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IFrente Fria: Negativo: 'Pressão AtmolSfé1'Íca Mérl[a:
1008.0 mílíbares: Temperàtura l\1édia: 32.1° Centígra-]
dos; Umidade Rda._tiva Média: 73.,3%; Pluviosidade: j '.25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus

I,-' Stratus ,- Tempo Médio: Estável·Bom,
.: ..
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Perori.no BraSil:

ex dtted o r
O'

EMBAR4 OS dipl:omáticos
'. '

CASTELO_PALAVRA
FINAL

RIO, 2 (qE) - O Govêr
no brasileiro decidiu que 'o
ex-ditador Juan (Peron, re

gressará hoje mesmo a Ma-_; RIO, 4 (OE) -'O ex-dita
drid, pelo, mesmo aparêlho dor argentino Juan �0111in
que. o trouxe, Ao mesmo go Peron, que chegou pela
'tempo, ,po�ta-voz da 'Cia� manhã à Guanabara, esteve
Ibéria, declarava que o confinado na -Base Aérea
ávião regressa às 22', -horas do Gl3.1eão. As 'autoridades
é 10 minutos, estando com dípk ,áticas de nosso país,
'chegada prevista para às 6 tentaram durante a tarde,
horas ,na Capital espanholá. descobrir uma solução' pa
A decisão do Govêrno bra- , ra o impasse, uma vez que
síleíro, foi tomada durante Peron é consíderado "Per
a reunião entre o Ministro sona non Grata", pelo Bra

-Cay,p Mário" das Relações �H, Chile e Uruguai. Já se

Ext.:Jriores, e' o chefe da, Ca- " sabe que a', J üavr� final foi
sa Militar da' Presidência dada 131310 P .csídente ,G'ls,
chi U,epública, Gal. Emesto 'tela Branco, que chegou a

GeiseL Por outro lado; ,fOI. Guàna'bRi:a ,pi'ocedente
'

de
tes militares inrorrnaram Brasília.",

",'

,que há possíbílldade
-

do ex-'
.

dítador regressar a Mad}iq, E�ERGíl:NC!A NA
,a bordo de um avíão da Air, .ARGENTINA
France. I .

BUENOS AIRES, 2 (OE)
- O Govêrno argentino
adotou uma séríe de medi

das, de emergência,. afim
de evitar que Paron consl
ga chegar àquele P!1Ís. À
Polícia Argentina 're�orçou
a custódia das estações de
rádio e televisão, para ím

pedir sua tomada por parte
dos peronistas. Brigadas da
Policia Montada, . mantem
se em'g_u<trda .junto ao Mi
nistério l,Ii,Guerra, prontas
,para marchar contra ,qual·
crner tentatív i de pertur-

,
hnção .(la 'ordem. A Fôrça
Aérea ,.Arg'mtiml, por sua

vez, recebeu ordens para
,

'del-rubar quaquer avião que ,

sobrevo-i o ,país, conduzín

do,·'o ex�ditactór' Juan Pe
ron.
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Aspectos da assmatura (lO c!,mtrato para 'execução dÓ projeto 40s paVilhões da Fa
('uldad�' de Odo'ntoIógia, que serão. erguilJo.s no. Co.njulltÔ Univeisitárió' 'da 'lrilula
de. Ao. fitmar o. docmnento em rióme da USC -o Reito.r FétreÍra Lilna relatou. a im
portância d'o. ato. para a c\)llçreth�çl, do., ÇOI:tJu�to Uniye:t:_sitário., O a�quitetQ. Pe
dro' Paulo Saraiva, que irá e"ecütr-· o. rmpt�nante tritbalhó, ,.nl' ceuto. e vinte dias

pa:ro a en.trega do. proj'éto definitf�tJ i'a importante U�klalle da. use. No. vrimeit'o. '

nágrant'c vemo.s além do. Reitor Ferreira, Lima' quando., aSl!!jnava o. têrmo de contra.
to, o pl'ofessót Samuel Fonseca, Diretor 'da Fatuidade de',Odontologia. e no segUl�
(lo o. pl"OfessOl' �edro.. paulô Sa:!láiya quando. ni'mava 0.: co.ntrato.'. Ao \lto. compare
ccrmn, ainda"o Dr.,Alo.isio ' masi; Secretário. Geral da USC e Emano.el C"mpos,
Chefe do GabilJete da Reito.r,ia. ]'01' outro. lado; ainda esta semana, scrão 'iniciadas
as obras da EscQ)a de Engenharia Iildus�rial, na Trindade: Sôbi·e � as�U:nto: � leito�

encontrará maio.res detalhes-na, oitava pág:iI;ta. ,-
,

, \,

BAN'CO COM'tRtIO E INDÚSTRIA DE MINAS GE1RAI8 S.Á.",

(
, "

Capilal Cr$ 8.00�wOOO.OO�/oo

I

, Tradição e trabalho a Sél;v;{ÇO dó País, agora, ta�be;m, ' em Santa Catarína,
'com SUá Filial, de FLORIANóP01?IS,' à, Praça XV DE'NOVEMBRO:_ 24 Tél. 342Ó.

COBRANÇ;'I. - REMESSAS --,DEPóSITOS,.L..- bESCONTOS :- <JAMBIO +

-(mpossad{ D
.

dr.. Armando Assis
nnVD Sgtretárie da Saúde

asseclas, de seu exílio na Espm) (Ja"
PernIl IIa,o. perccbeu, co.ntudo., o.s rumos diferentes se

I g�idOS pelas n;lções SUl-�I_Il�-ical1as. Pretende' fixar seu

posto de co!uanuo. nas vlzinhançl1.8' da terra �ue infelici
tou, para- contactos tlil'etos e expeditos. Não' apJ'eemlcl�
a lição. da j'rustração. iuf1illgida a Fidel Castro, seu enlll.

lo., que illid,ihne.uLe tento.u estenuer ao. 'lindes da lati.
hidade americana o. dOIIlínio escravizado,r bo1chcYÍsLa
que estrangula Cuba. E l1is,sO está -o seu êno. L'\taL

I . l�á \
lIgo.ra, um real. espírito de míida(!c das nações

I
an:e�'lcanas,

fort.alel:',�ll1(,!O,
e

_

defendendo 0;< �c1f'a�s demo·
'�raüco.s conÜ'a os lSmo.s dIssolventes e fl"l1!1:7.adol'!!s.
Não medrarão. fórmulas .imlJerialistas, da' direita OU da

- ,I" .

esquerda, nem há ,]JOYO de vQutm1y passiva, que vá ofll.

I rccer aos "neo-salvadol'és" a cOI'da para enio.i:cú-]0.. O
�. co.ntinente ,gmtl'(la" em sua' inteireza" o 11l'Opósito de

, ,J auto..determinaÇão. consciente, rechassando. tôdas as !en·
,tativas, tôdas as mano.bras de implantação. de credos
políticos e filosóficos' exótiços, que co1idem com a sua.

,indoJe, o. seu' espírHo de iÓtlepen-d8ncia e as suas, illdcs.
truth'eis tradições históricas 'e cristãs.

,

.

I',Pojo, _isso mesmo., não" l]ave);� país americano. (lue

agas�nle 'o.. �x:tlita�lo.r argentino., co.m a reCUsa agor;t. do
n t' 'iJ '1 R"., "

•.
'

.

" UrugUai e do' Brasil.' ,

.

,

'I'V
. :iOVtl� (Ir, \Je so all.lOS·,receMtl na u�,p')hã da última terca-feh'a 31 visita. ; A:c:remêdo. de-Atila, sel'ür to.lerfmcià illad:OUssívcl c,do. Cihislll do' JU1.ão }Jura os estaclos sulÍ.1l0s, sr. 81111'0 KOlltlo., ,', -' '," ,

IN' ,
'

.'
, , , '., f' .

, ! criminosa dar,', ollortuni,dade"ao �1UileseJ·ável a que' atente,. ;a ,OI> ::�unit'l!de eO:),ia1llale-" 1'a foi ll1,lHlt,iila entre aÍ'> 'duas, autol'"laões lnolS- f

>�l·,alJdG;.se Ô"Clmsul 81111:0 Íioxu1Qr i:àtpi�siólla4j) ...mu o/des�ll,volVim�nto que' pôdé"', COlltJ'a ii própria segurança 'collful�lltlll. 'Se,u destino,
,�iel'tnCltl" "-_,1 Santa Callai.il�;

" ,

" ',' ,

.

,uma vez Que to.ca o o.caso.; :sel'á� a batalha co.ntl.! si pró· j
l)rio., liQcrtando.·se ao ódio e à mnbh:ão gne Q l'uem há l
ano.s, para inclinar·se à meditação e à cOlltr1ção., trocan-

•

do. a. ,obsid ncia Silli., 'ira: ll�or mna confOl'llu!.da ellrice,
"'Quieta, ,melallcólicil, (� inofensiy�,:. '

", '"
�., "

ESPANHA TEM OBRIGA·

Çl ") DE RECEBER PERON

A

legal de' ,impédir a volta de
Juan ' Domingo Peron ao

país. F.wltes elo Ministério
da sri�lações

.

Exteriores,
afírmurn que o regresso do

ex-ditador 'al'gentin:o, não é
( "

desejado, mas o Govêrno,
não tem corno se opor ao

seu retôrno. As mesmas
fontes esclarecem (le Pe-

ron sempre foi para J). .Go
vêrnc espanhol, um turista

que tem. passaporte para
guaio válido,

,:POSIÇAO DEFIN1DA

MADRID, 2 (OE)
'Ssimr!h�1 não direito

RIO, 2 (OE)
do Itamaratv,
imprensa que

- Porta-voz

declarou a

o Govêrno

,

)

,

O Nôvo Se�"'ctátio.',d.a Saúde c Assistência S'ociaJ, Dr. 'Armando Vàiério de Assis, 111.1

nOlJ)enío c .. ! Q,IW assiml't'�,·O. t�rl.o, 'e posse, pCl'allt0 '() Goye1'.Ua!:lOl· CC'l:iO Ra1110s.

Na foto dcst�,�t\::;e iamp{-m :tJ:: Mada llal'llGS oJa Silva, Sub-Cl.e�c lla Casa Civil, P�.

