10L'CLUBE· cor.

vLda' seUs' simpatizantes e o povo em gera ...

.

para uma grand�()sa barraquinha a ser re.a

lizada nos dias 25, 27, 28, e,29 do corrente
no progressista bairtro de· Capoeiras.
Florianópolis, 10 de novembro de 1964.
Altamiíro Souza - 1_° Secretário

VENDE.SE CA.SA OU EMPORIO
P: )r motivo de via ,...·em vende-se L.ffié

comortavel casa tendó 11a' L·ente um Empó"
tio .:0llJ. ótima freguesia, também'\ só se ve�

de o 'Empório. Trátar'!lá mesma ein J0,
Mendes n.o 113.
------------�-------- ------------ -------

VENDE - �E
" ,

Teates circulares r -rra . malharia - M!
Quina� de' coStura industrbis, tôdas e� pIeI
func'onamentó. ,Major,es informaçõLs cc

com Mazzola na . á rica 1é Rend?s Hoep
nesta Capital.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!(uíriB�·'
é 'e�'ttiVí �o. ""Os paS$b!; l:::i-" " ,',

" ,',
J ,,;' �":"�' . �:,.: ;;'"

dais i�1�ícan1', : súceSSq ilo, ;,
,

Uill,a, ,respostá pareía; a uso de tecnícos '. sllilU:tres .ÀÇUCAit -NO COMB�TE'A
/falta: de água: e' alimentos as que eheganén�', à "ért:HÍi:' NEMATOIUES'

,

previst[ts pa�a o 'mundo cação' e controle de, outrú"i'
.

"!

cómo resultado do f cresci-
.

pestes' através d,e' 'ins·�,�.)s,
meríto .demagógãco e ten- machos 'esteril1::'ddo,s', :por riescO'briu-$'�' éíU� o -açu

dêncías çl� uso de água, é irradíaçãõ. '1\s, descob'-?tLas 'ea r comum é, um dos des

encontrada num processo atuaís revel. ,ram ,. '0d:;�"m,,; :,:úfulql)res "maiS' ef-icie�yes
único de "agricultura" que zaçâo bé_�':súc�� .. ,,' ,. 'Já testados. 'O açUc::),T .!;nis-
está sendo 'testado no La- ,

.'

"
turado. em' solq

"

infeQ�aclo
bqrátórlb de Engenharia' NOVO, VA:roR(ZÁDol� Ql,i; por pemato�d,es qestriu'; até
Sànitária' da. Unive;,sidade

. ,LONGO ALC.Nd�, 10tl porcento dos' vérm�!! em
da', Caljfornia: eó },1,i.ch-

' ,

,
24. nor&'s••� cj.e;struíçãQ{:' fOi

\mond.v.O processo utílíza Engenheiros' q_ó pepart�- tão: con1.Pl�,ta,'l·qÍ!.é, não" .'c

algas> verdes'':_ filamentos nief"o de Agriéultu!'1'l:" qQIi,J P9qç, enc,Ol'ttrar :l;1cm ira",

de
I

aíg;ls, 'e111
'

águas
:

estag- E�tados 'Un�cJ.os' "eh1' W.o": ÇO$' dós l'liellláto14e�. I�e�
�lada.s;_ para

I acelerar q odwl}rd, olil���pmatf co,n&';:' , .çÍ1;1-1sas �i11{liC�ill' qti.e o 0, ôlt·

sfstema: da , p.atureza:le truíram 11-111, J;;par,êlpà', pa!:-a
.

cal": 'á:c:a�a ,co�1i� :as }:Je,<gtis
círcular 'alimeptos, àtra,vé{3 vaporizar, fértiliZ_1j.r),te l�qul." a)lmen,tq.,ndo� a, pressão- (:8-
das plantas, <t!limai,,s, e 80- dc. ou, pr,odubos .. ".'q,uiÍiltéÓ&' rsotica da soluçãO do, solo
lo. O'novo sistema é prc- contra plantas dalT,linlúúi'\ em: ,c{ll:é :viven;" .. ,EI1:mlnalldo
[etadc para produzir ,ál' Insetcs para ,an{pla's "ár,e(�,�., ',00 nl'ma.'teides: h eÚ;l1tJ;Ul3
mentos de elevado córiteu- O apb.J.'êlÍlO' autó�'l{�tiÓ(:; nei',.:' ,a' 'rclonata;n ,: açu'c:-w �',t;

do .proteíco.
'

mite controle ,eX'<lt\_) ,>'dai ,''ii>:' ciente ao solo' p,ára I)�Qdü
piícação tratando' di .2f:,:(" ;;:tr �m:l'!-. ii1a�,'/, qua,nUd,3.r:"
40 hectares por hora., ,,' ." cll') sólido: dissolvidos :lê'"

"
"

<:
-

()11�
.

-

I -s
'

-fhüdos ae I célula
--'------ ... -,.-,...:.. *:::- ':', ,�-�- �pi "'f}ímiJot��s cdi'10 D: li-

Ei)túqantes da Uníversi- Cluirk tende a, 11ll')vimenl,�,r-

0'1de de 'Ill�nois, do depar- "
,

:.'.' :. ;','.,,;,',',' s,�' (le um�: s�')uç�'o �riel'rl:�
tamento de.' cno'eIlh�"·!l.' a-' I �)'HS"""1 : ii:f..... ,':(!\"F ..�'i)".,i C(i".('c�tra(.:l"1--a'rsiu:na znats

g-deola., 'em U;t�).na. ' I)ro'- j ,�J 't', ; i\ �'.
-

",h'�'�r�:,' t"
,

cOfl,c')t:tráda, ,

'

(;'osmose), 'o

j�ta,raJ�1' úm' ::-.:parêll�Q para fs�'f' � H '�t!'(11}
-' �;u�r,o do.eorPo ,��i dos '1;e-\

pJantar -ç.eLôlas. Atl1a�me):_'
, , .

mr lui(\,s e €]e5
. mV:E'�

te êsse trabalho tem (PC �]Ol' ';:�si;ll'?,tcwãp

GRANDES

CAPITAIS

, '

�DE.cAL - FONE, 2681

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

'

l'\-lAQu'lN.'lS PARA, PLÚ�
, T�R 'CE;IWLi\S ,

I
de carinhosas' demonstra-
.ções de aprê.ço. e regozíjo,
às quais, embora C0111' a a-:

traso, "O ESTADO" �e as

sada 'com votos de 1m: M,S

1'elicidades I exten'sivas a sua

digna fanú,lia. '
(

- Dr. Heitor :Ferrari
Garcfa

i,
'I

(�om ll1voluntál'io atraso;

registTamos o, anive,·"",u1.'J

amigo e distírw COl1kLr,�':'
mo sr. Walter Lange,' tran;;
corrido no, último d.omingo<;

O natalieiante, pesso�
. �a$tan�e' relacionada ell'Í

os'meios sociais e culturais

florial1ópolitano. Sendo tum

b6n· a��lduo, colaborado�',
. çleste Dfârio, cQm sua,'to!l-o

cei�uadà coJl�na ,

dominical
"AcrWI'ECEU SI,M".', Do;"

mitigo;' dia de séü nataÍíe' ��
o sr. Walter Lang .. foi alvo

ser feito à' ú1o.o .
.;:_ Dr.. K-assis.

'Livram:ento
'

,

"

- � " G]adSt(Juc
nó Filho

) ,-

Paladi-- IRRADL<\ÇÃ� PAR_\ COM;
B�l.'ER. �J}0CA DO MILHO

-- sr. Otâvio' Rene ,Le-

Entomol0gósba:t'Dechon
-'- �sl,"a, "Dóra 'Elias
� srta Cleusa,

Borges
....... w�nina ,c'Maria· Fer:

i.1arldr

I'.orte-!)m"-

rica110S estüo. 'pesqnis3;uc1:'
d ,uso' da r::"di:ãca'o p�H'a e'-

rudicá'!': a' 'bTOC� euro:·)0.!a',
elo r�lnho. 'l:if,st� ';él,�l ' 'C)'l

vál.'�õS paj :, �idé '.o: l1l.úhd

Maria

.
"

�- menina Maria
.

peço

Campanha Pr6-€riaÍlçà Defeituosa- Associação Brasileira
. da Criança!Ddeituosa-A.,RC.D. COMISSÃO EXECL'TIVA NA<"'10NÀi,:

Presidente de Hon{a .. ' ... :,.. , ......•.. � .Amador �\gUÜl1-
.Prc�idente 'da Campanha .•..............•

'

•.LtuJo 'Naú:1. I

! \ {"".

I
ENY!E, SUA, CONTRIBUIÇÃO 'PARA.l ,CAMPANH� PR� ..GRIA�ÇÁ, .bE\FÉIT�UOSA� Ã ENTI,DÁDE FILIA0" DE SUA OJOIDE:

\
'

Assod�ç.iü. de, AS$í�têl1d;l à tri��ça.',Dddm��� -- ,A.A,c'U. - in'. Pmf.

'l'};..scencllL!(l RI:I�> esq. Pdro d� Toledó'.,.,..... SilO Paul!.?
.

,Asso(:li!!<J:o (.J.�',t. d,l ésp;, ança, ':"l{ult ,tmPeratri� ,L�opõI(l.lu!i, 9 - �dU ros.
.

: �� ,:,<:11ho;';( d(" hmroas, �.l1exa à $t;l\. Cl*a' de J'y1i�L'1'i.
,} \', C., ,dh' j{.I1!� Custa, 50 - Sa!lW�', I

:\fon:,o

O'A
�L�

J

\.

} J
\

r .

-,

,
r

_

r

,

,--'-�_";'-----�---,-,--;---

Crítica •• EICtgic) lf�agcldor d�
promes:sas" em,W,ashlngton

l' , ... ',,:;,';
...

.�

W,àshlr ou, 23 - (O,E:) _ - .....;.........,,........,.........o;oi.-_--;-,-.

El'll �u:;" púnHiira . �émana
de reRresentaçôes l1e�ta" c:; •

'pital, a peça br�"i1eJra. "v
"

'Paga.-do�' de ·p·�()lIles�a.'s", ia ..:. :-;'. .

,
' ,b�m" quer�:lm. Assinaram

�iàs ?ôilleS,,"-- €1:1: ,�d�Ptai� �á7,:sei,.���:.;g€:,�en�.'qtra�, e� l?��nqo. M�s ° v�l��O.
�a� "te ��tep1?-y, T{lep;�,�, :"" 0.)'''1' i'{éôi�" sÔ.��; 'es�� , ,Upl?o ,j\.:::rq�es•• chefe da fan�llha.
vem 'sendo bem recebida I do explos�\"O'maIl de Carai- res�sbu a tqdo. Até o supU-

,pela' crítica" que 'tanlpém Qas, acal;lei pessÍ3.ndo �m' tor- 0lo_, do pôtrq. Ali mesmo foi

elogiou Q ator princippJ� t'lfras.
"

J ,Vtada a sentença.
, Renato Cilutinho. 'Uma coisa 'puxou à outra.: '�Á velha. Marquesa de Tá-

, Cora referônc'Ía à peç'a,' 'E f.oi ótin;o ;elembr�j ':0- vora 'fei decapitada.
o 'matutino "The Wasbing- maz Toiquema,qa,"o'prime, O. Marquês e o Duque de

t P 't" d' "i t F0 Grande -" Inq'úisido.!' 'e' 'o Aveiro rodados ,em vida: O
Ol}, os

J
lsse yue se

,

r,L.,.

tava de "uma intere;:;::;an-. Marq'.lcs· de 'P0111i)al,', 'o Mi- suplicio, consistia em rom-

te experiêncla cm ll1atéri� nistro' de U: José de, Portu- _pe,r � golpes de marrenta

de intereâll'l,bio cultural". g�t."
,

:'" ': -,','
'

;' ,

.

oS me�bros e o tórax do

Sôbl'e a Interprbtação ,(,lJ
' I'):

.

José ,deitava-se 'm_uitQ condenado: Depois o corpo

ator clp�Inatográfico' 'br�1- t'ird�. À, tl1.ei�, noite ch?gav&,' era 'ooloçadb na roda e no

�''',eiro. o crítico de 'n10s1ftà ó seu :Minfstrê e 'C:orh ..��m garrote, os quaiF ""completa

jornal d;i�sé que 6 trábáll\.) a. des� ::har "os' \egÓc!ÓS' 'dà, 'vttm',;é ,serv;i«;Q.

d....
, 'Sr.' c'Õ"Utl'IJl1'o' f'o'; ""'u�!.a' '.€6tôa:' "

,,,

'

:.. ..:-<' ,'; ;-' :' bS'qtlé' .to. eram ,nobres,
.;:J a ...r.·

,,' � (,: , , .'f �
"

_I,.(
\", h',) '� "_�I' • _.' .'