Çnpertino ,l\'("deirQ's, Secl'etáú? �'"' FL�.Hhí, o Prefeit'l' Vieira da Rosa, c 0, r�l.

<

•

\ Fen1amlo': 011 ':'�a. ex,rLt.uJal'daque�a, 1'as1;3- ,

ASStlmiu�Q ·cargo de Se- O efOVerl1:ldor do ......stMl0 'd L.: Arillündo Assis, é'm
crehi:. D da SaúôC! �'As13is. sal;áojJ (I seu ;�)Vo at1xj1>ar, rvpido clisc.ul'so, agrac1l3ceu
téI1cia 13yt<"ll %'la' 'manhã de a�el1t'ii�1): ,!o qj.lC 'O Dr. \1. ao Gov;;rrnn.dor a��rmando

ontem;, a' ).;1'. Armando ,�7a_ iflandrJ .l\ssis Já cplaborava que f;:)rá <.o possível IJara

16ric r'''!, ,Assis, escolhido na ,çom_ p ;su8; ':actmini',<;trr.:9f{9. :; li.e�r�G?�).Ll�S�C :fl-, � confi:-"�a
última' 3f0rmuiação elo ,Se· na D!Ji'lJção' '90 H�ospjtulp.n: 1, ,_netq �l:f)?OSr;����' /�i�(\ i: ;
cretariado 'h<-'1rincnse para fantil·' �5si.n,�.!o-��"yl;\11b�f11.

'

o Em seguÍda, ;á í-ia 'Seâe·
responder por aquela Pas- traha.1uo;.: cn'lhke-c»attW�I:):j)elo t�Tj3 da Smíde, o e��.Sec,re-
ta. I"'. Fei'n:.md; oÚVel'l'à\,,'hen. tário Fernando Oli'feira
A so!p,ldadé de posse te àonpia ,�ecl;etal'ia,' im-;, transmitiu suas funções �w

efetu01.1'!"e às 11,00, no Falá- primi�;:rjo' ll:;na lil1h� dii1â- Dr. Armando 'Assis) oportn
cio dos Despac�.os e ao ato rnica bi:18 mULto' u.jl'ldoq a nidac}e em que L"zeram ufso'
compareceram altas autól·'· nJ'ogr:ln��wfu,o de seu' Govêr- 'da palavra os dois ilustres
daeles" médicos e Amigos do no: Fi'1'1,llT!€nte' congratu- médicos.
Dr. Armando Assis. 100'&8, o Chefe do Executi·
O nevo "tular 'da Saúde "O eatarínense, com o atual

assllJoCl _o térmo de' posse, Secretário clizendo tet a

perante Ü' Governador Cel- certeza de cónt:,� com um

so Ramo�, ficàndo assim médico de real capacidade
;nvestido naquele importan- para conduzir a Secretaria
e cargo. da Saúde.

brasileiro havia anterior

mente fixado sua posição
corri respeito a entrada do

ex-presidente Peron no Bra

sil, revelando que não lhe
seria concedida licença P_;1'
ra seu desembarque em ter
ritório brasileiro. O Govêr
no uruguaio, per sua vez,
info-rmou que 1180 permiti-

(Cont. na últ, pág.)

""11'[':-»' UH
\i lt i- Jj /.,1·1 � -H 'J,

1', í '1 a
\

I . O 'fRDESEJAVE[-·-------
I '

o anunciado l'e�'esso de Juaíl Domingo Peron à Ar:
gcniina vem originando tensas _agitações na "iziJlJl;l c I
grande nação irmã, onde a' compreensão deformada de
.Iíberdude, tal em l1(lS�O país; leva li propaaauda de dou
Ü'has anti-democráfícas. Como. todos os ditadores usei
ros na exploração dos sentimentos populares, Pcrcn se

J í:êz carbono do. Fuehrer e, do ·])uce. criando uma' Iiloso
I fia política calcada no mito Individualísta, para o grus .

. 1 seiru processo da ranatízação. Daí, segado o campo O�lt�:
,

:rã:!" 0" :al.ida� ).lm .exército de,' seguídnres íncoudíolonats,
t 11rcJILo '� '!\'ql.,.(ió' çon:�a!l(��; nu}", mqi� llosa"slsa(la {JUl'

" '�.so;'!."ssc. Xj:í'nt)�:( fi -que f91 ;1 sua passada d\jlaçâo, (lcsfi-
j'l{Ii'l':!lldn ít .».o;;lllal ,('fl1U1Jva),i1,;t!;H'�ca' t1j! ;seu país. inil�r- ,

llliiÍi;!..l(t' <�l�'�J. !,4-Ú,�1#)a,JHtP,f,pal:..4m:d," qmU tI.'j;f.av<l.
J rinil,fCatl� 'po:O:içiÍO; de relel'aJl�ê l}fcStíg'jo. Seu objetivo la.'

I'
!f>ltle, mas' (l�n!Í1Sj.adl)' em .at�$,ll,'Úb\i{,�ls. em idêntico ';,w
elos .lneb·�lo.nlRnós iorjadOJ:es �le Co.l1Ilit9s mundiais: o
õóminio. da Amél'ica, Latina.' ,

'

Nãlhimpol'tllvu, }Jara o. sucesso. 'da uml1Je50 pal'uiléi,
C" 'I que a .... t- 1- -'

I • - -

t
I -

-

'- •
,_., , ",,,gcn ,ma, Cln bo.nJeuu srua�:llo eC0J10mVla,
se, Wsse, esvaziando. de! energias potenciais e, po.r fôn;�1
da lill{ln�Udadc discrici'om'ü::Ü} e do. C01'1'llptor <Ipul'l',!ho
Cle lJro]Jag.anda e proselitismo, fôssc empobrecendo, com
(J e,llyjlecimento veJ'tical de sua moeda, a, quella de S1}<1
pl'od1.Wii.o e a desordem cre'scente de sua 'Orgmlização
,jJolítíca, ilUlllU palavra, co.m o destro.çar do co.njunio de
fatol'cs que mantém o ribno de gl'anocza, de uma lUwão.

Tão jJ1'o.fundas raizes insinuou '}lO organismo
-

11a.

\io.H1IJ\ fj��. a. d.��l��!tp �P: :il1�e�re esfôrço. (l�' rccll]JcJ'a(/ãu
�

tiOS lW\'Cl'J10;;; su!�se'-1lU1l1tcs,' não se erradicaram intcgral
me;J1e. ,"oltando a apontar C,Olll intermitências ameaca.
!lOTas. E :jj., eu)-, 19:i6 �lYel'tia do. destêl'l'O: "Muitus �a
l:,eça,s rôlãl'ão qmmdo cu voltar

.

a Buenos Aires. Scrá
ho.:x:1·.lve]:jnas não há outro. 'jeito" (sie)_

.

A' reaçfio da cOllsci'ência JIvre (la RepÚblica platina
enxo.tou-ó do. po.dcr, para ã retomada, do c(tminlH1 do
sén, g'i-allde desíi.uo. E o justicialismo. fo.i redtút:id(l às
reais proporções de 10.utl'ina claudicante e ridícula, ião
nefasta ao.l'i al·gentinos e a co.mmudade latino-americana
,co.mo. o. paz-l-fllscisIno e COillo., no. Brasil, o Co.lnullo-pelc
guismo. b.rizQ!iauO\.,

,

Mas, .a)Jro,'eitámlo atualmente o clima de liberdade
reconquistado, belIl, C'o1110 as dificuldades que vig-c:m em'�
tOdoH o.S pa.íses c que deveriam, Co.1110 em Jiosso caso

'inspirar um 'movinlento
'

de união 'll�cional' acil11à do.�
matizes políticos, �s l'emal1es�el1tes do Pfl'o.71i.smo. se

a,ljrulJam, sob a SIgla so.mbrIa e famigerada do CG'r,
, para ofereCer em bandeja ao velho e, pro.scrito. ditado.r o.I destino l)ucífico. e -ordeh'o da própl'ia pátria.

l'repal'am, assinl, o seu regresso, de calamitosas
co.llseqüeucias, para o assalto ao l).�der, numa �XI)losão.
da mais ,sangrenta das guerras cit'ÍS, que tl'açar ....� à no
bl'e nação. um futuro. de so.frimentos, 'de anarquIa' e pau.
perismo.. '

l\1oviTllcntando

Consul Geraldo Japão
visita o Governador

( ,

, ,

\ \

, f

No pedo.do da noite o Governador, Celso ItaÍnos ,e senhora ho.mellageamIlJ. ,o.
casal •. ,hiv Kondo, no uerênc1a Palace Ho.tel.

"

_

,Nosso flagrante fixa mn mumento (la VIsita dü CO:tlSHl í.lo Jafi:,iJ 110"!l:]1i;Ú;;
E�\:eCllÜV(l Catl!rincnse, no l'\:}!ádí\l! J,(jJ. :n��,i:�J!)C,;o, .,

-

,

' -"-_, _. _:' t�'-'-'-'-�r'--r---"--"";

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Eu sou um garoto trlste.:
. Eu gostaria de ser ele-.

Minha tristeza, teima se.n- gre, de poder 1:fi'incar com

pre em permanecer nOS as outras . ctianç�s; rms,
meus olhos azuis. Ela brín- eu sou um garõto trtste, e"
ca comigo, zombando de poderia e9tristeCê�!a!. .'

mim, quando estou sózinho .. - Sabes? �'1 sou [ornalet
Então, os meus olhos "e ro Vendo 'Meus jornais no

tornam mais azuis e, se ponto de ôíUtlils aO' CJ:('n..: '

confundem com o mar de lar, lá na Praça. Eu te ;<)-,
minpa praia . Eu sou um jo todos os dias quando 'to
garôto pequeno e 10iN, mas o ônibus, andas sem-

, '

,donde meu apelido: Néco. pre apressado e nem olhas'
CONTINUA SUBINDO OS' PREÇOS preciso comer muito para quando jte ofereço um jorõ.

DOS' 'GENERO,S' -._. Não há mãos � medito ficar do tarnànho da figu� nal. És um homem ocupa-
,

'

'. ra da: Praca XV.' .
, (continua na 3a pag.)Os' preços não €stabelizam e já se, tem como

.

._,_'_-_ .

\

certo ,e incontestável, que não haix�rão. mes V E'N E - S E
mo durante um, tempo capaz de reduzir de

ve Vende-se uma- propriedade. A rua
maneira a assombrar o valor -aquisitivo .da

Alves de Brito, Acasar com o Sr. José Ama-
nossa desmor�lizadã 'moeda, êsse cruzeiri-

ral no Tesouro, do Estado (Receise).
�

nho que.até já desapareceu de circulação .. A-

gora, chegou a vez da rubíacea.
'

O café deu um pulo.·
Subiu para duzentose trinta o quilo. ,

, E a carne também.ique já anda,lá pelos
,

.' t

mil e duzentos o quilo. . .
_

A causa? pergunta você com arde certa

ingenuidade ...
Ora' a causa é o aproveitar-se: .muitos de

c-ertas situações para aplicarem os ;golpes.,'
.

Golpes .da .exploração, nada '�'a�s,: \, ;/,

CJNCO�NTA BOTOS ENCALHADOS
NO SACO DA LAMA (COQUEIR0Sh -�

Uma multidão foi levada pelo interesse' de
observar, pede-se dizer, um quasi fenômeno
ocorrido terça-feira pela manhã,. na ,praia
dos Coqueiros, no lugar, conhecido por Saco
clã Lama; no continente:

'.-

A maré sofreu uma
- baixa muito grau

de e teve uma' queda rápida, colhendo- ma.s
de cincoenta botos que andavam por ali, Í1UIY1

cardume costumeiro ...
Foi sem dúvida LD1:l

OSVALDO MELO

inédiÜ/r..verssc

mas que levou muitos Si rp=rsticiosos
vaticínios,' ,

E!XPEDIENTE (NAS EEPARTIÇOiES
"

,

PUBLICAS - Começou a �jjorar desde
dia 10. do fluente em todas ,as ,_I Re�..trtições
Públicas do Estado, o expediente .de, versão
isto é, da; 7,30 horas àS,13 .horas? Este horá
rio' vai até 31 de marçe .

E COMO SEMPRE 1- Continuamo�
lembrando aos srs. responsáveis pela estra

das de nossp país que A, BR CINCOENTA
E NOVE, não pode' parar de maneira nenhl�-

a vários

ma.

'\

,Pelo -present�, venho' de público, agra
decer ao .Dr. 'N,ilsOI1J ,Cidral, ?S serviços me

dicas e cirurgicos prestados, quando me sub
meti a delicada intervenção, por duas vezes,

dentro de' um ano e hoje, estou completa-.
mente curado da surdez que: por muitos anos

me atormentava. Nesta oportunidade, reco

mcndo a outras pessôas que .sófram deste
mal e que, necessitam de serviços especiali
zados com referencia a cirurgia" da surdez,
se dirijam ao Dr. Wilson Cidral.: in�dico é

cirurgião competente-e que a todos atende,
com a maior dedicação e presteza:

O, Consultório e na Rua Westfalen, rir:
] 5, Edificio Dante, 9.° Andar Curitiba - Pa-

r+iá.

T'·)· QO de Novembro .de 19641 ucas, <J

Otá\Tio Duarte
6-12-64

Vendem-se urna T{0l1��i 1961 '7" ótimo estado de' conser-
.j. ,,'

.' ,,-. '

V2,V'\,O e um .têrreno na Cidade I 11yers:,ar'3.
.

Tratar com Prof. Viturino
,

Trompowsky, 29 - Fundos.
,

_ .._-�._-__.;;_._-------�-_.- ..._ .... �

l-
,I

;
cJUIZO DE DlREITO DA
VARA DOS FEITOS DA FA- '

ZENDA PUBLICA E ACI·
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA

NÓPOLII$. EDITAL DE CI,
TAÇÃO 'COM O PRAZO' DE

TRINT "-
'\ 30 DIAS '

)

0,0, u

.

PORQUE NAO T�MOS O 14· �IS ...

�T- L '

h 11 mllSI:lU ds,- �'re1í(luias aé:-eus":' um mptirohOC{ m:::m,LemOs ren Ul ,,'_
'r

. Fm-erllOS qbl€:StÕÇl absoluta de' 0:erecer rapidez e conl'ôrto: outro

O 14 ,bis nao oterecia nada disto e -nunca velO a Flor!ariúpolis.
A Tac·CruzelfO veJll' t(idos os dias (coisa que outros r'l�o tQZ�rn)

,nos melhores hororios, O avião? Convoir, podrao de eonlôrto e

d CODêlDue 'prefE=!i'indo a,, Toe-Cruzeiro.Tap1 ez,
,

! '

..

1AG - C UZ.eIR

.--(!r�-

,
'

·EDITAl ,p
, .

-

I
)

o . D�utor ARY PE

REIRA OLIVEIRA, Juiz
.de Direito da Vara de

merlOresi 'em eX8rClClO

-no cargo (!e Juiz de Di·
"

reito' da Vara dos Feitos

'da Fazendo Pública e

Acidentes do 'T'rabalho
da Comarca de Ploria�

.

nópolis, -:-' --

F'1z saber a ',t0d<;>s que,
o presente edital de cit':lção
virém ou dêles conhecimen·
to tiverem, qUê põr parte de

MELCHIADES SANT"ANNA
E SUA MULHER, brasilei

ros, casados, êle' funCionárÍo
.

público federal aposentado
e ela de prendas domesti·
cas foi requeri"do um terreno

em uma ação de Usa,capião,'
da seguinte forma: um ter

reno situado no distrito de
Santo Antônio de Lisbô.'l"
nesta Capital, com noventa
e seis mil metros quadrados
(96.000,00), com as se�intes
confrontações: ao norte com.
Donotília Souto; ao Sulcam

, Manoel Pinto da Lüz, a Les
te com Bento Luiz Gonzaga
e ,a Oeste com Manoel Pino

to', da Luz. ;Feita a justifi·
cação da posse, foi a' mes·

ma jUlgada proéedente por
sentença. E para que chegue,
ao conhecimento de todos,
mandou que, se expe!1isse o

prel'e�te edital, que setá pu:
blicado na forma da Ipi e

fixado no' lugar de costume.
,

Dado e pl:lssado nesta ciela·
de de Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Catari

na, aos doze dias do mês de
novembro do ano 'de .mil
novecentos e sessenta e qua
tro, Eu (Edison de Moura
Ferro) Escrivão: subscrevi.

\
'

FO.NE"·
,

I

2i81

Ary Pereirli e' Oliveira
Juiz de Direito, em exercício

.

612D64

:CADERNETAS
EXTRAVIADAS
Foram extravÚda::; as ca-.

dernetas da Cà.ixt\ Econômi
ca Federal de SaÍ1ta Cata
rina, . nos. 8571; 115'72, 851'3,
pertencAni es :ws menores

. Antônio Cabr�.l, Manoel Oe< .

oral, e Ma;l;ia, C::;jbl'al.
,

.. (

\

------

.t

INSTIJUTO DE APOSENTADORIA E
PENSOES . DOS INDUSTRIARIOS
�VISOS AOS EPR$GADORES' )'

, I" , '

. CORREÇÃO MONE1ÁlUA .r :

,+' rn'eanl/"'l;'
.--

·SOr'fQ": '

O Delegado do I.A.P.I.üo Estado i{8 '-<� con,C3CIJ .�I uo:» �
;"1 ,/.;;

Santa Catarina, comunica aos empregado- .

:

� .. ( flJ
'

res que ainda' não regularizaram seus débi-
"'-J '\� ,��_tos para com o Instituto, e que desejarem .,

Comentou o senhor Val-evitar a CORREÇÃO MONETÁRIA estabe- Noívado. Com a bonita ter José da Luz, gerente do
lecida no art. 7.° - da LEi n.? 4.357" de- 16- Srt�. Ina Rapé, marcou ca- Querência Palace· Hotel, que.

,

P' S h i este ano não está absoluta-'

sarnento o Dr.. ,eLer cnrni- �7,,64, que, de acôrdo com o disposto nos art. /
t ímento mente interessado, em pro-, thausen. 'o acon 'eC1

3.0_) 4.6 e 5.° da Lei n.? 4. 481, de 14-11-64; foi altamente, festejado, com mover o "Reveilhon". Sua

I·
.Ó: .,

r· d ,destacadas figuras do mun- preocupação, está na nova,OS prazos- imite anteriormente lIxa os, pas- cio elegante da cidade de decoração do terraço e do
sam à ser os seguintes: Blumenau. "American ;Bl:lr".

.a ) débitos até Cr$ 500.000,00 - deve-
--000-- --000--,

rão ser liquidados até o dia 15�12-64;
b) d�bitos acima de Cr$ 500.000',000,
para 'pagamento parcelado - a prtmet
ra prestação deverá ser paga até q

-

dia .... 30--11-64.
O pagamento total do débito até 30-11-64,

-' dará \) direito a uma redução de r5W�; no' va-
lor das multas aplicadas.

,
'

Florianópolis, 24 de' novembro de 1964
EWaldo l\'Iosimann -- DELEGADO, -

3.12.64

,
\

,O Engenheiro' João Maria

Siqueira, Diretor Geral de

Obras e Saneamento, esta

de Viagem marcada para o

próximo sábado, Rio e Brasí

lia, afim de desempenhar a

missão que lhe roi confiada

pelo Governador Celso R��
mo�, para r�presentar' o' ES
tado de Santa Catarina jun. ,

to o 'Governo Federal para
estudos de, constituição de

uma' Sociedade de Economia

Mista, para esplorar os Por·

tos'de,. nosso Estado.

o Presidente José Elias,,'
comentou em rodas de ami

gos, que está devidamel?te
empenhado nos serviços d�
construcão da nova sede

social do Clube Doze de

Agôsto, para a -ínauguração
da, mesma ser no ano de 65.

'i

--000--

,

S�A':M,.D.U. . :-'--000-

Alias, poucos são os con

vidados especiais da Direto

ria 'do Jockey Clube Paraná,
para os festejos do, Grande/
prêmio, a se realizar na pró·
xima semana na ciàqde de

Curitiba.