" .,"'" '. Enqua.nto '3:' Rá:inpà:' a�i'u- '-fOi'àl'!'l, qu�in'lados V1VOS,
esplê�dida éar�étel)z,!).�ãori; t1l1[J: OS dois kAi ,êQrif�êtie� ,,', 'Hoje;,Pàssados duzentos
e que éle "POllsUi ,a, àll:l': , ,"" . '" " .

' ','

".' "tcÍa. t:; Ô bÜento llece8� b Rei pega-y'a �'p' �l'lu�t;átrQfe 'à�OS;: sabe'se que, o, M'<Jrquês
i"", pass6.r'o' t,"e,st;Q;', -:00 . nólte' : de, i'ãvorn, na� tinha a ha-

'sádó para' um astro de .

3 � , ' ,. , ,

, em Belém>' nos:' braçoS'.' da v.ei<com o crime. Sofreu o

côpo iÍlternacional., No- �á- jovem e bela :Mltti.lUe!;a'· .de· 'maiS' dQloroso dos suplícios
pel �ue ora i'o,terpretá" te- Távo�a.·''- '.'..., '.",

"

..
,

, 'jnoeenpemente. "

v.e ter uma simpatia cont!),� Numa �.u�ie:s; ;tiz�r&-lhe 1\' seg1.lir, coube a vez dos
gia,n.te que _dá:o qevido va- uma 1emboscíldâ. _'. ,;-, , ,Jesuít�s. Seus 'bens foram
lor 'à siiüp'{fé1-'ade; sem Nitiguém :Vi.u. ���' 1)6tl;ve ��<ihestrados em, proveito
qualquer preju�zo da digp�- testemuiiha�:' �M àm�dufé- da 'Cotôâ. O Padre Ma1'lgri
dadel essencial 'do petsoná- cei.! no esplritó .d� Ma�gues � da, de 70 anos, que afronta-
gemI'. de Pombâl�. que ,o àtentado rá Pombal no, terremoto de

,
tinha sido obra dbs 'nobres Lisboa, foi, prêso. De saúde

- ,-----.-

e inspirado pel�s .Jesuítas. combalida, tendó '-,crises se-

I Foi 1964 um Foi dacta ordem de;,ptiSilo ,'glfidas de miticismd, come-

do Marquês ele Táyofa" 80- çou a escrever na prisão a

"B'om IA'no" gro da a!�ante <:1�, Rei; d1 Vl.ru. de Sta. Ana e do Ante-

pa ra seus dois filhos, ,de seus geu- Otiristo. Estes escritos eram

ros, do Conde. de ,Atho\lgu�a os' elementos que faltavam

a A lianca e çlo Marquês de Alprha. To'- ao 'Màrquês de' Pombal, pa-
, d.os ·fo'J:l.m levados paTa, os m levar o velho Jesuíta, já

, ,'. 'cátceres elos bichos, na qum.. meiG loueo, às barrás do

, WASlttNritbN, 23 -'- (OE), �a' real de Belém. '

.

, , Trib.unal da Inquisiç§.o. O
� 'Éste ,foi um "bom:�nb'; ,.

O que ,lJav�3 de �ielh()r na que éstava escrevendo er�

para a Aliançá" para o Pn- nobreza de Portugal 'e�tava; 'uma� heresia.
'

gresso e 1965 promete. ser na Cadeia.
,

' Durante nove meses foi
.

v

um ano ':ainda melhor" _ Os seus Etulos' i(,)�am ga- to�-turado. A 10ucUJ!a tomou,
decLarou o sr. Thomas O. nhos por seus avós na, l:j�- conta de seu cérebro. Mes

Mann, :5-ub-secretãrio â� talha.- de Alfubarrota, liiá .mó,assim, o que dizia servia

;Jstado ' p,ara' os Assuntos quat.rocen.tos 'an01'.,', :"" pS'Ta condenar os demais fi

Inter-Afuericanos. ,.',' Osr;é6nventõs:,clos 'Jesuttàs" Íl:l9s 'qà' Ç6rí'lpanhia .

de Je-

Acre\Scentou 'o �r.1 M,a:nn' foràm c�reados.:e vareja,dos: sUs.
(

Que pretende, ,cóntinu';'r A �uantidacle �ê gente �r_ê- No final, Malagr�da. o Pa-
. servindo em.' seu 'pôs�o' sa la: f;lUIpent�llldo '''ar, ca�â, aié' qlae ,pavi.a' afr0:r-tado o

atual "por tempo indefini-', hora.. E:�n pouc� tem�o,ma�s mais.,poderoso' homem do

do".' de:mIl pessoas enchiam os seu telllpo, foi queimado vi-
éá"cerps vO.' A ma-o" do ReI' tr"'lueu

"Como todos ós fune,io- ' J.

,j'
'"

1,1á;rios 'do Serviço' Esttll.''!.-
•

O Duque de A"eirQ eonfes· ao ,condenar 08 demais Pa-

g,','eiro" . decla o ,�..
sou a a:utoria no atentado ,dres. A assinatura ficou ,ao

-

- r. u o ""'.
F' b t'd t t" , ..

-'" , 't' ri �"O1 su me I o a' or uras. pa- lneIO.
"'laon, ueSlllen .0" o rum,,-, d''''

.

D t 6
A

�

V
'

" ." ,
r.a lzer quaiS .;ram oS 111S- uzen os anos ap s esses'

tvs de que ele es.t�,va p6,n- -tigJ1dor.es do regicidió.' fatos tenebrosos. deve-se' 're-
sando em renunClar Ó car.- 'No quá.tto diá não ág,uen-" lembra)' aos estudantes

I
de

�gó, ;-, ,"'estou, à disnosic:\o tou l1U;1,is e' coruessou ue direito, qúe a prova te�te-
1:0 �ér�tário' de Estado e ,atrás de tudo _estavam

,q
os' munhal é a prostituta das

elo, Presidente. Qu!:!_:ndo ':ui Jesuítas. pro'vas. Que não merece ne·

nomeado, fiz -planos para Fens�:l(lio' que,. f: ,quanto nh.uma fé a confissão toIlWr
permanecer rio pôsto 9�)r mais pessoas' de!1Unciásse" d!;l; .. débaixo: de toftur�s., O

tempq inqefinidoO Des(lê podia melhor se livrar dá reu tórturado confessa O

e11tão, nàda acon't;ceu que' for(;a. o Duque foi denunc�i qUe fêz e I} que não fêz. O
1".e fizes&,e /m_udar 'tais ph- do um ri tm'1: '1 �' que disse' é (> qu� não dis; )

� .8. O ano ele 1964 foi 11lll 'Dcnvnciav� quem 111e vi·, se.

É

--,----

ps 1'0. a Allanl�a
para o r:l'ogr€sso

vinh�� à memória..
No dia �egUiúte, os Távo,

foram to t'turados. C011-
e", "

es
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i\.>�()ra: � necec;s; ade do
f""

.

I �
... - :�'

•
t �'

ento das' cornu nicta.de',s
..

'.' ,
l

,

"

QrJi'O, _ .. o sr. JGSf. A. Mo- lh'h, Peru, Colôrllbia .e V'ener
ra ..

,

Secr6�'irio Geral da Orga- zuela, além-dos de nacíonalí ..

nização s= Estados Amerí- dade • equatroríana, disse' o

canes (OSA) salientou a im- sr. Mora:
" '

portância de pessoal devida- "Enquanto existir nas A-",

mente treinado para _ var a rnéricas inS$sás de popula
calUO os 'programas de ele- ção à margem, elas OpGJ1u�
senvclvimento das comum.. ,

. dades dá .. e.cop,omHl,' 'da edu
dndes preconizados pela, A-' cação e da Cirl'jJUrá, o pr-oce�
lianca para o Progresso.'

,

,50. q,fl q.esen�o�epto na-
Em mensagem clirigjqlt ao", cíonal n.:ãô, �e$w�,qe,'r�; ,8.0�

Se,Ull1anO .l:'(,ee;ional Bollva-' prlncípíes
'

tii�iS élement�tes
dano, sóbre : rorrnação',: de ' da 'justiça .. : " ,'': , .;:,� ..

Vess(,al para os citados Pro: ,"t precisamente ,,�Q nJ:ve�
grama_, reunião que se .rea- das com��daci��';' junJq ,�q
.za nesta capital com" li- homem cGlmÍlnl em "�iijOgq
participação de péritos • '\a. pl'em8,JiteDte :co� :9" â�rieu�'
m::ttéria procedentes de ,Ba:- -t9I;,· com ,

o, 'opêi'ário, 'CçlJ;n O
.

.� -;'
.:.'

,'!.
,

.•��. '.;'::::-. �,�' :'.�'. -� '.. :.-.... !�

-t aRPrf?7
E' 'assim que popularmente se chama' a

AssoCl�ação CoroaI ,('le Florianópolis, ,e' rp.�is
uma vez pode" emos ass��tir à

..

esta' entida(:}e
I " .' . ; t. : -� "

que e1-::va hemalto,', nome cultural'da. capi�l
do estado.

' " " " . ,
.

, '�
.

:.:

......d€mar l\lunes. Pires Jtiruvr

,
'

"",'

"/
..
,,,

A'

I

�

ELO
\'

"

,

e

[ovem e ij. mlllher, com o sa ..

cerdote" e o 'policial' e cop-i o
meníno que brinca nas ruas,
onde, encontramos 'eSSá" es-

sencía sutil que constitui' .a:
riqueza" d�' nossos recursos

humanos.

preenda' �� re��ru;."e," q�
est.ejà co�ieIlt,8 ,,�S" �u,�
danças que se"prodúzen

'

':;'il
'possam preduzír-sé" , . .; qu�
ponha em 'prática, a utiliZa-,
ção correta dàs� técn ;as

' e

metodos � W;Ucactó pro-
cesso.' .. ",

'

"

'

. Exército dos E.U.A�"Ap-e___:'rfé-iço-a--:'"
Ins1rlJtnen�Q \pár� visão N'oturna'; ..
'(

. -. ":"
.. ; .... ..

'.
, ,

Wáshi:Q�; 23' <--:- <OE)' CO.q1 pêso inferior a 2kg7,'
lJ)n, ,��,vh.· �tru�ep,to .o dis,positiYQ pode ser mop..

àp�fetçoado �él0," �érci'td tado' num f\1.zil, ou l:ir�o' :��
q9S;"Es�aciQg UIit�bs p�mr.i- ' mão para 1in8 de reconl" �

.

ti� �os,'sO!dad08"V'eI';e a.t,i';' cimento. Planeja-se o 'aper
�r, ' �o p�êSs'o!' �e ��- feiç0arilento de outras ver�

�$ifJcà:r Q. ,J�� refletida. d'J sões do Instrumento, '�u�
eéu il1oturriof '

' ! sertam' utilizadas :em' ar-

'º 'novo 4l;..,.i'tirtpnento foi �s ta�' .: c.oxpo p..�ças
" ce

e��iq�
,

�r ':' Q�!c1a� ,elo ar'til�aria' e metralhadoras,
EX�Fclto no :J>:ent,á:gopo, du- ." o instrumento não '

usa

rante Uma 'entrevista cole- 'qualquer rente de,' luz �u...
.

-� -i'.'"
"

' ,,'/'T': '.
"

,�
-

Uva; ",;,..
.

í ' 'ti,ficia!. Amplia a luz reüe-
.

-. '

\
.

. ,-
\ '.. '. '. �

.

,
�: O dispositivo que se de- , tida da lua, das estrelas ou

nomína "lnt,ensifiêador de ,da Iumínoscêncía, natura!
in?,agens". <>, seu • eqUipl}- qo' céu, e' assim ,é impossi
mento a distâncias de '/á- veI ao inimigo locâlizá:-lo, ,

tias :centenas d� m'etr,lJs Entre os futuros" empl;'fl
mesmo �m noites e/)curas, gos, do aparelho, seguÍido
segundo afirmo9 um wrt�- o portavoz dl? Exército,
voz, ac'rescentª,ndo, (lua o constatá o s�u' uso

..

em pe-:

��eance p,xatO dG ,iJ.'.lsil'u- licópterqs e avióes e9m�ns;
�ento é, alnda ,obj(jto de

. biné,.;uIos moptados em ca-

slgilpj .. , paceteS" de aço, ',e ou�ros .

'''Par'i 'agir nesse' meio d,e
síngtílar sensibilidade "é ne

cessário um pessoal caplY'i
tàdti, que. reconheça e com-

----�--,._;...;......,.-.-_....:._..,l '

'M'E1EORQtOGIA '

25.11.'

{'o

" "

t.::. J

.. ' ..

" '

'. "

, ; ",' _:,_
_,"-i �.::'

.,',. I."
.
,., �..t'

.. � :.' ,

"

",

I .�. "

.... <'>T""

\

'I'M'PRESSORA'
•

I ..