P�s�ivelmente estará em

nossa cida<;ie, no Teatro AI·

varo de Carvalho, sob 'o alto

patrocinio do Departamento
. ,r' de Cultura, os comediantes

, A fim de atendermos requisitos da Por- da cidade, o aplaudido Gtú-
taria n. ° 1508, título V e - ori'entaçãío· do pô de Teatro da capital

d 6 I g.':Úlcha, '

proc, 14883/64,' solicitamos para o ia 1 /-
.12/64 às '13 hcra�, cotação, para forne�imel1-
fo· d�: 98 :r'eguR,s d'2 pinho d� primejra, m(:;- Cheo-ará a nossa cidade dia

(Lõdo 3 m X 06 x 2 cms; 54· tabuas de pinho 7, o s�nador Atílio Fontana,
para a formatura da "4a.'de segunda, -:- medindo 3 ms' x 30 x 2 cms. Serie" do Colégio C!ttarinen.,-'

'Qualquer inIormaç'5q. �-::rá prestada à se, con'lidado especialmer1te
'_'

8 ,pqra "Patrono'\
rua Almirante: Alvím n." 20, das 12 às 1

,

hOras. --oOó-- Eveline Baré, Assistente
dos produtos de beleza N. J.'CONDIÇÕES.

. Esta sep'do notada a' falta, Paijot, continua a disposição
1 _' Deverá O' concorrente declarar linteira da cantora "society" em reu- das apreciadoras dos afama-"

"

'd ] niões no "American Bar" do dos produtos, na Drogariasujeiçãà as clausulas do presente e ita
Quetência palace. Acredita-, Farmacia Catarinense.

'e"o tempo de validade" dos preços - mos que_ Neide Maria esta
,

'se preparando para mais,trjnta dias.
uma viagem ao. Rio.

2 _'_.A 'inscrIÇão ao concorrente, será conce"
,

diâa 'mediante a entrega do Certifica� r---OO(i)�
,

,

do��e Registro no Departamento, Fede..;;' Em São, Francisco .do Sul,
ral de ,Coinpras,ou. brgãe> -Locàl; C,erti.;, �eallzar-s�á sábado pr,6:idmo.

, ,

. Desfile Bangt1, com, a' esco.,
dão ou Fqtocópia' deQuita.,ção ,com a. lha de �Miss Elegante" ._

Pr,evidê,ncia Social, com va1idade mini- Jucemar' OS(j)rio, está <tom a

responsabilidade da naite de
ma de 3Q dias elegância e caridade."

3 _ As coletas de"preços (propostas) deye.,
,rá ser apresentada -=em _'

-, duas vias,
sem rasuras, escritas a máquina o� a

tintà e entregues em env�lopes lacrá ...

dos.
,

,

4 -- Poderá ser consciderada '

indonea, para
,outro -e qualquer 'fornecimento, ao

,

"Ctr;� lvIoi boutique", estáSAMDU, a firma que se negar a cum�
preparandO sua xritrine, com

pr1f sua proposta t<?tal ou parcia�. '

belissima -decoração de na-

5 _'_ A 'AdIiiinistracão se rese-rva' o direito de tal.
,

, J

anular a pr�sente e _. Concortência, no --------
todo ou em parte, sem que assista ao

licitante' qualquer direito' a indemzação
e reclamação.

AiJton Fírmino Cardoso
i iChefe da S�cção de, Mat�rial

, .

-l�::; 4 ",

EDITAL DE CONCORRENCIA AD
-l\UN�STRATIVA _ N.o 2/64

--000--,-

:pelo seu tipo atraente, e

. seu traje tipico foi muito

, cortejada durante a rec!'lp,
ção no Querência Pahce, à
consulesa do Japão em visi-

ta a nossa cidade
.

--000-'--
--000--

Procedente do Rio q,e' Ja-
.

neiro, onde estava em ferias,
o casal Isac Lobato (Cléia).

..----000-'--

--oOà--

Como acontece todos os

anos, merec os melhores

elogios as vitrines da lojas
Carlos Hoepcke S. A., pela
bonita deco:ra�ão de Natal.

\ ,

--ooo___1_,...,.
• i

,�oOo---;-,
O Clube Paineil:as, esta '

promovendo _para a pr6:&ima
semana, !?'incana aútomobi·
listvc

Evandro Castro Lima, co·

lecionador de antecuidades,
visitou o antiquaria da se

nhora Karin S. Lenzi, e adi

quiriu valiosas peças para
seu apartamento.

__:_oOo--

'000--'

Também está sendo mui
to elogiada, a maneira dis·

cretl:L que o conceituado lo·

cutor Emílio Curi, apresen
tou 'a festa Noite das Fan

tasias, no Lira Tenis Clube"

promoção do Rotary Clube

de Florianópq_lis.
---

, FUNCIONARIA
Admite-·se uma, ordenado inicial .... o •

60.DOO,00. Maio-res 'ÍflfoFmações, na Galeri?
Jacqueline loja 6 To�ring Cl�b do Brasil, das
15;, às, 17 I .,

'\' \ ,�'i ... : Il<.� .••
_

'.t __ '._

"

-' '��;,�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Processos Julgados na Ses
são Ordinária da' JJR do
LA.P.C. em 23·11·1964
Presidente JJR - "Gualter

Pereira Baixo- '-

Repr. Empregadores
Alberto G. dos' Santos
,Repr. Empregados � j..
dolfo ZogueUi

.

Chefe Secr. JJR - Fúlvio
E. dos Santos

( .

. '

Eloy Severiano da Silva
José Oswaldo Heínden

reich
Alois Israel de Souza
Ulderico Prettí
Tereza Míer
Victor Zimmermann
Olaria Maier Aguiar
Santelina Pereira

dhausem
.

Santo 'Pedrolli

Wen�

\
Serapião '-Ferreira de Lima
Oscar Hocheím
Osni João Oliveira .

Olina Maria Florinda
Olga Ulbricht
Sebastião Camargo Ftlho
Walmor João de.Mello

.

Zoraíde M. Fernandes
Waldemar' Scholze
Zulmira Meyer

.

�

Waldemiro Lima Pereira
Leopoldo R'.lmos :
Arthur Gaya
Severino I Fuga
waldemar Bergrnann de

Souza
Casa Adonis de Adair Ro·

gério Rosár
João Donato da Luz

Leopoldo Kam ke
Barreto·Imobiliária e Re-

presentações

víctorío Santm
Teotonio da ,Cunfui.
Virgília - Pereira ;.,
OUvia Pereira d9. Silva
Sergio F�eitas � � -

'

SerafIm. Rampinelli

P' "I d R II'Al�::::::��,'::eh ,romo ores e A ri
Olga Negreiros
Ottomar Adolfo' Hoff
Oswaldo Mariani .

. .

Teolíndo Baiduino Fontin .

Santolino Alves Ribeiro".
vt�e1Í.te Brigorii·, -

. ."

Orélio Loraschí., ,

Zorilde Joceli.ml.· de 'Soúza
waídemíro Lirria Pe�eira
Walter Kopsch: ..•.. ""
Basilio Domingos da:· �íl'Va
Patroc�nio Custodío VieTra I .

Roberto Inácio Rodiacki -. .

Walmor Flohr
Evatldo Farias de Medeí

ros

Manoel F. de Aguiar Net
to

Walter Straetz
Adelína Giesel
Com. Sasse de Oscar .Sas-

.

se Junior
Leonardo Wenbh
Nelcio Elof Regis
Otília �inckel Macedo
Waldbmi'ro Luiz da Rosa
EugêniO . Ferreira da SiI·

va'

Julieta Mira Ferreira
Guilherme Kr!1nzen

f Maria Pires de Freitas
João' Domingos Sedrez
G' '';Ilercindo Leopoldina
Livraria Record Ltda.

.

Lundgren Irmãos Ltda .. _

Antonia Ortiz de Quadros

u
(continuação da 2a ag.)

do, não me dás um um. so

riso, não fazes, um gesto �.

migo, não falas comigo. És
ii índíferença.l E, fico pen-·
sando, quando sobes no ô

nibus, que o 'teu sorriso po
deria fazer voltar a minha

alegría'....
Eu moro ,no Morro· ,"1.0

Céu. Minha casa se Cdl1fl'"
de- com milhares de 'casas,'
tôdas íguafs, e, se eu. nâc
fôsse tão esperto (C0'110
dizem os que

- recebem o

trôco dos jornais que ve 1-

do) poderia me confundir
todo pára encontrá-la.
No demíngo passado sol

tei .;pandorga 'lá no pas�i�
nho perto de minha casa

_ eu gosto de soltar pan-

dorga parqué ela é amare- . pensa que poõerâ' tanibém
la ::_ azul e amarelo com- me fazer· feliz, corri úma
binam _ céu e pandor2;!J. palavra amiga, e com um

formam o meu mundo. 0:;- a+êrto ce mão,. se não íôr

tro dia, uma moça me disse pr dir demais, para' e"('luc-.
que. a côr. amarela trazia 8' c';r a minha. tristeza' de ser

. felléidadB. Assim, eu _'') C'-. só. - Apesar de minhas

.pero ... Tomára que a rm- roupas serem velhas, ele ter

nha pandorga' me trag::. [<. pouca aparência, elas r-o

felícídade.. brem um -eorpo de cri.'1.'l"ci.,
Quapdo crescer, vou 1· f -- (1"e a:"1seia' por c.u"nho. \

correr o 'mundo, cor,hec�'�r Poís, apesar de tudo, eu não

gentes-e outros pontos de T" .sso de um. gK,ôto +riste.
ônibus: mas isso vai custar fJre caminha peMs cal�2.'da s

muito .. ,

. Cl....eías de g�nte, em busca

O N�tal vem ·chegandn,.
'

(I'; um sorrrso- de um ')l'l.ar

parece que neste ano, \';U 8. "ligo, de um apêrtfJ de

me trazer a alegria! A":,'l?- 1�1q_O. de uma .palavra cheta
le Menino que irá nascer, (ln carinho, Que êste Nat?.J

. �
vai me

-

fazer feliz. E, Ln, me' trará .. ,
:i

que passas todos os dias

por mim, compras joroaís \ , .seatrL�
. .,......_..,._. .. .,.-..-- ..--,--------c------

__:...,_-,...,i..-; ......-..;..-----.......--- _-.-._.'.�'M---.:-..- 'l--- __.• - -;-'- •.,:___-
1
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, PARA INÉDITO PLANO DÉ VENDAs
\

, ..

�I' '\ C�DADE
•

PRS'- 4'50 000'
:.
.... ;� �mL·. • ��:J

\

.

/

.PROCtlR�R Sr. VERNER da�9 às 1-2 e
�

t"\ '

h�ora� ��(, �OTEl POYAl
tjn5 14 às 18

• i

........ �-�_--\�---.:.c--_-� ------�-- -------------."...--.....--"".,.,-""

_ 'o'

/

)

,
I

\
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I
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I
agora ,também no Bras�il *1, ··:Jit.i1\�@lQk".��

.

,

/ .

Perfeição •..

antilllL
RÁDiOS.RADIOFONES ·TELEVISORES· ELETROFONES

na� Américas,

'/

Unidade completa para povimentoçôo asfáltico. A mais moderno
víbro-ocobcdoro, agora fobi'ieqda no Brasil.

ENTREGA IMEDIATA • ASSIS1'�NCIA T�CN'''4 LOCAL COM IOUlPE TREINADA PE·

LA ·PRÓPltIA FÁtlRJ(:A • "TOQUE .DE· {I.', .� PARA �EPOSIr;:Ã.O • PLANOS. DE
FINANCIAMENTO. .

'

.

\.
" IMA·R·S.A.. '

Rua Voluntár1�s da PfJft<la ,.," - :"o�•.2;foa, .:C: .....:.:i:tCiI 2(jlc) - "OlHO ALEGRE • _�S
'End. Télegr.: PAlHOl. Flnal"'iJua.. 7,cJ:e Setlol'lbro"lQ!;' • F"r.e �.918.
Caixa Póstal 324· Brum8n�u • se • fnJ. Telegr"AGROPA1ROl

�

'.t,.'
_____,..;c_-'-'r----...-�-- -.--;-----. ---�--

'- ,

,

tanÇlô 1150 mil sacos de i'a-
Manuel ']\:(artlns- r!11há� de' mandioca.

x X x

Riegtess\lu domingo últi- TERRENO CO�1 450ms2, \ situado na,mo a� Rio Grande da .si;l,
o Governa:'or Ildo Mene� Pi4-ia 'do Forte. Preç. a r:cmbinar. Tratar com
ghetÜ,

\
que se erieo .�:·8.va ' dr ·Flávio. na Rua 'Pré�idente COl,.ltinho, 83passando alguns di?,.: Jl8.·S

A 2
' ..J

Ter�as do GravataL 'Dona ptO.
'

ou a tarl : pelo fClne 3596.
Judith, sua espôsa, ao eh;·
pedir-se disse regressar sa:-.'
tisfeita conl a acolhida l}ue
teve na estância termnl, 'rJor
parte da popUlação loca 1.

I·

f , "

Vamos ínícíar hoje, un:a

nova coluna, c.om o título' .

em epígrafe, rocoüsando às
mais variados temas e das
mais diversas regiões,

x X x

x X x'

segundo se propa:a o

Presidente Castelo . Branco
teria· enviado o ,Projeto ';8,

criação da . SIDESC, �o ..

Congresso Nacionall,' refor-
mulando os estudos ant�
riores e permitindo sua

. Iconcretização .. AsSim' sen
do, os catarinenses ·volt '. ,.'

a alimentar espetanç"1':l,
qllimto à criação da'. S. I.
D. E. S. C.

x X x

-,

Pedras Grandes jã. possue
Pê,to de- Saude. A inan
gl,ração, deu-se no iní{,h)
do corrente mês, com u

ppsen9a de várias au+ori
dpdes locais e estatluais.
N. oportunid3., foi. funfl�'(J
o ,�jnd.icato doS Lavradores
da região..

'

x X x

.

Um' milhão. de cruzeiro s.

'fol o preço da prímeíra ba-
leia arpoada 'nas praias de

Irnbrtuba, no ano 'em curso.

O pensamento da 8e111,:

na.: "Para rubro-negros ele

coração, chá de laranja an

tes e depois da refeição" ...
Após a refeição, deve-se
usar guardanapos de teci
dos "bangú' ...

. ----_._-----

. veMD·�-SEC.'., �

,.
,

,

. ,.

.lJm� M!.1yuina r1.e Lavar Roupa lVlarca
-Bendix' em ..:)er�eit�s. Çqndições de Funcj.-:louq
ment,o,., Facilita-se' o Pa?"'--'vmtG. Tratar pel(
T:ele.f(j�e·�30r�, _.

-------�.-

, ..

.�'B A T E - E S T A:C A S
.

Ve' d I M" ) -I.. n: e-se a gumas aqumas �omp ,etc .

•• em ·perfeito funcionamento para estacas mi."
dads' in,,Ja.ço� Rua Javaés, 197 Fone': '52.05C
_ São Paulo.

'

-----....;;.---_-..:'-----_ .._------

I
C

EDITA-,L·...,.. i -',

'BANCO NACIONAL DA . BABITAÇÃC

Burlando a vigilância po . .

-

O . BANCO NACIONAL iDA HABj'
lic�al, evadiram· se do Q.G TA,.ÇÃO, .. tendb em vista noticias veiculatla
da Polícia de Curitiba, dois. ultimamente em publi 'd d d' t' t· ...presos p(l(�\ticos, naturais' "

. '. '_
. Cl a e Ire a ou a I i::I.

de Blumenau, os quais ésta ves da,Imprensa,. vem tornar público o se
vam ag'uardanr,o pronun/- guinte.:

:...

ciâmento da, Justiça; aCU':l::1

dos que são de atividaqes- _,'
subversivas.

x X x

Segunôo fómos informa
elos, o Governador Cel,so
Ramos providenciará; patà
1965, condução gratuita, aos

estudantes de Imbituba que
frequeptam estabelecimen
tos de ensino em Laguna.

x X x

Com escalas no Rio e Las
Palmas e com destino à
citlade de Bremen, na Ale
manha, t'leix'ou hoje o pôr-'

.

to de Imbituba ,,o navio li
beriano "Ma'jo�", transpQl'-

Nada de
1 .REBiTES

EXI:a em set' carro
Lona de 'reies COLADA9'
- 60% maif? no ap!.JVeita
lY'°nt.o da." "-'ultas.

CASA DOS F���
�ua. !?"ntos. �araiva 453

'ES�EITO

. '.

,

r _.:.
,.' A�ós a entrada em vigor

4:380, ,de, 2.1. 8.1964. '(pph1içaç}a- no Diário
OficiàI ôa' pilião, �e Il.,g.6;4), as'" sOciedadefj
de crédito, imooiliário' e coqperativas para
Jins habitaclonais .·dependem, pa.ra s�eu 'fun
C'ioname-nto .,de ,autorização do 'B:A:l\K�O NA-
CIONAL DA HABITAÇÃO.

.. .

. . ,

, II - At'é a presente dàta, o BANCO NA
CIONAL DA HABITAÇÃO não con�edeu
qualquer autorização para· "funcionamento
daquelas sociedades ou cooperativas, �ncon
trando-sé âinda em elaboração as

qU€j r�gulãrão o seu funcionamento •

. ,11I,- Vem assÍm o BANCO NACIO
. NAL' DA HABITAÇÃO, .por meio do presen
te EDÍTAL, alertar o público para o fatQ· de
que,� até o presente momento não existe ne

maiol1 preço acima da avqld.ação de Cr$ .••.•
quaisquer-contribuições às referidas so.cieda..
des, correndo por exclusiva conta é risco do
interessados.
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DÓRIS MARIA [ISAURO DIA. 4 DE'JANEIRO RfCEBE.
RAO A 'BENÇAO,N'UPCIAt"NO AtTAR 00 DIVINO

___ v
".

,
.

ESPIRITO� SANTO
I

'

7 .

ELEGANTE Oequítel dan

cante será realizado próxi
mo domingo no Querênciá
Palace Hotel, às 20,30 11s.
N.a ocasião será destacada

: as Treze Menínas. Moca de
S.C. de. 1964.

" ·0' ENGENHEIRO Joao

Maria Siqucjra, Diretor Oti
ral do Departamento Est;
dual de' Obras e Saneamen
to, viajará dia 5 para o RIO
e Brasília, afim de desem
penhar

.

a míssào que 11,:8
foi .confíada por' decreto .rlo
Governador do Estado para
representar o Esta([o. de
Santa Catal..ina Junto ao'
Govern0 Federal para os es

tudos. de constituição de
uma Sociedade de Eeonomia
Mista para esplorar os Por
tos: deste Estac!Q.

REUN,IRAM-SE no

merican�Bar do Querência
'Palace, os Deputados: Pe
dro Colin, Rodrigo Lobo
Udo Altemburgo e o t�be
lião Edson da SUya Jardim

HOJE, às 16.30 hs, ai Se-
,nhora Almirante Murillo
(Hllda) do Val!e Silva, re
cepciónarª- Senhoras' da so

ciedade floriancr-clitana, re

tribuinda dos grupos de Se
nhoras cíue promoveram , ..

"lunchs" semanalmente.

\\
O" SR. e SR4. Dr. Abe

lardo da Silva Gomes e a

Vva. Maria Angelà J::u:ri.uz-
. zi CarneIro, convidando o

Colul'lista, para o casaillen
tó de seus filhos Dóris Ma

ria.e Isaura, próxlnia d:a
quatro de janeiro, na 'cape
la de Divino Espírito San
to. Após' o ato religioso os

(�onvidados serao recepci9-'
na!dos. no ,Lira,' T:C . .-..

, V.ai
mal'car

.

um grande aconte
cimento na "Ilhacap".

r
.