,dlUían_ '

cli�hê.
'

fOlhetO' - 1:0,61090$
cartazes e ,éC!rimbos
impressos elil gerá'

> "'Gp.loria

, ..

'

A rM,P.RESSORA MOofLO "olsui tOdO� oS 'reco; sos'
"

, I.. .',','

e ° necessdria :eJtperiincia poro' 9àrontir sempre ,o
#. • .' •

.

mOlrmo em qualquer S.,"IÇO do, ,ramo,'
Trabolh... I dóneo' e perfeito,."" qut V. pode contia,.

,

,# • "

";SS9�' ":>OÊLÓ,
,

')E

ORi .Alo .. ? ,STUART "e ,éIA.
�UA\PEODORO.NI33-:�

FO:�E Z5i7 - FLORIANÓPOLIS
.i�'��..;:. �'� :;_�.L·,'-:"· 'L:

f"'� ..",�� 7·4�·� ,p'''''; rh-6'1"Ó Q14f',s_
" ,';"-: ;rs�':: a )�:e c,':a-r�''',-
n�s :'!,e,"··-1.1n('l(),n 'S 'Da

:'

,
'

aca-

))"10 convívio co'it1ia"Q r.,'
'

..\.
..

;. ",_.

" ,

;

CINCO VÊlES'
MaiS ÚTIl!'

pá ,

',..v.rtldo
pá

f" arroste
caçamba d.
mandíbulas guln�osl.

F'��ri,çQçlt. inteiramente nocional, incor�or�ndo os últimos
ópe�felçoOl'llentos da muis adiantódo engenharia.

'

,

,

CI�CO VANTAGENS NA 'MAR S. A,

(humç)'rismo quadr..:do) •

.'�

LUA DE MEL

A luà de m,eI termi.na
,

né> instante em que o maridinho
nâó ajuda méll�s'na louça' ,
e p'ass� â lavar'sozinho! ,/'

"

\

.MATAR O TEMPO
. :M�tar o t,emI=o: e�pressão
rJ,�ê a muJ-her, em t�ln ferino
2� set'c]assif�càÇão ,.
�'o trabalho masculino.

,

,

MELHOR
fi�?r E'�ma�ado

,':, ,nT1d€nc:'a
1 .!C

r f

=;' "'cry:,ento de irprudênc'a!
Tr, "ivrr, "Dici("-:;ri�' Quac�rado",

Posial,
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Burbank, California (0-
PS) - Que avíão-roguete
seria mais adequado, pa�l. '

o transporte normal de liJ

passageiros "comuns", C)Y"

vôos orbitais, rumo às 98-

tações espaciais, na déca-
.. da de 1970?

Mediante contrato com

a Administração Nar+onal
Oe Aeronáutica e Espaco
(NASA), os engenheiros da
Lockheed-California Comps,
ny estão investígando con

ceitos promissores de trans

portes orbitais re-utílízavets

que Poderão estar .realíevn
-

do vôos rezulares dentro Ut.
----......--

10 anos, cab�
·

...ía a,ltoriza
do o prosseguimerito do

programa.
A maioria dos passageiros
não astronautas seria co+s
tituída por cientistas e ele

mentos em missão govern
mental. Estima-se que 1

.

"passagem custará cerca cl'

um centésimo do que se

gasta com o lançamento fie

um astronauta no Projeto
Mercúrio.
Além de passageiros, o

veículo seu., car-:« de

transportar três tonerarlas .

de carga até as estaeões

espaciais, cuia nrbit.a estR,

ria a cp.rca de 480 9uilôme
tros da Terra.

Os cngp;meiros especíalí- . gundo estágio a.êsse ponto,
zados da 1·')ckheed traba- �o primeiro retornará' à base

lha "áo em projetos para o lançamento, na Terra, ater-
prímêíro estágio, patrocí- risando hqrizontaJmente.
nados pelo Centro Mars- Tripulações de vôo centro
hall ..._ Vôo ;Espacial. da lariam ambo; . 1S estágios..
NASA, localizado em Hun,lis- A Lockheed, 'nêsses estu-

víll«, Alabr-ma: dos, fi-cará encarre jada J.a

Oprimeiro estágio for-. integração dêsses
'

dois es

necerâ c impulso suücíen-. tágíos, bem como 'dos síste
te para que o segundo, com mas terrestres.

passageiros, consíaa alcan- No plano de. segurança
çar a estação eSJ;J';'cial de dos passab_ 'ros, o objetivo
destine. 'Após levar o se- a atingir é o dos atuais

\. --------------------------�----

.

padrões das emprêsas, aé- o tráfego potencial de pas
reas. sageíros; funções da trípu-
As aeeleracões sentidas laçao de vôo; instruções de

pelos 'PasSag;iros durante o trabalhos. experimentais e

vôo seriam limitadas de pesquisas, bem como a me

dois e meio a três, G lhor combinação dos síste

aproximadamenl e um têrço mas de propulação de Io

da que é experimentada pe- . guetes com os de jato" re
los cosmonautas, do Proje- guIar.
to Mercúrio.

.

l!:ste é apenas um. �03

Os técnicos incluem em
:

seu programa de investiga
ções, Igualmente, aplica
ções potenciais de missões;

VENDE.SE
. AMERI'CANO FEZ SENT'IR-·SE

"

d"

IMOVEI'S'A VENDA
SA1�TA CATARINA PRECISADA BR 59
-

'"

.

...:.. CASA DE TIJOLOS NO ESTREITO"':" RUA BAiNEA�IO � QUASE JUN.

�O A PRA:::A, COM GARAGEM. P:F.�ço FACILITADO." "

quartos e de:;;endências S-anitárias.· '., .

. -.
.,

.

.

- Palacete na rua Visconde de Ouro Preto- - �ina �idên�ia, em cima tem _

4 3alas - 4 quartos - banheiro - cozinha e $rtHldão. Em'baixo 4 salas
- 4 quartos e dependências sanitárias. ,

- NA PRAIA DO PEREQUl!: - CASA NOVA A MAIS LINDA 00 LOCAL-

=\PAVIMENTOS COM 6 Qú'ARTOS -- 2 SALAS -,. COZh'lHA - BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI HABITADA: PREÇO COM FACILIDADES.

- Sobrado na rua João Pinto e fundos no mar' no Caes. Llberdade. .

- O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA 'COM 3 QUARTOS - SALAS COM
TACOS DE\SUCUPIRA - CHACARA - 'HORTA - JAJ:P)IM - GARA
GEM - FINO TRATO. PREÇO COM FACILIDADES.

- P_ara o verão c'asa na Lagôa com grande. terreno - Ot>'ortunidade!
- PRAINHA CASA TODA DE PEDRA - RUA MARIA .lULIA FRANCO.

COM 3 QUARTOS O'TEvIA LOCAJ;.,IZAÇÃv.
.

'
.

- Nos Coqueiros ...,.- Pram da Seudade - Na servidão ao lado do Hàtel _
Casa de madeira n.o 42 - Pequena entrada - Âceita Oferta.

- TERRENO POR AUTOMO'VEL NACIONAL PEQUENO NO BALNEA'RIO
- 2 LOTES 'ESTUDA-SE OFERTA.

- Lote ,Tordim AtJânt.ico - metade preço dos- preços correntes -. terreno
muito bem localizado. . ,

, ,

. ,

.

- NA PRAIA DO MEIO - TERR.ENO DE 15X40 MEROS í� UNICO COM
. E�'T'4 METRAGEM DE FRENTE PARA, RUA DESEMBARGADOR PEDRO

SILVA
.

-

,

- Rua VeVreador Batista Pereira - CRsa Gom.3 quartos - 2 salas e demais
depenãências - Terreno medindo 12,50 x 21,26 metros.

.

- CONJUNTO DE SAI,AS PARA ESC"'l,ITO'RIO ME'DICO 0V DENTA'RIO
.

'
. COM INSTALAÇÃO SANITA 'RIA N0 E';PIFlCIO JULIETA � BOM PARA
RENDA E BOM PARA USO PRO'PRIO.' -

'
.

SANTA CATARINA PRECISA.-DA BR 59
f_,. t... ,

,.,\' ,,�.�':';
.

_.;._.------------

Quem vai �onsfrujr já (;a,be!
JAIEI&AS DE C�BRtR E Bl SCUJ�ANTES

�PuRTAS E PORTÕES. De ferr� d, alfa q�alidadt
· por preços mais eCl,nômicos" ji eslão pronlós_

e ii sua disposição. e:s:

CompenS3� 18 . Paraná Lt�da
RUA DR. fULVIO LDUCCEr N.o 748

Telefone "277
ESTBEITO

�ompenssados de: Finh..
Am�ndoim
!-

.

,.,aoro
Cabrel1vi
Cedro
Fanlasia

Imhaia'
Pau-Marfim
Gom:alc) �,J,,(.;S

,M�Jgnc
,

Carvalllo
Pau-Oleo

I
.1

e os famosos

. JlADElPAS

UI.. dos seis, negros . elei�('·s
para o Oongresso, nas últl
mas eleições. venÍ_ repre
sentando um' Distt;ito : .

da
Cidade de � Nova .YQr.k: des-
de "194q: =;

'.

"Acontecimento sígníca
Uvo elas eleições" _. decla
rou' --:- "foi a atuação C011-

junta, Ifl.:'o.a ládo, ele cen

tenas de milha':es de eiei-'
tores 'negros pm tor'{a·o

país, .muitos dêS' quais vo

tàram pela prÚneira voz".

Central
.

H:etro·
Atêmit!a oe Hun-
1er510n, já A'

..

Maior do Mundo,
será �A�pli?"il

I

. ,,'

BOMBaS
H.II)RÃIJ1.1CAS

o m6ximo de .fici6ncio

inúmeros estudos patroci
nados pela NASA, como co

laboração para planeja
mentos futures.

-

A Lockheed-Ca�fornia
conclt(íra, ànteriormente
dois estudos sôbre avioes

de 10 passageiros para vôas
orblt!lis, para a NASA
I1untsville.

•

I. Ai�P.: ·C. PAGARA NO
VEMBRo') E' DEZE:MBj:W
AOS APOSENTAPOS: -' O
Sr. Gualter Pereira Baixo,
delegado do Instltu:o. dos
Oomercíãrtos , mandou afi
xar o seguinte aviso aos

segurados, na Portaría do
IAPC:, "Com'linicamos

.

aos

nossos., aposentados e pen
sionistas que este. Instituto,
em cumprimento a autoriz�
ção da Administràção' Cen

tral efetuará os pâgamentos
de dezembro, antecip'=Ldanien
te, junt�mente com o mês
de novembro.

A Administração Central
do IAPC, por outro lado,
envida esfôrços no sentido
de pagar na' primeira quin
zena de Janeiro do ,próximo
ano', b -ABONO ESPECIAL

ou o' 13.0 salário, de acórdo
com o' que determina a le(
4.281/63.

P. C. - O Delegado do Ins·

tituto. de Aposeri�doria e

Pensões_ dos' . Comerciários
no Estado de. Santa Catari-

ladas ao Ihstituto, que o re

colhimento da porcentagem
de 1% (UM) por cento só
bré

'

o montante'. de suas, fô
lhas de pagamento, destina

da ao Banco Nacional de .

Hal)ilitação, na : forma .do

disposto no artigo 22 e pa

rãgratos, da Lei n.o 3.380,
de 21.8.64, pUblicada nó Diá-�
riq' Ofi,cial d<i. União !;l.é '

..

11/9/64, e no Decreto n.o
--------------�----------------�--------

54.955, 21.8.64, publicadà. no

Diário Oficial' da União de

11/9/64, e no Decreto·, n.o

54.955, de 6.11.64, Jeverá' ser
feito ao Banco do. Brasil

S.A.

Não havendo; na localida·

de, agência do Banco do

Brasil, .0 recolhimento po·
derá, ,ser feito na Agência da
Caixa 'Êiconômica' Federal ou
em qualquer agência de es

·tabelecimento· bancário.

Florianópolis, 19 de no·

vembro de 1964.
Gualter Pereira', Baixo
Delegado.

(A título de esclarecimen

to, informo que o recolhi
mento deverá :ser efetuado
3té dia 24 do corrente o re

ferente ao mês de outubro

pp.)

Festi.vidãdes de Santa Catarina� Vir 4
'. g'em e Má/rtir Padroeira ArquiQ,ocfst,

e do Estado
Edital de Convocação

bon

Aos' que o presente E11tal /

�irem, saudação paz e, ben

(,lão ,em Jesus Cristo.
fazemos' saber" que, de

acôrdo ,com a p�axe esta
belecida e a piedade dos fi
éis célebrar-se-á. no dia 25

do éorrent,e, feriado estadu
aI por decreto-lei" de 12 ·de

julho de 1:>3<�.' a festiv1'ia
de de Santa Catarina, íTir·

gem e Mártir Padroeira da

Arquidiocese e· jo Estado,
pelo modo que' segt:e:

1 - As Hl horas, SOLENE:
MISSA PONTTFICAL;
2 - As 16 horas, PROCis
SÃO COM A IMAGEM DE
SANTA CATARINA, pa>:a
quai ácam convidadas to
das as entidades e insti1i-t'li

ções católi-cas da Capita I
que nele deverão tOlUar Pll;!:'
te, designadàmente pela se·

guinte forma e nesta ordem'
Cruz processional, Gru-

.

po de anjinhos, ColégiOS C.I
racão ele ,Tesus .,' Asilo de

Orfãs, Cruzadi"1'has, CO:'}

gregacões. 'Marianas Femi

"linas, Associação d." Santa

Tere"jnha, Assoclacão de

Santa Terezinha Femini"1a,
Ação Catoltcá, Abrigo de

Menores, v\Jlégio ·Catarine:l

se, Congregaçõp,.S Marianas

Masculinas, Irmandades, r�r

dem Terceira Masculina,
CARRO TRIUNFAL. Clero
'P';llo. Banda de Música e

povo.
.

4N''I'1l'� 1'\A �lJPRA MEN
CIONADA HORA, a§ referi�
das Associações e, entidades
se reunirã'o dentro e .:lO

adro da Catedral, aguarda'l
do ca�a uma o lugar que lhe
for reseryado e compet.ir 1') o,

-' "'''Ásttto Cada asso'claI'9':>
de'li á apre�entar:se com

os respectivos estand,dtes e

di8t1ntiv08.
O premo desfilará. T�11NTiti

- O VOTO DO NEGRO NORTE-

Washington, (OE) - O

Deputaôo �ldam 'Clay"on
Põ,,/ell .a�ha que os' poli ti

.
- cos negros -norte-amertca
nos "S;t!ngiram novo -iível
:de poder' e respeito, .")m

.. .

. ,..' ..
..

consequêncía , do forte im-.
.

'

Fabrica tiê "'"lçados ,f:lola=- pàcto do .voto do . .elettor
do, Articulado. ':

.

.

.

ne,;;rQ ·l;J.as últimas eletcões.
Tratar .na. n.:.,_1.." da's 'BI': D

"/1'.......uu.
.

.� ísse q\le, provàvelmente,cicletas - ,r�'\' 'C9nselh�Lro um- -negru será eleito Se!la-
Mafra - NESTA.

.�. dor,' "muito brevé.
O. D('l)utado Powell é

BANCOR S.A. rnddstria Medoica
ex. POIIaI 5090: E�".....9. DANCOI.RIO
RepresentaAte em 8Iume'nau:

Ladislau Kuskhoswk,i
.

Rua 10 de Novembro n.O 592

í i;;,::.f. ,0 andar •.Caixa Postal, 407- S. Co

���

AVISO AS EMPRESAS
. tÓNDRES 23 <OE) _ A CONTRÜ3UINTES DO I. A.

maior Oentral Eletro-Atômi.
ca do JIlundo, situada em

Htlnterston, Escócia que
já produz energia suficiente

para ab'astecer a uma cida- na, avisa às emprêsas vincu-

de de meio milhão de habi-

tantes, terá sua �pacidade
,sj.lbstancialmente '

. -aumenta·
da. "t., <T-

A Central, originalmente
p�_:_L _ _'n. \')"'''',''' nr0rlUzir 300
megavátios;, alcanÇõu uma

':f'<" ·.u .. dO. de 3�3'megavátios
desde ·que -comrcpu, a �uncio
nai:, eqi 'julho

.

dêst� ano: e

os . técnicos; vãC'
..
agora insta

lar-lhe um,· turbo:geradoi a- : .

dicional
. co�

. capaéidade DOM JOAQUIM DOMIN

.

nominal. de 60· megavátios. GUES' DE OLIVEIRA, POR

Um' funéioná!io�. da Cen- MERCE. DE DEUS E DA

traI de Húuterf..ton disse es- SANTA SE APOSTOLIOA,
tá 'setT'an!:i que'.; eis

-

estudos ARCEBiSPO METROPOLI

feitos, de�de flué os reato- TANO� PRELADQ DOMES.
rés começaram a.' func�onar TIoo ASSISTENTE AO SO
.mostrm:rr que 'lá .sufiriente LIO �óNTIFrcm, etc.' ,

reserva de enÊ-gia não uti

liz�da 'cara aci :mar o gera
dor adicioml.
Segundo 'a opinião

.

de téc·
riiúos nucleare� britânicos,
talvez 3.inda existam reser.

vas snficientes para aumen

tar-se a produrfio da Central
tnedi.an· a 'um segundó gera.
dOr adicion<:tl, el1 -futuro não
muito longínquo.

E ININTERRUPTAMENTE
isto é, sem qualquer par<t
da e intel,"rupçao na mar.

cha, aú sinal do �iretor .

.

Os fiéis e famílias que
não pllderem acompanha.
a procissão eleverão posta_
"le DOS passeios. oas ruas .j.

traj�to }lara. assistirem à
súa passagem.
O préstito obedecerá ("

r;.eguinte itinerario: Ruas;
Tenente Silveira, Alvaro,de

Carva]ho, Felipe Schmldt,
Praça XV para baixo, �u

mando ,ao lado da Prefeitll
rã. e Catedral.
As varas co Pálio serã

carregadas pelas '\IIeretíss!·
mas Àutoridades especia'l-t _

mente convidades.
Para a solene procissão I

convidam-se todos' os fiéis
e a populaçao em geral. San
do costume, aliás, muito I 1l

vável e piedoso, enfeitarem

e ornamentarem os fiéis a3

ruas e fachadas das casal<.

em circunstâncias semelhan

tes, o mesmo se pede e ,=s"

pera por ocasião da procis'
são õe Santa Catarin... , gll
riosa Padroeira da Arquid�
cese e do E:;;;!:tdo.

Desde já hipoteca, ,�:

bênção a todos quantos d
qua-1ouer modo concorrer:'m'

para o brilho da proclSs>'
da py:cplsa Par'lroeira.
N()TA: Deseiando A Ar

,Ollir'liocese associar-se pra'
Z'pirosampT1te: ao dia da A
cí3'o rie Gra�as, Que vem em

no1p'ando o Brasil. e anrO'l,""l
t.anrlo o pl'ande concurso dr'
'fipts e a -prpsenca de mere,

tíssimas Autorin<ades; será.
a procissão encerraria CO'll
o 801pne canto do Tlll DE
UM. em acão dI" gracas a

Do.JS nplos hp.T1efiriol'l com

tanta libPralinade recpbirll)')
FlQriannnn1is. �q de na

veml."l'O de 1964. '

Em nome e ,por ordem do
E"rrlO. Sr. Arcp.bisno Met.ro
n'nlitano (As)' ]'vTons. FR.E
T'\li'k 'rn 'R'''''PnT .n. '''ITia�,l'o
n",,!},! e Cllra rla r.at.edl'tl,l.
r.nrn. Newton na Lu? Y'l.
cuco, Ph,r"dor da IrmanCl.
de d"" Santíssimo Sacramen
to.
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"
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Datas DeJermnadas'
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Nada de
\ REBfTES

-Ex(a em' ser carrQ

Lona de �reios' OOLADAS
- 60% mais nG lipnvefta
moqnto da" Lonas,

'

CASA DOS fREi03
�ua �l.rltos saraiva 453

·i:STRE!TO:

Perq� é é qw o' JoãQ zi:.

Ilho ri qwuu:\o. 'se fal2 eon

aumento., �f" pasmgel1S? _

3es·
, ponda' a ,,<sta. pergu�lta EXP.EDIENTE: foram re-

ganhe, 'urna bieiçlc' a : 11;"�' cebidos, 6s seguintes ofícios
nlla em fôlh,à. , ·:s' carta! ' po Ofício no. 123-64 Conselho
derão ser fénetidáS. par1l< os Regional de Desp0rtcis, Ofí
s.ep:ub:ttes é.,rl.ereçw: Ràinl'1a

, cilO no. 981-64 - 907 RI da'
(Ia"" 8ic,icletas, '1la cOps. Ma· C B B N t """. I,. '1 0 a o ••Cla no.

fm, .
I5�. FUi'ilJ, no �treito G5-6-l.. 56-64, á7 -64 . da : ..

, •

rua _:c;;anto� S",' a!�a _�!' . a� , c.B.:B.- ;N0ta---Gfieiaf-n1). -

..•

l�. d1Y��1>. ,00 �a.l'8. B 28-64 da C,B.V.; Nota 'Ofi-
1(,o\lh.. Ar>" ,1\ " ,arihald, .

1 24 64 'd L'
,

J" Cll;lo no. , -:..
'

alga
_

30-

raguaense de esportos Ci1'

cuí:ar 'rio� 99'>-64 da -C.B.D.,
e circular no. 100-64 da ..

C.B.D. 'e circuIares no., . ,'o

101.-'64 '·e 106,�64' da C.B:D.
e Qfíei,o no'- 9307 da C.B.D.
'rftIBUNAL DE JUSTIÇA

D:Ij!SPORTIVÀ: Recurso da

IS.E.R. União Palmeiras, fi
liada a. Liga,Atlética Nor
te Catárinense, contra de
cisão qo Tribunal de Ju�<;\

ça Desportiv� desta Fede

ração, ju'l!;;ado em secção :ie

...�� .. ' ..... ,!, .

; '",,' ".,,,,,;1' !li 4""1'
,1,(jij'l:t'll;"JU.' ,:11tlU,

, t' � �' � r: i '1' �, ,
',e ,[; , • H' • '

..._

. "

I

Em Irati -, 'lr.ati. 3- x
Operário 1

.

,

Conspirou o mau tempo contra a reali
zação;' anteontcsn, do Campeonato Catarin�'f}:-,
se de Remo. - 'i�;i

'" ,-

Pela manhã e à tarde soprou ' o vento
sul, 'sem grande violência, 'mas que formou
ondas que' tornam impraticável disputas-do
esporte da canoagem, tanto 'na bala sul como
na baianOlie.' . ,,:'

o placard : a6s 16 minútos
acusou a: maior t �distârt'cia.
entre a Cripital e ·Lajes.;:'26
pontos, Foi então que ,;��.:.
crudeceu }o

- jE,g-ol �iollep�o;
sem que os árbitros cons-�7
guissem contê-lo. Nossos' ta
pazes começaram a' ser;:!i,..
çados dentro do campo: e

com o pensamento voltado
para os próximos compro·
missos, foram poupand9
,.energias. Marco Aurélio . e

Rom�u entraram e a, turma
pareceu haver ganho san

gue nôvo, pois êS,tes dois 12:1.
reciálll qúerer aci�itar o ji}.
go violento, mas Dobes côn,

seguiu impedir. Estav�m
certos os' doIs, pois quem
estava· fova, no banco, per:
cebia clarament.<a joellia-

.

das, cotoveladrus e ponta.;.
pCs, que os 'Juízes viam � .._..:
mo la'Jces da disputa e Zí
por várias vêzes, seguindo
ordens de seu capitão, aban
donavam a {uta. Foi quand.o
o placard �iminuiu de 72;;\
49, para 0- final de 74 a'· "'9
Após dada por encerradà-, 'à '

paI·tida, nossos rapazes" fei.
ram demoradamente ovado
nados e cumprimentados
p2los presentes" enquaalo,
os lajeanos' eram repudli
dos. Foi a maior apresent,a':',
ção de bola ao cêsto até htí
je dada em Pôrto União, 's.
3'undo as opiniões de tojo.
r,s

_
n"�n;stas, que passarár.

a apontar nossa turma c'o

mo a franca favorita pa; �

o título, Quero frizar qúe,�
violência ilpposta por nos',
sos adversários foi tan�a;
que após o jôgo Dobes e Ai:;:
do tiveram que reCebp.l� ,so�
corras médicos, e ficarem
em completo repouso n�

ôia seguinte, afim de po
c1erem se recuperar. Os pon
'«3 estiveram distribuidoSi'·
d� seguinte maneira�' Aldo \

22, Dobes 8, André 8, Ro;_
1 'alr'o 18, Zí 10, Adilson
'8, nomeu 2 e Marco Aurélio
não' marcou. Não me é pos
sível destàcar nomes nesta

partida. ,To:los sem exceção
merecem' a nota má�ima. A

arbitragem esteve a cargo
de Paulo dos Anjos e Fran
�o Conte, que fbi fraca, dei
xando as agressões se su·
ceqerem da forma mais vil
I-� 1sível. Bem, a minha ;»ro
xima reportagem apresen.
t?l'á o transcorrer da parti..
do. �ontra Joinville. Até lá
meus amigos leitores.