O SR. E SRA Governador
Celso Ramos, ofereceram.
um coquitel, no QuerêncÜl. COSTUME da "terra"
Palace Hotel, UJ' Sr e Sra. Quando há u!nâ recel)cão
Consul Geral do Japao, Shi oficial, ou uma festá "r.�1!11
.r .Konro. A elegante consu- Clübe, ou Hm3 recepção :le
leza japonesa - -Sra. i{n- carát81' p2.r�icular, bem
ro, deu nota alta com S":'l poucos ché[9m 11.2 .qra m�lr
traje' original. O seu belís- cada. O atm'&::> vai :,té dÜ::J,�
simO Jeque dourado, a sua'. horas. Muj�a:.: "das V,eZ8<.. o,

belíssima bolsa' C(ll tona li- homemweac'a chega primei
dade, ouro "vivo" e o seu ' ro do que o.s convidadós __

traje de seda estampada ja daí 'os c011'ridados 'pas5:Lll
ponesa, complctando Com ha ser os omenag'eadcs.
o pen_t.cado 'chamotl mui�a,

atenção dos cp-m.JadG;.
Representou Comand'.l r, o

!50 ,D. Naval -O cO.n�e

pdilol1 Lima Cardoso, lVL1:to
bonita a mesa tIo coquit-:'}
organizada pelo Gereil,te
Sr. \"'alter Luz.

N.A sede bp'.!l.leária .{:O
Clube Doze dr. Agl:'\ C.
,\ ',' . ,

prexJl1lo s:.lbado, sera f3<J.\-
zQ:a a Irsla do Chopp:". Os
canecos C'stào si-mdo ven

dos na SecretarIa do Clu::,e.

I
'

NlH\fERO� E' li',!\TOS \

Professor
M. qoergen

Dr. Hermano
li.

Comércio CQIn a América
Lat.ina

Nos primeiros seis meses

ele 1964 o ln�ercàUlbil) co

mercial entre a Rppúbli('a
F(;lderal da Alemanha e os

'pa:íscs llatlno-americanos
cresceu consíderavelmenta
Em 1963 as cifras revelaram
tendências paro d1mir.t;lção
das trocas. ,NOS prímeíros
seis me88S de' 1961 a expor
tação alemã. aum�nton dê
25,7 mílhões de cUare:;, so
mando 349, :" milhões de
/dólares.

'. ,

A importação .,�Io� países
DANIELÂ/ a primeira r.or

. de 44 milhões ,de dólares.
deira, do Sr. e Sra. S,ecre- alcançando 510,9 milhões
tárío S�m Pasta - Pa1l10 de dólares:

EADTO;:'ONO GF:N,]:Hi�L' )_�LF,TrIC ""n'EP',EO"
nAUiOP.Y�:O TT!:.U.:8P,\f(r->: "STERl3iOP.'RK"
n:Al)r.(..)rU,:�o �rO?-JBHJ:,c...; "ST.E�!�.J.�X)I,A�'.
Tt')C/\ nT!-\C().,{ ·'Lvf()VI';IS". "STi';Rl'�O"

.

.

,

crS %í�.OOD.OO 'p{)r 84ü,:JOO.(]1)
.' ' ;�r$ 03;),000,00 pC''' ;;39,750.00

...

'

Cl'') 8\.12.500,00 p�r. 735.1'.:, .. ,00
. ",' cr� 73S.0nO.Oo P(h Gtn.260,�lO·
. "

L cr$ HJ2,950,OO por lG4.G07,nO

da Costa (Arlete) .Ramos e

a primeira netinha do C:l,

sal Arnaldo Mendes.

"A-

. DIA - 26 de fevereiro

(sexta - 'feira) acon tecer.::'
O Quarto BaiJe Municipal
de Plorianópolis.

A "ILHACAP" está Çiu"a
si" engarrafada" , com o

grande número de' veíeu
los que circulam e estado
nam pelas principais ruas

da clli9.de. Ca.da'dia' que pas
sa fl causa var ficanc'o plur.·
O mar 'está clenlro da Ci
dade e se. :ül;) houver mna

:providência ;mra II lmelO,
do aterro P;;').E!')ji1.ç!O. pede
ficar certo de (Jae (' t.ran[d
to em Florian6�Y";15 vai ser

ldn (:'·8 oio,"'" êl,) H:';;;f:!l.

�, AS
,j 1i�tas �4 - l30t0'! pr; 'tl

't '

'

..

i'l.a� ,p-:::a, 801;<:;;,'2-"1 »\lbt��·o.c.:;tS,
até o ,:lia 31.. [JI:l':;:'l11C .

/ .
/

be Doze ele I\.g;.i'it;!, fes�.a tm
d-icionul de g;;,,'.'t, (I'W reu

ne os assoriaé;')3 ,):11 lFd! 9

,d,e confratcfrlll'>.çã'l

RAZÕES

te ano nã.")
"Reveilon'·.

p.l'0111civeri

Alemã, deelarou, pôr GC:.l

síão elo congresso anual em

Baden-BadeÍi;
.

:lí::r necessá
ria uma ação. enérgica do

govêrno alernao, íunto :

ao

Mercado Comum Europew,
no sentido de tomar �ín CO!1

.stderação as propostas e os

,desejosos dos truhcícnaís
I

.

fornecedores' de produtos
. a;g/1"icoias. A estrangulação
dessas Importações, forço
samente, teria consequsn
elas revelantes pan. a ex- .

portação de prs .utos índus

tríaís a êsse países. Herdei
propôs, que aquêles produ
tos agrícolas, que S';!w:!U
de matéria pruria para ltl

dústrías eurol) '-ias, íossem
exchudos dos ,".egulamen-'
tos de mercac'o', -].) Merca
60 Comum Europeu.

Fl·ot:l.Mercantil

.. \
Não havendo a.nda per- ."'rn lo. de dezembro d'.':

turbações esta-se rlc:ml'an ; Y:�:'r fi trõta mercarr.íl ?le:
do um aumento ,s�"1.;5�8,n(:.'.1 plfi, dis}'lôs de �.6'!7 navios
do comércio alemão e lati- r-cm 5.143 r.G5 toneladas de

"

.

./
no-americano, em lG(H, r:!p'ist:·o bruto. Desfie, .1959
comparado com [)">e i (\G1: a frota mercantil iumerivou
A partícípaêào total (!Js 20. em' lOlÚli?" por a;'0" cerca

Estados ·]ft[.inO-f.p.le:_'j<"l,] lOS (1,� HlO mil toneifldas de re-

119 comércio ext"':.'or d.a A� p.;i<tro bruto" 011 seja 3.5%
lemanhi ,era <:e 7,5% r:3. \ f'�.ql.Íanto a frota mercnn

importação, ',"),) prlr!'edoR til mundial cre::;C�'.l nos [11-
seis meses ('1,2,% r.o primei ti!'Cos anos na 'medi), i�e 4'''ó
ro s_emestre de 19{):1�, e fle por, ano.

ein sen'iço, em 10G:3 era o

navio-tanque ro::SSO-Deuts
c'hland' coni. 53.4n,-';olJ.ç\ad�,s
de registro bruto.

�m. 30. de dCé;t!nbro elE'

cxpm·t,tI;ão ,1963 a' frota met'c;antil ale
mã ocupou 41.9"'3 111[1'. [,,""

ros, dos q1).ais eram 2.265

capitães, 4.360 ófi::ü1-Ís dd

serviç.o núutkJ 4. 741. (j�I(!i

'ais do serviço té�nico, 707

4,4% na: expo�'"::H<i'j,o '4.7"{,
'no primeiro ')emBstr8 de
1963), C'mtij,1ua: portanto,
a . diminuição �:..' s exporkt
çõc s a:,cm is pan ,ét f\méri-
ca Latina.

, ....

Peri.�o J�a"l'a a

alcl,llá.

O Dr. R-. Ha�'i�, 11l2i[1bl'0
',.J ':"\ .�,,�. i,.,.';" '1 \ "(j1 '16.v3. [JreSluei.}ua a

,

.! f'Clv

r:J.qão de Indús':.ria .C;:uímica

o ll:.aior l)OSto

lA :r.v. C'am�l '
.

.JDze

Florianópolis' .- n') à;- com

o canal cj.nc0, estj; com a

t["l"l�C pronta' )3)',1-
.

�ublr.
o qU8 deverIa t,· ,],rcn(',Gci
do ontem, n? ')ré'li) Q,') Lt,x
Hotel..

�� .. -_ ..- ----

DE QUEM E A TV?

c'

Quançl eu' digo que Tuba·

rão telT. rnu1t:l coi:;a boa a

lé-n da Sotelc2, do Rercílio
Luz F. C. e do b'1r do Vitorio

no, me)1s colegas aqui da

ilha embora não I' desapro·
vem a idei"a, m4itas vêzes

deixam transp<l.recer um 113-

V« "')rriso áe ruôfa. A�ora
chegou 'a \, <:)z de � fazer

mais uma- pergunta!' ';['elevi
são é um empreendim,ento
de im.portáncili no' compléxo
dC':Jcnvolvi.mentibta de'_ um

lugar ou não? E'. claro que
todos> responderão afirmati·

vamente. Mas aqui, m,uita.
gente boa falou em Televi·

são, pron1(:;�tell Televisào" di

vulgou tcievisãb, e ,;3> propu·
gs.nda foi tanta que cl1eguei
até' sonhar com um progra
ma de sucesso na "nossa te·

Ie'iisão". Mas a verJáde, é A

C!!!e nor comodismo ou por., '

ciesp.o,so, nU1guérn tonaou a

.
il1icil:l,tiva lllesmo de reali
'zar o "negócio:

ae

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

Presen:tes de
I

I
I
i
'I
I
1

I

I
I
I
I
,
I
I
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HADIÜLAS S'fEUEO'

I{AllIOLM;, ·'UJ.:Fl" .

, ,
'

LUNGUINO ... '1

��n:;N.F:Nsr� ;·TFL1�!-;P.ARK'·
l"::\�L\DJ��r��-n� �- r.r1ELJ:-;sr: ;�_ltI�"
....

�I?I�;:i PODEaJ�8 -

_ .ír;:!�tPJ1�1� H

..

""I

"TOl �G,'\" SUlOer AutomdUeH

TELEVISORES.

P.i· [U ,[PS ,. :'i.ó.li,o)11nti\.:o :r:"� . , , ..

I
.

rd.TPnm F "'Horizontàl Automátiéo" .

TONBR\S - cores diversas
.

Cl'� ::I:3;l.OOO,oa por 318.750.00
er.:) (i4J.:.OGO,()(J por ·547.04ü.üO
Cl'S G21.000,OO IX r (i:{(l ÃOO.OO
(;rS 43.5.000,00 por 3Ilti.750.00

Hl:�.IJÚU.OO por 346.DOO.Oq

('1'$ 7fi'.IJO:jOU POI' ;::JI1,230,UI)
c1'.1; 7:�n O'!IJ'O pür fjl�.OOO.OO
Cl'S @O.llUO,UU por .587.400,0.0

Gr� Hi,mll.UIJ 'por 405.5i\ü,OO

OFNltTA SQI'tfE�'J�E ,['AIM. 1\ PRIJ\lElH.A QViNzEN.\ pi·;, DEZEMB!W '

.

I.

...

'AS GELldJEU1.t\S "CL1MAX'''' E'M: PHESTAÇÕES ATE 10 ,.�.1:mBT;GS SEM
I }:jWfnADA E SEM ACRESCIMO

COPACABANA�MOVEB
'Rua Felipe. Schmid�, 53

!
,I
,

. ,

!

Foi, preciso que vie1;lse lá
dre Cidade \ Azul, um homenl
de negocias realmente di!""'·

)'licd e de boa 'vontade, que
n5,0 Iez <ll.arde de suas

idéias, mas'4l1ido a um, gru·
po de' out.ros homens não
menos dinâmicos, fez da,

Empresa Catarinense de Te·
. 1e\'i.slio Ltda., uma realida·
de. Os sinais, emitido 06

primeiro's pl'ogram.is, nmTl'l

.hec��ári, .ase experimen
t�J, já estão ensàhndo a di$'
puta da preferência do pú·
blico, com as Emi.ssoras lo,
cais. Em tempo, e')t:Jlllr�ço
qUe n5.0 pettenço a TV e se

faço este pequeno comentá·.
rio é para dar guariéllt ao'

meu entusiasmo espontaneo, .

·1
I

'VENDf_Sf

Pabriea (1(:'''; Uçad�s Soh��
ciu /I rlieulad:J.

.

Tratar na Rainht �has Ui·

qu;mdo vejo ir se concreti·'
zanelo. as poas inicíativ!j.s
Senhor Hilário Silvestre Di·
.rotor ;Pr�sidente 'da TV, ps·
rabens, e que as boas aspi·
rações alcancem O ê:dto al

mejado ..
.

"

Colég. O Càtarínensc.
Inscrição: -- 10./12 a 12/12manha votou uma ��i. pela
J' \

Tax: de inscrição : Cr�.. 1.000 ..00,oual foi /éleeidida a adapta- " � y , ,

r;.Eob automática, em íJerb- Healizaçáo: >1, 1.5. e .16 de dezembro.:

0<;. anuais, das aposenta-· .

dorías ao, aumento .ta rim- E.:qLdicnt,e:: das 8,00 às 11,00 horas
Aa ns:cional., Em '!or{se- das 14,00 às 17,00 horas

Horário: - Dia 15/12 - Português'
,14�30 horas

pia 16/12 - Aritmética - às 11,30 hora
Dia 17/12 .- Conhecimentos Gerais (Hist6
ria e Geftgrafia) às l4,30'bQras .

t

!

Haverá somént�
-

provas escritas.
,

.

.DOÇUMENTOS: Certidão' de Nascimen
to (o camlid�to deverá' completar 11. anm

até 31 de. d€1�m}wp d) 1965). Não se acei
Até agora as cor_tr;b,t1- tam Certidões de :f'..Iascimento '('"para fins es-

ções para o se,gur:o i'CCi31 ,

nao foram aumentudas, en- colares", .lU similares, nem :pública forma
tl-eta�to é previsL?:. (Jara o�

.
Atestado de sanidade física e mental.

próximos anos, uma sen.sí-
Atestado' de vacina recen,te',.vel piora' da relação' mate- "I .

mática .entre cotl".;ribu�ntes, Todos os' documentos deverão ter :fir1;na
e beneficiadcy:;., 'reconhecida.'

I .

" � , .

,

(1o�I�' � cJU,�be...� �'FIQ�p'olis, 30 de nove'mbro d& 1964

1 'lh-'

.

f
Ir. José Jadh� Hartmann SJ. - Sectetârio10 m1 ops Cd p:arra as '

.

de chaomal'he os a1eTll'fies Pe. Eugênio.. Rohr. SJ. Diretor
4-12-64

�:':"
.

,

outros oficiais e :.l9 marí
nheiros.

Quota àe' .saláríos
A participação r

do:� 8..S3U'"

,l�riados na renda ��'l,C;'O!lD.l
da República F�dcral ;'��l, A
lómanha, ísto é,ra Cf! ;t·, de

. salários, atingtu em 19"..1 o

grau mais a'to cO� seja ...

64,8%, "Ênquanto 9. renda
. nacíona: toda aumentou em

1.963 cm 5,9% (196:;; 8,1,};,),
alcançando 283 pil"'õt�s dI'
marcos, os recebimentos dos
u,S:;:1 iariados cresceram em

7.:".%., somando lf.l!).6 bí
üiõcs .ce marcos, A'-� mesmo
tempo a soma das rendas
provenientes de ativ�dD,das
êr:t1pJ:c�adas e flt;) .\)::tI5 'a:"
cusa um- acréscimo ue.:

3,�%, 'com um total de ."

1:uIA bilhões de marcos",

Al)ose�ltadoria dinâmica
( I .

Em .1957 o parlamento da
República Federal da Ale-

qu.ência dessa lei, a!3 ap·)
�e!1tad.oria;s . aumentaram·
da seguil'te 11lanejra-.
]959 - 6,1%
1960 - 5,9%
1961 - 5.4%.
1962 - 5,0%

1�63 � 6.,6%
Para .0',allO de 19.13 testá

previsto um am.nevt,J
8,2% e para o a!:o (�C 19{:i)
provalvelmente, um aU'ne.n
to de 9,4%.

consumirilO pr�vavelmente

,
"

-----� �-,..,. ----

f

.'

A IMPRESSORA' MOO�LO possui todo'! os recursos
e o necessória experiência para 90rantír .sempre o

máximo em qualquer serviço do ramo.
'

Trobolhr.. idôneo, e perfeito,.", qu, V, pode confio�.

\

�

ELO
(

I

, r

"

I
'

em lS54., contra 9â HI11L :H�:i'
em HI\33. Com isto estio

-suoerando. os próo .'o s L's
ceses que dos 130 milhÕeS

�D....'r��!!J.;i \.le cn�·"inp(.tl,·.t.la

produzidas, e,qponam cerca

de 25 milhões.
8% . de bebida sao consu

mldos em casa; 20% nos tes'
. rurantes. I

-

DR. OS\VALDO KERSTEN
, I

,_.' AUSENTE"-' .

tlul'am.é� O mcs de Dézembl:O em viagem ue
-esjudos lia Argntil1� e Uruguay ,

,

.
,

,\ , 2/1;:/
/' .'

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

:OlEGIO, CATARINENSE
EDITÁL'

.
EXAlVIE DE ADMISSAO

(2a. Chamada)
Acham-se abertas as inscrições ao. EXA.

1\1.E DE ..4J)MISSÃO .à la. série ginasial do

.I

1964.

às

dI'

{ .

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

, '

, r

.,f'\

",

/
;' .

t, \

/

IMPRESSORA
/

..

dllsenhos

tlichês
t,alhetos � �otQJoga$
cartazes, e corimbos
impresso.s em verol

pQpelaria

..'

IMPRESSORA
')E "

'ORI'IAL..)tj STUART • �IA.
,
RUA DEODOR;o NI,·.33-A '-i�

.

FO�It:: 2517-F.LORIA"IÓPOLlS
\' I;

,Ç:.
"

f� '. ,:', �;-1
....
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Criado ficial nte
, - \.

"Pesquj�sas de
.

Pesca
d

,
-

Acaba de ser baíxad J ;A:�O ....,cr;attamelito Esta Iual de prir UU1!J, lacuná na. estru- de desenvolvímenso econo- do colaborado a plJDEPU;
GoVel"llaCtOr o I D-Cl'H:J de '�,; t C PEsca _ A prov. tura administrativa, ji,'" mico do s=tor pes.ruelro. 'e a FAC na lns'a'açà.), de
/c:;-iação do órgão uec-ríco U cia governamental vem '<oU- queira e, atende antiga as- A CI 'açt oficial lo, een- seu valioso- equípamento
, <' ,..:. -, ", ,._" - -, --_._- pir<\ção estadual '._ Amplas tro ocorre símuítaneamente Segunda, 'fo!lloS / :ntQrlJ1Q.,.

,S:ER,VlrO .L��.N�f� DE ElftTRONICA A" atribuições eonrertdas ao com o termino d'iS arnplaa dos pelo Biologlsta:< J1:rrJ�sto·
,

_ 'f, ��.J , cpp _ O .Oentro está ca- ínstalacões 'onde ficará se-: 'I'rernel, um dos grandes ba

.

O,O' M" ,J C' ,I L I O
pacitado materialmente' pa- díado, Junto 'ao DepaC:(r,l.en talhadores: para 2. .ionstru-

,

I
I'.

ra o desempenho de suas to de Portos e Vi:).:; Na,'1egá- ção ('a se(�l e oftcia,lizaçl0
, "

',\' m�It1�las .e C)$pje"as ta- veis, a rua A!mir ·te Larne ' do Centro e seu atl1d ç:l':lfe
'Con�é,J:t\) de rádios, '�ravadores de fita, refas _ Em breve -erá .:ULU I go, com �o:'as a" Iacllída- dentro em 'breve devera ser

j-adiófohes t; transistores." gurada, ortcíaínienté sua dei> de acesso marítímo e' ofíclalmente' inaugurado pe-

moderna sede. -, !'

dotado de moderno q'lil,a- lo Govérnador Celso .RamOl!!
Tratar: J.C. LiRClíOF, Nova Record, ! Acaba de ser-oa'xaco -ie- mento para pesq r.sas nJS o órgão que acaba de se!"

rua Tenevte Silveira 2". r ..me 2696. 1 lo GOvernador ce'so Ramos seus Iaboratóríos pr)p:'o�. criado em hora tao ;.. mts-

_----- __ , ,�_
o DecretO, de críaçao ',�;i'ial

'

A construçao da' sede pró sora para' 'a pesca _10 Es-

ABE'RTA'S' 1";SCRJl·.·OES D. C, T.
de Centro de Pe'Jqlti3!l�'de pría do Centro fOl custeada tado.