______________-u �

DECIO �ORTO

Paula Ramos x .São Paulo não ,terminou: UU·z SIlSp 3,odeu
.

,

o jogo P,'lr lâlta,'de,gárarlfi �s
..

'

Paula, :Ramos e são Paulor me da -'�€S,tJrêla' 'S()litária', lámeilte'e terla'venCido,tlão .tantes !Jünntos -sejam ��f"

fo.;am, os .protagorustae ,da ,cbrn joga.ct�s' .nrries,; nas fOsse a suspensão 'da: pele-', tlla'°gS ,1'1'oj� à no:i!te',se: 'não
dÍ.Sputa, Q� antéontem: ·no. ,'quais �e,,-e'vi4ericiou,

-

Beto ja É' prováv�L qÚe qs 'res.:. o 'fQram':'ont(ful.
'

e�tádio 'dá rua', BO!Cã.iú�a�, q�; mcluS-ive, assíaalou 'de "" " : "

' "',, > 1 {,>

qQ'â�d€);f()i--diH)O,j)ros.s:egu�:-- �a���O�rã€)e$�te,�,é- :",', ,"':�,: :',
_' ,�-�';:" Assim, resolveu..a Federação Aquá,Ú�a

::�� ��: ::==�:�t�;d�!=- ":::asd�l�:.e��!��,�:� .: ATENCAO,'-tRor�I:SlA"f!P.DRTf;VO de Santa Catarina tra�sfed.r a competiçãor.pa
Assimvê que, na noite 'da ' "," , ., . ,

, puta esta que _
não. ehegoa 20. e ,30. go]$. o qruadto pau

.

Ate"
:' �',: "

"

"

,

ra O prO'XI'mO domingo, I10" me's'm-o loca'I e' "'1"."0
Após a decisão do supe- próxíma quarta-feira, no _

-

. janeiro:' de 1.965,- ,o ' partícípar; 'desde que este
"

.�

T íb I d'
ao seu final, pois foi, pelo Iaíno' pôd-e' re'SI>.'itaF tranqtii SO'Cl·O' da ACES"'- está 'CO'11'-

ríor ri una em ar ga- estadio dr. Hercílio Luz, eE1 \J ja em (fia com suas' obrt- rário.
nho de causa ao Figueiren- Itaj,aí '. teremos o encontro

árbitro suspensa aos 17 mi correndo a uma viagem ao gações sociais. Os traba-

t t ínternê t
'

' nutos da fase final" no dizer Rio de Janeiro, conl estada lhos devem ser enviados pa-
se no pro es o In erposto eu re MarcIlio D�as x Fi-

do árbitro por falta de ga-
.

- - ------ -------- ----�

pelo Metropol contra a dé- gueirense enquanto que oa- no magnífíco Hotel Pais- ra a sede .da Associação d03
rarltias, depois deconsta-'

.

cisão do T.J,D., por 7 x 1), ra domingo na capital co tar a falta de 'p()l�ieJamentt')
sanéú, por conta da C.RD. Cronistas Esportivos de San BA'SQUETEROl MA PA'RADA

a presidência da entidade Estado, o Fi�ueirense rc- ,E' o prêmio.. do concurso ta Catarina (altos do· Edi- • li.#' n
lia rua Tiradentes,

�

elabo- 'c8]pcionará ao Fercovíárto,
coisa que. deveria ter fei�,() de' reportagens "A Evolu- ficio Chíquínho) , em 'cinLo PO'R

...- antes, do inicio (ta pugn$l:.
. .

/OU e determinou os próxí- Êste compromisso poderá 4 x 4 foi o resultado dos 'tiZ

'

ção do Espo,rte Brasileiro". vias. E não se esqueça: a 'LUZZI.

nos jogos pelo Torneio, da ,s'er' antecipado' de cb.:mm 'Os associados dó interior assínut :'1 ,j( ve ,'oll}'iar CJ11
. ,.

" minutos jogados. O tríco- -'

Degola, que reúne as" es- acôrdo 'oara a noite de ,sã-' ". do Est.ado também. podem folha.
-"1 lor praíano . co,m um' goleí- '

quadras' do iFigueirense, bado' devido ao forte calor '

. ro improvisado,' perdia
.

P0t
Ferroviário e Marcílío Dias." que vem' assolando a ilha.

, 4 x 1, quando entrando ().
promíssor iBeto rio lugar dE'

Rogério, indo êste para ,'}
arco, o panoram,a do jogJ
mudou por coúlpleto e o ti-

. _. � ..._� ..��__ I:i�,-·���.!f;.,�·;l " .'

Rio novembro' � 98 que militam- na im-
, prensa têm, talvez por. nàtureza" urrtao;faciuaà

,

de f�er amizades e' novos ami'gos.,Em Reéife,
·no "Diário de PerrÚUnhuéo';tra�ei conheci
mento ,com exc.epcion�is amigos, dentr� '03

quais, o mais notável comentahst� de espor
tes, Adonias Moura qúe'm�' falou dos"espor
f.es de sua terr.a, das difiçuldades dos • pequú
nos casos que surgem, etc.... Havia. em suas

palavras u� qq.e de 'triste.za quando::ni� falQu
,da eliminação do Santa Cruz, pelo Fortaleza

.

�as disputas da Taça,Brásil,.Ôjôgo vIolento-e
'a má arbitragem, -entraram em oa,çãQ, 'disse-m�
Adonias, sahentand� 'que atU:ahne�te o'fute·
boI pernambucapo está repleto 'de valores no-
'vos, que vêm brilhando tintens.arpente nas,par

,_' t�das ofieiais. As rendas têm -81do otiinas e as

� arbitragEns razoáveis, sendo o melhor- Olten
Ayres de Abreu, contratado d� F.P}':

Em Pôrto Alegre, no, "Corre1io do Povo"
'entre inúmeros amigos do 'esporte, travei pa--'
Iestra com o já conhecido. Silva Junior, inte

ligência aguçada, pessoa am'iga e notável jor
nalista, que me deu tratamento h,?spitaleiro;
qUe somente 0.' brasileiro pode dar, quando' CAMPEONATO
Se encontram amigos sinceros.

DA DIVISÃO

Fui à Rádio Gauclia e" em eonversa com
o Diretor, ,de Esportes e sua equipe, dei ligeira
ent.revista sôbre 0, futebol carioca e as arbitra
gens que constituem problema maior no fute
boI nacional. .

,

.Acompanhei pelos jornais" nos dias que pas
sel em Pôrto Alegre, todo o movimento às vés
peras do Gre-Nal decisivo do campeonato gau

, eho. Surgem as mais, desencontradas notícias
Visando, 'aCiBlé:� de tudo,. renda e públiço. In
.,clusive em debate o caso do atleta do Gr,êmio
R.enato, que vem gaJilhando·caso, face ao que
se comenta: tentativa- de subômo. Defendem
Ulls o �t1eta, outros o acusam, �llvolvendo um

��de profissional, em caso que talvez não
se:Ja verdadeiro.

lha J'das o que se sente ac!ima. de tudq é a \,rl
',tLLÇ8.0 do povo�06 esportes·dQ� e 1aln

� a maneira cordial f!01ft que 1rataa os

y

, �tantes, (} q��,�,�QS, tornai. acima de ,tudo
�a}s- e mais br

..

05-". '. '�
, '.,

. Federecêe Atlética·Cafarinense
. . .' �

.

Pla,card Esportivo do Pais .-1
CAMPEONATO, CARIOCA
D� PROFISSIONAIS :Por>

ROÍMDA

,r<!o; �aracanã - &ábado
Botafogo .1 x B9ÍlStlCeSso oI

No Maracanã _ 'domingo
- Flamengo 2 x Vasco :ia
Gama i
Em. São Januário - Am�

rica 2 x Madureira if
Em Figueira de Mero -

São- CrfstÜ'vão 2 x Qlaria 1
" Em Genera!1 e:everiano -

Portuguêsa 1 x Flumienen
se 1

Em Italo deI Cima -

Campo '_ Grande 1 x Cama
dó Rio' 1

PAULISTA

ESPECIAL

No Pacaembu - portil
guêsa de Dfspo,rtos 4 x Co-

rintians 2

Em 'Bauni � NOrDeste 1
x Juventus' O

Em RiBeirão Preto - Co
mercial 4 x, S:10 Bento i
Em Cam�)inas - Guar::t

ny 2 x l"erroviária O,

Em São José do Rio Pr:.-

to América 1 x SàJ
Paulo O

Hoje, comento a maior

exibição dos nossos rapa
zes nos v' JASC: que foi a

apresentação contra a .equi
pe de Lajes, Vinham os La-

4 de novembro de 1964 re- jeanos da fase de classiü
solveu o superior Tribunu 'cação COJ;ll uma derrota
negar provime',i1"to por una- jfrente iaos

� joilnvil:enses,
nimidáde de votos. mas fôra com o tin1e reser

,CONSELHOI,TECNICO .. DJj: . ;'va, .Seu' maior :.cartel era ('

ATLET,ISMO : 10.) Realiz9,r 'd h'" "d"" "

,

e aver ertotâ.do o' Uni::v.)

conjuntame�te com_ a Oa· "de, ,Pt)rto AJegre, campea')
zeta Esportlva. de Sao' Pau�

_ 'gaucho da última tempora
lo, a Preli�r da Corrid�" __dá".,.,o -qtie,.-àizia 'd1)' poderio
de São -Sil:vestre, e treinamento da equipe,
2Q.) De41gnar -a dat!l. de

. Nossos rapazes não haviam
13 àe Dezemo.:r;o para rea- feito até então, uma par
lização da côm]petiçào aci- tida à altura de seu nivel
ma, tendo cômo local a -;:1- técnico. Entraram nl:'. qua
dade de Joinville. .dra empunhando üm bu-
30.)

.

Informar a!Js. filia- que de flôres, que ofer'ta
dos Que o campeol')ato régio ram às garôtas

-

presentes,
mil de atletismo 'marcado após/uma saudação "orietL
para, os dias ,7 e 8 do corren tal", com uma simples in
te 'não se realizou, em vir- clinação do corpo. Os apla u
tude de não se ter inscrlto sos foram enormeS, e aqu;,
um atleta. siquer. lo já satisfez em parte à
F�orianópolis, 17 de No,- platéia, que seria agraciada.

vembro de 1964. com muito mais. Dobes, ih'
Ody Varella. dré, Romualdo , Aldo e Zi

Presidente iniciaram o jôgo deslan
chando -desde O'S primeiros
instantes. Marcando perfei
tamente no 2-i-2; com va

riações p,ara o 3-2 e inrl'
viqual quando ,necessário,
anularam completamente o

poder ofensivo dos serranc,s

que começaram a cair no

jôgo violento, Aos oito nú':'
nutos o marcador a'cusa'ra

29 a 11, aos 15 a 18 e 'tO

final da primeira fase 45 a

25, o que diz bem claro :;:,

!maneira soberba como se

portaram \ nossos atlei;r.s
com- a camisa do Clube S�)-,
eial' Paineiras. Enquanto
que Florianópolis da-,a

. schaw de técnica e de edu

cl:!:ção esportiva, os lajeanos
mostravam nãÇ>, saber per
der, com faltas desleais e

\VerdadeIros ataques prati-
, cacos dentro da -quadril. Do
bes era o principal visado,·
juntamente Com André, que.'.

.. eram os dois que disputa-
'

vam amboS os rebotes. No

segundo tempo, com Adil
son no lugar de André, q!,le
saíra com três faltas, Do
bes colocou Adilson em cam

pO. O rendimento conti
nuou o mesmo, continuan
do sempre' 0'8 vinte pont.).:;
rde diferença, como vemos

se observarmos a súmula.

CAMPEONATO

M�N-ElRQ .:

. A'NOvA D�iRETORfA DO ORlEÃ.:ES
,

,

TEN'fS CLUBE,',

Em Belo- HoriZonte
Atlético Mine4"o 1 x Amé�
rica 1

-

Evn 'Salvador -.::_ "Botafo
go 3 x' Ipirang�'O >

'

Rec'C'J;)en:;,QS e agradece- Dr. Nam'o Q, Colaço 'l�,
Para 16, Ssctetárj(') -'-�aU'
1'0 Facl:::co cos Reis
Para 20:, Secretário � .8d

gard Rudi 'Mattos'
Para 10. TeSQllréiro ,_.. Fran.

cisco W. Pedone
Para 20. Tesoureiro, _:., Gl,li
do A. Pizzolatti-

DIRETORES:

ISocial: - Dl. Ney E. Ra·
mos Rosa.
Património: Jncely Lottin

Esporte: Constanttllo

Quarezemin _

CONSELHO .FISCAL: ('elei�
tos)

Em Presidente Prudente

mos o ,s2!';',ulnte ofício:
, "Orleães, 9 ,,;e novembJ:''J
de 1964.

- Pruderitina 1 x 15 U�;

novembro 2
-

Em Guaratinguetá - E_;;

portiva. O x Palmeiras 1 ,_

iôgo suspenso aos 38 "mi
natos co tempo final .

Na Vila Belmiro (no· sã
baào} - Santos 11 x BQta
fogo qe Ribeirão Preto O

111
CAMPEONATO
P.u�SE

Em. CUritiba - �a'feoo
1'& .:t x O'mI.rany O'

'

Em Paranaguá - Rio

Branco 3 x-Agua Verde o.

CAMJ;'EONjtTO
FLORIANÕPOLITANO

!lmo. Sr. Diretor Esporti
vo do Jornal "O ESTADO'

Florianópolis.

,I

Nesta capital - São Pau-

lo 4 x Paula Ram(')S 4 _ Respeitosos cumprimen
suspenso aos 17 minutos tos:

do segundo tempo.
" COMUNICAÇAO DE POS

CAMPEONATO CATAR1- SE::

NE�SE - ZONAS 3 e 4

Em Lajes - Iritel'l1acio.
na! 2 x Ouarany 1

Em Canoinhas -::- Santa
Cruz 3 :li: Comercial 1

.

Em Joaçaba. -- Cru�e\r�
3 x Atlético '- Chapecoe-DSe
2
AMISTOSOS, PELO

,ESTADO
Em Blumenau - Pahnel·

ras 3 x fIercílio Luz de Ttl
barão 2

.

Em I Itájaí Marcíllo
Dias 2 x Almfrante Barro
so 2

Em Capivarí - Rio Bran
co 4 x Barriga Verde 2

Apraz-nos levar ao co

tlhecimento de V. 8. que em

Assemb}éÍ!8i Geral f)rrli� ,-,

ria r�alizada em ( ta de 28
de setembro p. findo foi ·:,"C'"
leito para o cargo de Pre
sidente dêste Clube o Sr.
Dr•. Emir Bortoluzzi Souza
�m cuja Assembléia se ele

geu, também, o corpo je
Conselho Fiscal, ambos 1'3 ra

o período social de um a,l()-.

.cc�t1forme' determina o

capítulo V. - Art. 24 dos. es
tatutos socias, o presVie'1te
reeleito escolheu, de' livre
arbítrio,' os demais mem

broe para c,!,mpor a n(' ..�
Diretoria, a qual fieou <lS

gj'm cOll,gtituída:
Para Vice-Presidente: -

AMISTOSO
INTERESTADUAL

--------

Edgard Mattos

Henrique Ernesto Hilbert
Rafael SDvestre
Valemo-nos da: oportunj

dade para apresenta!;' a V.
S. os protestós de elevrula
estima e distinta. consfde
ração.

Lauro, Pacheco dos Rds
'

10. Secretário;

Cordialmente.
Emir Bortolum Souza
Presidente'

COZINHEIRAEm. Mafta - �eti local
4 x Coritiba do Paraná 1 -

/

.

Precisa-se de uma para trabalhar e:m
CAMPEONATO REGIONAL f"I"''''ueiros.

'.'

DE JUVENI& �

Neata ,capital - Palilla, Paga-se Cr$ 20.000,00 mensal. Tratar
Ra�08 fi x Ffgueirense- t

�

.pelo telefone 3822.Bã& Paulo 2· x Tamancla- .

:ré 4
'.:. - ....

CONVITE
A diretoria do Clube 12 de Setembro de

Capoeiras tem o prazer de convidar os seu
assooiados para a SOAREE que sé realizará'
dia 2'8 do c6rrénte com iníco às 22--h0l1iS, ten
do como atrar.ão um desfile. Orquestra �ide
rúrgicas de Tubarão.

rúrgica de: 1ubarão,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JU�Tl9'ljEtID�;,ijr."riaer feiá que pagar �s Im�fôs:fdmd

�[�da�r.da Fm����ãD Up! ;pet e caU,SD no ri u a
,

'��;tªi!� �];:;:iE l ELtSC prolDove' .enêonlré conl a imptensa,lem tages'de f,.ecl.lrsos nos autos , .. : soma CQrrespondente. ao Escreveu: Nelson BraScher .so Estad,o. Os' homens da dar Usina do' Caveiras e Nu. clutndo .parte da rêde de Produtos Derivados tive, mos, Dib Cheren en- 2P.O�1. de agravo �m �mprést�o comp1:lls6rio .

imprensa falada � escrita mínação nas, principais,' ar• .'dist,ribuição da. cidade, voo mos Um animádissimo baí- mar Salles, Dr. Wolntmandado de segurança, m- calculado sôbre ° imposto O Sr. Altrio Bossle, Che- de Lages,. �m. satisfei. térias ·da'eidade, CE>m' .mo- lum,e energético suficiente le de gala no Serrano "Te- Rocca, Prefeito 114:tsrposto pelo sr. Nilson Wil- de renda.'
.... fe do Departamento de' Re- ti�imos. pelo .trató 8 'efi. demas luminárias cIe vapOr pai:à-a "Princesa da Serra", nís Clube e. no mesmo dia Dr. Abelardo da Cos

�on Be�dcr visando 'eximir- Como ad��g�doS "do�r: �aç� P\lbli�s da GELESç, 'cie�te .trab� do Sr; Ati". de ��o. N$l, ustn;a 4Ó prossiga nó seu desenvolvi- com grande comparência tes, Juiz de DireitClJ
"e .do pagame�to de Jiéb� tor �� .FuIidIÇRO Tupi / � �rOIJlI?Y� em nos,sa ci� .

rio BolSle que demoDltrou
.

'Cavei'ras, com um' <U:Scurso mente _ e -aguarde para o uma Soiníe no Clube �o de vara: çól. Samuel �para com a Fazenda �aplo- funcionaram no f-eito judi. uma. reunião da Impreri,sa �r, iüzl' b,9tn ;rjorilausta,.' um 'do Dr. Julio Zaproám', pt, próximo mês de Janeiro, Julho. Animou o baile do: Alves Correia, Co
nal.. ,.,. '."

.

cíal, além do dr. Fll!>rentinÇ) falada· e' 'escrita por ooasiã:o bem �o: e uip." �ente, ' ,nitor'�en�e .: q,s"s' i � sem racionamentos �
.

con- serrano Tenis Clube" a ta.. · do B-\l.talhã_o ,H.ond�/l. d�cl,são dlfquel� G6rle Çarminatti,. maís, g;uat�o dits
. inI!oU�Õ6s das O��5. f�� ,

' l. .

,
". , � ':' ....... < l' clusão da SOI'ELCA (Tub.'1- mosa orquestra "F�àmingo'� Afonso. Alberto R�

yupenor de Justiça, t��lf c,�usfdicos de São Paqlo: "Mquela 'empresa em Laj�. ,'. ' tJ:.ais ElétriCas qe Santa Ca:. rãoj, cuja ,'capacidade de de Porto Alegre e lia Clube to, Presidente ela
tI.<l �m- unanimi�ade, fOI no A defesa .da. uni.á?, cujo Participamos de um gal6- No� "cidade viveu se- �rina.."s'JA:;,' em que; d�qv 50.0.0.0. KW, terá parte .trans- 1° de Julllo a orquestra ção Rural. de Lages��
sen�ldo de confirmar a sen- 'P9l1to q� vi.sta foi a�p� to na Churrascaria "Pan- mana p�ssada; dias festivos, OOU a inipOrtâ.Qc�:' da :P:St nórtàda para

.

a região da '�Alegrias de Espanha".. No sídente da Associaç- �
ten:a d,., dr. João Ma,:con- mente vítoríoso em F.orla dolto", com' S.S. 'que pres- com a rea�ação da i-, Ex- na" do 'CaveiraS,' 'pa"" o 'de- Serra e municípios de Oes- Clube 14, tivemos fíníssfma ral, foi o "locutoru
des de Mattos, juiz titula! �ópo�!s e agora �m Brasí- tou a Imprensa lagea,na. 'e P'?siç�o, Estàdual. de AtiI.- séQvolvimerito',. de' Lages; � te Catarinense, por inter- SOiréC,. também animada êle próprio se íntí

-'-. - lia. esteve a csrao do· Pro-- de outras ciâad s QS' esc��� mais e Produtos I)eri\'8,l. CELESC' abnu á. solE�nida� médio da Linha de Trans- pelo coq.junto "Flamingo". zendo a apresentação
cU1!'ad()� da RenúlJUca, en· recimentos necessáriQs'fÚUl:n dqs.: q\le a-icartçou· pl�O ®' .$0 inaUguraçij.O,.dó

..

�o �iSSãO de 132 KV Tu"Q?rão- No Clube 1" e Clube 14 foi oradores. Usaram'

� em exerr:fciQ, dr
.. Ni� to' ao ti:absilha, � e:êlêSc êxito e. aind.l1

.

a inatilrnr-fi- Gruj)ó.'. da tJ�qa. tIsIDa· e Lages e' ql}e já alcança a apresentado pelo renomado vr."l., o Dr. Wolny
lau �ev.::.iano ?i3 OlIveira. em Lage� e' ",m todo o 'nos. çáQ das ol.lras ele ampl�açã.o obras cQIJ;1l'lemeijtare.si ' � s:upestação abaixadora, J;lra· cronista· social,' Seba�ti.ão Rdeca, Prefeito M
....

oili das Orquideas foi' sucess{t
s'

���;i�:�:;. �f�:f�;�����E �;:�:��
Sabado," a nossa Capital. Santa Catarina de 1964- _, _;__

,

.

_ ,_ ,__-:- lUares e eclesiásticas, tendo Encerrando! as fest�vidades pleta explanação do

f9i sede demals uma gran- Sanara ZaItatta, do.Ms,'i1- lia PiROVA' ele"'l' IS,l'I'CA' JO�t
;

.'

a' frente o governador CeI· da 1 '. �xposição Estaduál agpra tem feito o seu

d Cri i Prin [; so Ramos, que presidiu a de A�ais, tivemos no. ,rerno, nos setoi'es
.de promoçij.o de congraç2.- pituba el c uma; ,-

mento social, com o BeUe cesas: Ma'ria da 'Or:!).,Ça N"AZARENO' COE'L'H'O
.

cerimônia, Prefeito Dr. '01_ Clube I" de Ju.lho o Bali.� cultura, Educação,
,

1 D fil _,' p' to d "12 d A'
�

to
'.

.

;.'
.

.

.'

I.

'.' ','
'.

.

ny DelIa 'Rocca, Presidente. da Tradição, oferecido pe- El"trica. Neste' ch
das Or ....Ul( .eas. -:-' 'es e ,.. e lO,. o

'. '. e gQs;. " -

'.' .

,.

'.' di .

Assembléia Legislativa. los- CTGs Barbicacho Çolo- calcula-se que com
confraternizaçâo das De:'. A.,na Ligia' Pinho Zlmer.- . ,

. " '.,j , de Santa Catarina - Der. rado' e Planalto, Ü1gf>I'l�O, ..."m mais de 400. pessOas.
iJut,antes' de. Santa Catarl" mann; Ido . Concórdi,a.. .

d,) . t
. . ..,..

IVo 'Silveira, Sr, Hermelino sendo ali apresentadas dan- b éasal Sr. M,oisésn2 Je' 1964;' rea;iza ';l no Rio do ISu1 'e �::Jiane ,PiFes .,' ,.' .
, "

.

,
'.'

"

�ar,guni, Diretor Comer(',!aJ ças tradicionalistas _g�u(:,has.. do-})a. VirginiaClupe pOze ele �gôsto, qui' do "1 2de.. Agôs'to'�. A "festa '

. " "
, da CELESC, Dep,. Dib Ch€" A êaravan� governahv ·-tal completou no rlif.\ la,.

O den.1.1t.ndç . 1"0. 'SilOv·ei' ('Satou 'corri . à muit,� s�ill.-, foi autêntico .suce.sso; al1la,- ,

d"
.

td' ..�c·, .".... l;'�n, lider o .__.overno nn compareceu a. o as as so- sado, meio se'�u-io ""'

,,'::rtica . prese"lça (ia �vIr.i13 nhã diVUlgar,errios, com o1e- .
,

lo " -.Àssembléia -,egislativa, Dep. ciedades lageanas. conJ·'lg"l. Familia.

m%' Bra�7Leka de' 1964 '- talhes o grar:de' acontecl:' . , ,.

,... Waideman �alles, represen· Os visitantes da i'. Ex- benquista em nossa
!�lss p..·.ra811':-"' Arigela v.·as- '}"<l",,..,to oe gala,· pC'rom.oyid,o '.

d S I d E t d
. - .

E tad '1 d An'• tlinte ou. ° s a o, poslçao s ua, e 1- foi naquela efeméride O
{<incel.l,loj. qlle' 'Presidia Íl. pelo. nosso ·Re.p.or.. ter So,i!!8� . .

V'd 1 R
'

P d t D" dJ)ep.· Aureo 1 'l amos, mais e ro U 0S �n.va .
os, netll ia casal muito

Cornissá6 ,i\,;!!adm.:à. G1J
..

'" 'Lázaro' Far+olomeu, que .·rn.. i t te d C'erra l1a f' m S"lrpresos co,..." o -

f'lh"- '" re;:>rese11 an a". lc,q.ra �','
.

�,�
, pi'imel't.fldo. S<>o � QS

.escolheu: Rai-rha· da&
.

01'- muito feJjc�a(ro. pel(J zran,- '

bl" L
.

I t" D d" t o que '11a-o.' . , Assem ela egIs alva-. ep. 11:0 oer .ame pr' casal: J..l.r;' Orl:; ,.:"l..utadoqlüdras,,;fe 3, :C. 1964 a de- õe êxito. SU,a colun'a, Ratiri;' "ed�ral Osni de Medeiros esperavam que nos ,cam- sado com la. �isiab�it�r;te dó' Lira T. C. - "'a sociedad�, hoje, !1ão �égis, Cél., Samuel Augusto po� ,de Lages tivesse.; ani· d Cél.
'J.. Fu."a o;

Lepi'9ra Pereira O!iveha;' sai;rá, voltandp a circ.u�':lT lÚyes Correia, Cmt. do Ba· mais dé tão alta linhagem. Furtado, casado
�<Linha .

das i)ebutantes (lE; q.ma.':'.hã. talhão Rondon, Dr. F'.11vio Adr-:'_'aram talllbem bastan· Gertrudes Furtado; Dr,
Vieira; 'Chefe do :abinete te o t.....neio de laço' entre vy Furtado;' Da. �arIa
áe Relações Publicas d,o os ca"'1peões' Bl'lr•.cacho LOllI:des Ramos
palacio do Governo, Secre- Colorado, Planalto Lageáno casada com Dr. Be
tarios de· Est�do e expres· é M:inu1lUo Catarinense,' e..ste Ramos Neto; Professor
��vas 'figura� da soniedade ,ultimo da cidade de São

rasmo Furtado, casado
Útge,aná, ·foi precedido de' Joaquim. Tambem as firo Da. SulaJ;l''+.'1 Ataide
sólenidade simbólica, na mas expositoras apresent'1- . do; Da. Ana Emilia
ba:rragem c19 Caveiras. quan- ram espetaculos a parte pa· do Arruda, casada co

do o Governadol' Celso Ra· ra os visitantes, dent"re as Sr.' Ari Arruda; Da
,.lÓS coloco\!! a ultim'l pe-( qur;is destacamoS: Àgencia Furtado Reuter, casad�
orá dan.do·, por concluida. Planaitlm! de Veiculas, ,Co-

o Sr. Henrique,I...'Jter,
D,epoi� do coqu�tel ofere-

"-
mércio de Autom�veis João Jucundino Furtado, ca

ciclo' 'às ;autoridades � po- Buatim 'S/A. RQdopinho com Da. Circe Furt'1do:
P'vla�es' ")e1a Dil'etoria da S;A

.

- Serrana de VeiCu'los lindo Furtadc: Fniu
tEtESC e ne1z . Emprêsa e Maquinas, Sagesi --: Enge- do, casado com

çatarinense de, (;onstruçpes nharia
.

e Cómer�!o· :S/�;. FUrtado;' Da .. Marly �1<'u

ct,v'is, -'respoils"Ível �

?�la e'ICe .'-cem,- ';6 .�Pt.es���_.� -Àfidr�q,e, casada pom;�,
cução d:as obr?':) CIVI.S, .este ,: Vicente PascaIe,· ..· R�dQvei- ., Qí.iirino And!,'âd.: e Fr�n
reporter colheu opiniões as cuIas, CompaDhia' ReVen<tl� Fnrtado. casado 'com ..

ríl.l1is' .- .diversas, prindpal· dora de Motores e Auto1l1� Zilfu Furtado. A ;,

mente de hl)mens de em· véis (Coren,a). , Missa das Bôd';s dê;;�'
_prêsa e autoridades lo�ais'. Dois coqlletéis tiyem"s �o foi rezada'. na Catedl'il;l::
todas manifestando o ,entu· ,dr,'!.nde Hotel Lages,

.

um ceS"\11a. por S. ExcU/
si.'lsmo pelo empreendimen- o'-,recido. pelas cljlssçs pro- ,m:a. D. Daniel Hoiüín,
,to, pois �ossa cidade vivia dutoras, onde foram coroa- po' Diocesano. O� .)�.
as escuras há mais de quino das a Rainha e Prinnesa 'da dos foram rt.",épc.i ".'
ze 8.:nos. ./:-}:�. Exposição. E.sü�:�ual ,de, com um Gocl'létel .:udt:
Ainda sabarIo. à no1"']; de- ';i\nimàis e ProdutQ$:"DeI.'iv.a� tanó Tênis Clube. Pele):

f.,j�te à; pF.� .• , Cél. João dQs. 'Srtás: Naur.li'· Amélia vitet qUe hos fo: ,n°
C,)sta, onde se desta�a a es- Blanchini. Mtl'ia!1'l ��hhweit· riluito agmdecemos e

tátua "do J;-audosQ lageano zet e Eh.isa BiancI:tiát Arau.� c'urriprimentamos o ben,
Ne�êu' 'Ra�os, 'à g�verna� - .. fõ,"óúf.rõ· Õf�1.-ecídó· '':''�ia: As·' tO'C'âsâ(põr t[ci grato
do'r. Celso Ramos ligou .a .s0rdar,ão Rural . (1" Lages; tecimento.
c,h�lNe da ,iliiminação púpli· ·onde fni corhada a Rajnha Recebemos do jornal.
ca.·da cidade. com moder- da Tr�dição Srta .. Yara "Avi· ESTADO" o seguinte
Ii.'ts luminál'ias de vapor la.' grama: "Nelson Brascher
mercutio. Na oj.)ortuniqade No Cluhe de CllG� e Tiro Lages - De Florianó
depois das nalavras do Di- "Luiz ,Ramos Borges .... tive- Peço congratular-5
retor·Presidente da Celesc, mos suculentà churrascada nosso jornal com Gova
o Sr. Dr. Wolny Della Roccs, oferecida pelos pecuaristas dor Celso Ramos pela'
Prefeito Municipal. agrade- de Lages ao Exmo. Sr., Go. guração quarta turbina
ceu' mais este melhoramen- vernador do Estado e luzi· veiras em vesperas saIu
to para a cidade .

em nome dia comitiv.l1. DestacamOs total, energia Região
de todos os seus m'unicí- as seguintes auto.ridádes. rana pt Abrs Rubens

pes, ID'lnifestando ao Go-' presentes: Go .'",rnador Cel- ,Arruda Ramos Diret
verno do ·Estado e Centrais so Ramos, Deputado 'Ivo Cúmnrimos a missão�;:""
Elétricas, de Santa Cfltari- Silveira, Presidente. dá· As- grand.e prazer: por trl.
na S/A. os 9gradecimentos sembléia Legislativl Dep.· se de tão graride e inI
dá "Princesa da, Serra. Federal Osn,i de Medeiros tau,te· obra do Governo
Nas sociedades locais pe· Régis" Deputado.' Federal Estado em

los festejos da P . .Exposi- -João Calmon, Deputados
ção Est.l1dual de Animais e Est�duais Aúréo Vidal Ra·

"BAZAR DE
NATAL"

'1

O C1n1)B Sorotimista de

Florianópolis promQ"'!) .êste
ano are"1izacão do 'P.AZAR

n:rii NA'l'AJ •.

-

A fest<t 's�rá
abertfl. dia 1°. às 17 horas

pq se'ie da Rêde Fe--:'linina
de Combate ao Câ!)�er,
AV81:i.da Hercilio Luz. '69. ,

Ptomurgada
lei 992
ta. presidente . da. Assexp
bléia Legislativa' p'pnlUl.
Q'('U a le1 �92 mat1tendo '·os
têrmos dos �rtigos veta40s
pelo goverriador Celsó R8�
mos. na lei �,:i14./oue he�.efi·
eh f1S fiscais da f'1zenda:, eg·
tadunl.· G;'lllUl'enta por cento
do val'or' d.as cotas t..d 'pro

l'eSs.'\1:,clr os ,fuT'r:lon·ários
rlo �i3';0 d�s de::;pci:;::'!s -le b

comol;ão e ajudas d� cus

to. A alícota que 1n'�idir:"á
sôbre o total Mensal da :ar
recadar.ão fôi

.
fixlj,da e�

1,5' por cento.

••
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'

ii:'-

'U II 'r', &) �ln�' ���t�l;:7��::�� ����;��·�a:;�l :��t���i·:d:·;;�fi; ��e&'le���
, n:(�, vpc·· p ':

.

�Ctijl tli, �:�Z'�,oc::;i:�::t';''':��fs1�'::d:,,;;:�rci:tiI�, 4.J. .,�.'.,.., .
I; " ,:: ,

..

:,
;. ','

·j:aLnunh"pr.:órri:pçao'·��o DEPARTAMENTOD� ESrtl"".,TES
(Cont. da l�. !o':_;") .m.'z; pr.::ml.ll'I'!'i.?,,1'Hento a:tra-' ?re� ·lente ,: da •..RepútiUca,

.

tiA .RAD�O 1UARU�-A� Joã�:' �aÜlo �O:d�'rá '�:�?rese�',ar :·:0.

ra1.':lns, d:ostac.::m;s-e a PIe- .�'s i·c :L--ripn,n:rA,
.

di3'E:lnçia a,ltori-d'.ade conbra'," ril8� E}ra, 'nosso Estado :108 1'estejo& do quar.to, cl!nt�na�lO do R.o ·.d�
sel�ça de altas

_
auto:·ida5es. "da sati�facão com 'q',�e" ·'Te· reconhecido, que ev>,,"; .

o j3"ílei�o. d�re�del:Ilo da e�atóri.a que'� s�h\ i�-li':ada D'O'

.

do Estado, emprestando seu cêbeu a decisão do Supre- per'go da prática . de u..'1l próximo an". Louve-se ,t,ambém a pa.rt1ç;J-yaçíi.o �tlva ,��
., •. :y,. -'... d mo. .,.-ibunaÍ do País. ato 1ncon�titucional, contra MON, :'DK e O comando, .eficiente de F.ernando r.nihares.clã.:.,apolO e aCOl�nealllJ"n oao., .'1-<"

Ae;«;fó do Governado. Mauro ).\1i1húes de pessoas rea· o Governador goianO." Dis- Silva'que na f�\�a �ptro. assiste- I) a.W.
.

'(>�qrgés, o d�s'()rn7""l'vimenw 'lize.rf,>.m manj�esta,çÕes n�9 se ai.nda que o Govern'ldor -

---S":IXO' !["Z'�RO"'�Nt71'JR '5-',da>$e�é'ai):,d('; Supremo 'T'�i. 'ruas',ch CnpH.nl dO ��r.tado d0 Estado não pÔ<l8ria 'ser' 5'0 A f-' ';IJ� t'
I �

.;.•..bJ..l·..�I.rl�..,.�.:,llc�l.:."F.... ·ed,�,lt,·'.;:,�l·:�:.·..'.··b,·e..�.rn.·a's q,l,J,�.o·ir;)uosi I.' Ç�ÚAN�A. 23:, (OE) �: r� iuI�iado pQ.r uma � ÁuditorlB. r.'" ',,; ',' ,\ .. ;& :'. .
'. .�' -' .

I,'

",' 'V ,p ."'. �" ,:'''.(''�",..,� .
...-

.• ""'"W' t'1�n ·Militár. EeV;<,,"i'�mdo s·'a:.L .,MoseqU:J:2�- (ÜE}'�i,�-:,.de,.zeIlo, �nqrcnt� r,,-u'.' erp

.� em- seu', :fav.ór: ::",
-

. ]ria;ioria absoluta ;ri:;:' J�g��� g�.: oHQ!} a çQnS�itllir:fid·:j:J.e:: utri� ''"'ande ."OIldà d!il ;:��n0 "

v@Ti,as regióéb. da Siberiii_'a
l'

. .", I ...' .

� �l . .... �
.

'1 ;.
J 't 0/ ", b.l..l •

. • t�, '"
.. . J;

')... .

." GOIMnp�, ,2°, (Ç1E) I Na ·,(1 "egislativa ,de GOlpli:X ·""riKs ·nríse.-.;.,. 'll� ao; ve· d> '

se i,éxtendel..( �el) t�'r:r��q .telf;>eratur� �es��� a . 50

� ár:ef;l militar: :1& r6,�i�trado ::JrJ. délJutndos ,�ob. Bún A-rüdi dos Ests,dos ynidos da .Amé- soviético.' Em Moscou \,,�s;_ graus c�ntlgr�?os.,:..; a baixo

.�.·.'.'o :te.gresso �: G.oiânfi":·':·dQ:.. tar-ãQ' numa cqsa c"nstitui· rj�ca, a.ssim como o nome de termÕ"""'etros. rea;"tra;r'ám�� a
.

de :2:.e]:"o.,· .: ';'_":\''':.'.
,'_ .'.'" .', '1 �J..I. " o"":"i' .... '. � .

l' •. � _," 0'

'. Gal. NoguBíra Paz. G, 'l1aIl- .da de 39 parla1!1�m�?;:.:�" )� '. ,:'ul'�stas d�� fa�n� .mt�rn.'ilcio- .rrtéM. de 13. gtillJ.S' I. �i';:;�.o '. -:::-,. ;,. ,.,c;·
�,

,

1 ....n�p. na 11' R.egião M'litar • ·lcilin�nt,�;,���E\."i��.,hq:�i5.. .
't":'il'tt & ,c9,�'t��t-à)}�·ê��W.Jl!i. ;I,: , : ';, \:\< <'" . :-lU:

'

�:.> ',..,:..:�" ',,: ..
'

.. :,:, ,�
"ne rr\)Ps"t=riu ua.hl. Q.i"ln\B 4'::', � A�lé!rt�I���.,tegl&làt.�' ':"â(1 d') v'f�C:��l)-"'$1"� (1?�I!á:l.. p'A nA�I'f.·, "EB. v,�

rt·, O :" nnn,�LEMA ,",0 �

a seie ", séu CQtn.'lt\ü'). 'e"rl ,yo' cl�'Gdt�S<�yo��p" o' :00- ..,'�ei:; dê, 9!Jj'J�ln\: ",Q,:�;��� ,A'�, I,A,.'�., " <.�' ".
, 'F��,D .

� ,; ,�
cftr<it,er nrov1sório. "Por 0\.1.' ,o·'Wea(lhjtlE�-,'1t". do 'Go"e-rnaiibi"jo '#�rnadh dó,-eeará�'sÍ":·'Per�'·'.'·:· :.',: �",,,' A'S'Ã"S"I'E"(' ,'M"'E"�N''1' '0'>'<

.',.' '. ". :"
'_ . • '. r •

. "
"

, !,'
, c

t � _ ..... '" _�J .. (

tro 1<1(10 O Cel, :6�Y�JlO" 'fI/Ii,:,,: ., do��E�tfl?O. '.. .. sH�.1 �arroso, ,a�,à�a ..�fl ,.�. ., •. :' ',' ", ' ,; .,' I ,.
.

'

,', .,
'

h �'")?",:,"niaJJ'.e do lO? Bata· :.:13RASILIA,2.'1 (OE)· - �J N�tr�r. um pedIdo de'., lla· ",::,.);.,' ,.. �",,';;. ,

..
" '.', .),,,,,,;.,.,, ..

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

lN'i,�
.

d� r.�V�t :lO":es q,úe � on' ,��,nj�tf2 Gon�'llvÚ\S ?P., OH· \, he" ii·nn;rn��s. .'lil'!TIl�,�nf;àn4o '. '�. '?.vR:�t�B�;.,?� :'i�:E) '.7':'� õ.
, ,�e,!1:a.�o : p��a:: f)�cret��i� .. pe

tem f""
• eoiri ó 'vel.Ta .deu a er'1"'�"(:,�l1.",,�to ·de .

fl�"'� �",t" sendn coa�.�o, upr GovémO: d,o �aràna'<:r,e.l1l)Ii� :,� A��lcu!tur.�, �egu?d� o qU';11
;J.(;.�efl:<!jn. e�:.����: '�tànri6 �éu: v')to .no ,STF. .F....., seu � llt"�;ril'oif!" ,dR:: 11', 'P"liiã� :to<lo.O· $eu set:rétàii�db, p.�� '0. ..Paraná -J?erde , atp«lmente
e"'1 Br!1sfHa. regre�"ou. ��m. p8x:'ééer. disse_ ô M'n'st.rn Militar. sediádn'

.

�ib.. Porta· ra',debáter ,os 'probletlias de" }?etto dê 400.'{on�ladas .'
de

bém. TA<>C::<ln..,.,indo seu i>f>c.
.

Gon�<>lves de 01brei"r "Evi· le7.!I. O nl'(.lt,..,..�10 do pedido abãste'cimento' do RS,tado. ,cereais. pot 'falta de' arma·

to "'..,., (klii\.n'3.. d�ntemente. não seria o sr. é de na 4L609". N� ',:>portunidáde, foi, exá· zeÍlamento. \

,Au6s .", decis;"o favorá-
-- m�ado um relàtório. apre-

A·CARE�C A·· tI\.
li

T'" ..
. . ....,:.......,.-______.__..,....."._;..-

'

.. · •.
- pSSJS,p.nr.IB e,:mca

.. ,

'.

Ban'da -Infánt'il f.a.z SU.C.eSsQ enfDent.rn da prc)'2;r?maçí\o �Al!1 A.r.o\p.w,�é,' dflnti'O dos '

e"'t�h,ele('lrt� l,"\Ah Pl�.,,, de prnv;,-"'ns diAS, mais seis es-
' ,

T b" '_ ,<, •.

Tvfpt<><; nn '1t,ll"l (1"'''��n'' vi· Cr\t,C)1:'ins lo('�li� rte e'Vtf'nsão U. ·'-afaO. � ,

..

�wnnf) "1.,.,,,,· !J,.' n"·',rl"th';<'la- rn-r<l.l, 'Os 1\"'"ni.�íni()s hene.
. TuBAR;ÃO; 23 (OEJ

,e do' t�<1'-"'plhn, do h.0mem ficiadfls são f')r;; çle Rã,., Mi- , .. .

. ,-
,

.

-' ..

t 1 d Il'l1e1 n'l')este. n<lê:�<>ns". No- Caiu .uma série de festejOs
"'') vd.mpo, serao m�":l.a os .

·pop;U.ares apresentou.se 'ofi.,
- -_ .. _ .. - 1.,..'- ---.--+-.- ... ,.... va Ven""':<l. Urubici, Ta:i6 e

Santa Cecilia. ciáimente a Band? �usical

C t d S
'

d d
.

C'"
'

P
. Infantil,' Sarita Cecília! � de ,

en lO E au e e ·lIüper-l)· rO'rnQ� �
. A A,G<\RESC, como se: sa, ,Capi;vari:' Os .. festefos foram

, be, executa; em S'inta Cata. iniciados com miss."} em

I
•

M'
.

d'
.

- rina', o serviço de extensão ação de,! graças às 08.000 'ho-

C"'"
, .'

.

d
.

'I
;

ve mportáJTtes. e
..
idas 'rural, levando· a àssistência Iras .na jM�t:r:iz de l;IaiXo Ca-· ". .,

t
� ., -- .

Após a 'pl'o'�1(J�uu' dos�,tra- Cnapecó tique .• imunizada :nib:g�C���ceir;ro�r�:i: !.r.����. serão e�ç_e_rI_·.á_d�np On
IS.,., _ .',ruC,:ao ,'.. 'e.

, 9ru,:p.0.,
�

. eS,C () a r
balhos de verükaçá(. €lo contra essas terríveis e. da· EXPO�'S'IÇÁO "

.. _

.. indice de aguá :no ieite"Vfim: dÚsas molélStias. . ���::��Ci;�1:u6.0V:��ub:se:.
'

'

..

'
.

" ..
,

"

.

F
.

'

I d'
-

1 ;'"

G d:���p:���h:���'�r�:: d;'�r��:�a�� es�;�: d�al·através do pI4MEÇi. �r�::!�e ���I!la ,:xpo��� � m. , .. , a,.X',
I-na'

.

'·'0'""5':
'.

u�
..

'e 5tes de produção, o ,Ce!ltro nbS; de combate· aos mos- Co:.,_ êliSes, nOVOS escrit6-
"

de trabalhos de Ciências do '/ � "
de Saúde de Chape<:ó açábll. ,_�W::í que' no' verão, infes- rios cumpriu-Sp. fielmente e Curso: ginasial, dealunos' � i

�

.

( .. .

de .tomar a iniciativa u�· tam a cidade; tornando di· Ultrapassou;se até, o 'que do Instituto de Educação 'Segundo com';lI1ica�o que verba necessária para o vul- de escolar, .o estudo illdis- cidadãos. úteis· à coletil'l
realização de mais duas',im: .

Hcll o desc'lnso noturno: Es- foi elaborado patá (l ;�br- e Colégio D�S Velho. A ex- acaba ,de .ser rec�bIda do tó do empreendimento,' o pensável à stia. formação" de d� � ao país.
port'l,ntes metas. a ·.vaéin<l. 'sa campanha ..

está send" l'n:' , r'en'te ano, com re"laç'a-o ao
' .' ',.

b t t' '. PLAMEG Já foi hberada' a problema virá a encontrar ----........:..
"

_ (.

,

--=.-,--__.,.--�..... '" posição estara a_ er a am� ,.,

.._
,. - , "

ção
. anti·variólici!! e anti·ifr tensificada :p.os ú.ltimos ,'ias desenvolvimento da agricul. bém amanhã' éla nianh� e .

verba para .a construçao d.o a soluc:;ão tão ansiosl!-�ente
fica e o cómbate' aos m'0'''- e >-e efetiva com a p'e·ro','.-

,.
p

Grupb Escolar d'lquela Cl- .aguardada.
,. ,.,.. i> b tura, em IlOSSÇ) Estado. a tarde:

quitos, e� tOdOS os pontos . z�ção' de. fossas e locai!. de .. __ ,_." dade, 'devendo. seu início ser

da cidade.
' .

ágUa estágIiada, olJ,rle com
' ,. .'. deter�inado para. breve.

. MUll.HhlJ-Se de material ma.is f:'equênci'l s� obser.va DElE'GA{Ã'O . BRAJILEIRA NA ONU' A noticia, sem dúvida é
em número SufiCiênte: o a inCÍdêncJ,3. ,de mosquitos. , 'I' . ,..

.

das maiS .auspiciosas tt:Jara
Centro 'de Saúde já iliicl.oti

.

Sem dúvida; campailha BRASíLIA, 23-- (OE) � O mação da Delegacão Blasi· a população de Paxinal �os
oe está levando em franco das mais meritórias, essa Presidente éast-elo Br�_lco leira, a Assembléia da ONU. Guedes, !-,)is que a constl}1-
�ndamento. 2, c'l,mpal1ha' rie .que vem sendo realizada cQ"'ferénCÍou ontem demo;- A Presidência dessa Dele- ção dessa unid'lde el'coiar é

v�cinacão coletiva, p:r9P,-,.(-, pelo Qentro ,de Saúde, 1:. l'a ...amente com o Chanceler gação caberá aó própriO Mi- velha aspiraçã\". de sua gen·
cíonando a oportulHdade. 'dê testá do qual se encontra o Vasco Leitão d,f' Cunha, nistro V�sco Leitão da te.

que tôda· a popula;çúo de' dr: Walmor Lumrdi. com o qual tratou d� fnl'· r.'mh�. AO'n,·<>. �".m a lihel'�r.ã0 da

n"ye�n:'l<1!)r T.: A11ro

"ein? em G01âniá
c]i"..,p r1� !'!Vl"l';nt<>t.h7!1 OUA-U.
t" ?" """"P.'<;I!:l') cont.r<t O Sr.

!=I("n�.., ·pr"�...,'t'V';",,,ÇJ'ir) i..
,

Sp."...,'.... ',sif3 T.lêlryi�l<;)�i"r<'l

, "',

--_._

A.s-
N.�.

'. ,!lo.

.próxinio dia 24, véspera", (l�
Santa Catarin", com um' bai

ie
.

em que .será cor0Rda {, a
r�inha de "64; senhorita V�i.
ta Cavalcanti.

,A obra, sem dúvida. refIe·
te â preocupação do Gover·'
midor Celso' Ramos em dar

Turistas em Flori.áhQpolls terão
ICicerones' ,

A delegacia loc'll do, To�. _t!:lS !leIe' passam por :
ring clube do 'Brasil organi· nópolis. Como se 5

,recém· cri.ada deleg.<.!fi$
.

'rou�uig Vlube de pIO

pô'us ;está irÍstall;lda na

H�riá Jaqueline.

cumprimento .integral aos

seus' planos no setor educa·

cional, dotando tõdas as

municipalidades de estabe·'
leCÍmento de ensino que
perrnit.•H1·1 i\ r.ri."n�ll. P1'l"\ ida·-

zou um corPo de cicerones,
entre escoteirós esconlidos,
para acompadlar

.

os turis·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