'

n
_

'?esca, -como órgão té�n:('o pelo Govêr:r>t, o E8' .l(!o, ten ,oi
. do Departamentq Estadual' --- ----

PuS'f.' LISTAS. de Caça e Pesca, com á fi:"

'De 16-11.64 'i.. 1�-�2'-f t- Ordenado nalídade precípua 'je premo
' ": CHn�ca Oúonto'pediatrica"

C � '11" O O 00
.'

. .l f d" 1965 'V�r, executar � cr'l<l,:?n:.lr )tv '" a, v, ,a partir :ú:� ev, 'e ., nos programas d� Úe:WI.V01-
"

Dra. Iara OdiÍa Noceti Ammon'
c/80��, 'de aumento. vímento das pesqinsas blo-' 'M'e'todo" psicológico derr ·

I l'
'

t 16' ,no erno espeeiali-
,

Docurr entos: T�rt;ulo.ie eleitor, 2 fotos ogrcas, ecno l cas � eco-

d
./

, , nõmícas, sôbre a pesca. em í..a o' para crIanças.
3 x 4 � Candidatos de »mbos os sexos de' 18 Santa Catarina.' Alta rotação.

a 40 anos�
a iniciativa do Govérno

Q(, Estado atende a.-um vp- Aplicação tópica de flúor (para preven
APOSTCAS COM O 'NÔVO PROGRA- Ihr anseio dos ,es�,,!di):;.t's 'e çãc da, cárie dentária)

MA, edição 1964, cncont.a-se em Florianó- dos Intérersados na ooníun
- , tma pesqueira de Santa' 6A. Atcnne também sr'1s.

"polis: 'Livraria Record. Rua Felipe Schmidt tarin? e dota a estru.,ura SOIPente '''orr hora marcada - das
R presentap.�cs também nas ódades de, ndmh�lstrativa estH.Qtl:;"I" d'l3

'

,,'
"

'

" '

"
/ ' ' "

,
,

d
um vig0roso orgail"sino' i,11- 8,30 as 12 e- das 14 �" 18 horas

Joinville, Blubienaur S. Fra�cisco'e Rio o pulsionad('" das C011 "içoeSi
, Sul. básicas indispensávei� ao de

, Basta estudar por eda apostila para ser
senv�]vimento d� Je.s,�a �r-,

I'
' tarinL1se, capaCltando, m-

aprovado,. /ctusive, o Estadô para rtice-

Ate�de-se também p€ ·�o reembolso Pos- ]'ler í:n�is �ntensivo �p6i? de Clínica Irdantll
,

, ,

'

O)'gamzaçoes "

na�lOnalS, e ,

tal Preço 9.000,00,- Rua 13 de M� o 592 -, internacionai§ especfa:iza-
' ' Consultório: rua Jerônimo Coelho no. 325

'4' ex. Postal �98';- Curitiba. ,- Paraná ' das, nas .peSqUisa�. pé<sqtlei-:' ,mconjti. 207"-" Ed. Juli�ta Fone: 2495 _. !to-
'/ ,

o' ,ras, conslderadas corno J;"p
"

,
"

Bràhll. ( /
'jnvestimentos ;n1Y- jJroct:sso� rário das 14,30 às 18 h�_

ORA. 'E V A

)
)

UMA

201DgueL.
, Jl®®ft

COMO P,REStiNTE,

O'E NATAL

DUAS' POLTRONAS

Sorteio no dia ,23 de dezembro pela
,< Loteria Federal e a en,trega no dia 24,

Um mundo maravilhoso de beleza.
confôrto e' AI�a Qualidade para
o seu lar. , ,',

20/.Excelentes condiçôes de venda -

à vista

8
,DE DESCONTO.

pagarnento� sem acréscimo e ' \

outras' modalidades á altura do svu
,.

orçamento.

...

Pa_rticipe de" f!lais esta, promoção
MO�EIS CIMO e ganhe uma

VEMAGUET - 1001 - O quilômetro. CARTA PATENTE N.o 299

...
o:::>
z
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,OFERTAS DA
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OLEO H�DSCN PARA
-

MAQU�NAS LATA, ,

Cr$r 120,00

A FORMA CERT.. D� FAZER ECONOMIA
J "

, I

Notidário da Assodacão dos
.

�
,

Té(nrcos' ern (ontabiHdade
A assoc.açao 003 Té �,licos

em' voú"ablllaade. c,Jln :>8- ,
.

, .'
'

'"
'

de na C1Q�ae �o' l�:o coe .Ja- "

D�iro a Av"nida lÜO Brim-
' ,U'r1°ivetsidade de San'fa Catar�llaco; f14 .:..... 140, 'sa'lll. ,.r4�� ,�f0l ':: , ';' � ,.,., •

ft..nllf la no 'allo de 'l�ll'2, R'Er' "t\R'1
-

elf;gt:u s�a prtme .. :.1, Jj,reto-

"

," r: li A
rJ!I., pelo per"oQo rie dois

'.
�. • e, , ....

,-

"-.
' "_ ,.

O&V:S', O de � ::t,snal
�

�.:
'

- '..,.� ." .

,i

"

cJnos, os, quals, fJrm:n ��i)nti
l.t.auas de lU'1.S P'A' rcivi;1di
cac;ões. ,

infeI': ,mente, vor falta de
AjJÔlO dos próprIos TeC::1!C0S
C;lit jamals se inr.e�'eSS!lréllm
ptlos prOb.emas da CI'lóiSe
��põs dOls anos" ele ge6ti' , da
niretoria, ficóu, 3. l\��..Jt!l.-

/_
cao sem gua, ro 80,:" 8.1 po r

tauto, sem conmCl)c; fmart
(E.lra e moral � �l:cl l·-)hti
nllar na lúta pe,to u,lifica
(__':'IO da classe.
ASJn seliào, "too,' v:irios

anos de paraliz8,çã". voltou
..: Ãssoc.açao CI€sta, Vt:Z Cf

'mais vigor, .receb:!>H.l.ll a;:;óio
úe cO.egas em to I,) o t ..a
fi!.
A nova Diretorl'l. não teni

,

f..üupado eSforços par'! C'o�
;-;E'guir reunir os Téc',ücos
em Contabilidade, a !im
de, num só pens:.",mc!'\:;o, rel
vindicar pata a cL.:sse, tUá;)
aquilo que até aqu.;, ",em ';i
do negaào. ,

As reivindicaçõe<: são lnú 4-12J64
meras, e por isto rr!eSl:10 ne ,;_

"

"

"7SSItava a clase ce l�m 'u�rIVEI�\IDA.DE nE 'S-ANT-A"[ATAR"ll7A""",porta-voz,-atraves 10 qual 1\, K""r f", ", �P", � I'� ,

podesse as suas prE;tensões, '

levad.as as antor�iadss rr;s-
, REITORJA

l'cnsavelS, os reCt(\11108 dos
'

1'1OSS@S, direitos.
Assim tornar-se-:l0 n:a!s

fáceis; a. concrp. .uç,i,) (lo
sonho principal que fi. a UllÍ
fiéaçao ,da classe, allatés
de um d!spositiv::l l!('.!' LeI

,I
'

que dare.: ao' Técni.c(. en.

ÇontabilÍdade, tOdO,l 0;< di-
'

re!tos atribuidos aos 80n-

EDITAL No. 69/64
-

Cor...::orrêllcia Púbtca no. 68/64
Prop�.,ta para o dia 21 de df'",;�mbro de :í.964'

f), Dire�or da Divis'ão ,do Ma,crial' da
pniv,ci'f;dade d�� ;Sa�ta çatariria, dev,;da�'
mente autorizado;'prío,' v.{�ghífiço Reitor ,1a7
ciente aos �,ntefl $S�'9P�'tl�:e, se acha abert�' a
Concorrência 'FJ1JHéiI"nÓ.'·63/64:, apraZada
para às 10' horas ,do dia' 21' de dezembro 'do

.
� .,. i \. �!

--

•

corrent.e' ano, 'referente à àauisicão de mó-
_. .,

veis para a F'acuIdade ,de Ciênci&s Econômi-
cas. /

- Maiores esclar,f',,:�mentcs pod.erão I Sft

obtidos ria :Ji�is�o do Màterial, no horár:c
das 9 às 11 horé:.s, em I

dia.s úteis
,

Divisão de Materiàl em 30 de novp.mbro
de 1964.

Diretor JOSOE FC .{TKAMP

Div�são de Material
EDITAL N.O 68/64

CONCCRRÊNCIA PÚBLlch N.o 6J/64
PROPO�'fA PARA,Q DIA 15 DE DE-'

ZEMBRO DE 19 64

, \

tadores.'
, Y'

A Associação tem por
�.ropósito a cO"i:rf:tiza{'ü:>
de todas â.s reivmrllcaç�.,3s,
l1ecessitando para :s::,) '1. SU3.

colaboração vallI1,u, pJis a

união, resuIt.ará 0, 'Jcn:. 'í
cios que advirão.
Associa-te,

, Os' Tecnicos' eJií ,�,.m:!j,Li
,L�àade necésstam ,:iú I';lCI.S

slflcaçao 'em, nive:s mais
eondizer.tes éom ai': !('spon
sllbilidades a eles ..tribui
c'as.

.
.

( .

.

O Diretor da D�:visão do MateriaL da
Universidade de Santa Catarina, devida
mente autorizado pelo' /Magpífico Reitor,' faz

, ciente aos :�nteress,ados que se acha aberta a

,CohcQxrencia :púb1icr. iI.o �,7/64, aprazada
°

pC.ra às 11'horas doi dia 15 de dezembro dE
1964, ..Aerente à aquIsição de motores elé
-:'ricos, material· cirúrgico e odontológico, a

parel!.10s científicos para uso da Fáculdad€
de Odontolo.gia.

MaIOres esclarecimentos foderão Sel

obtidos na D'vÍs::o do Ha�erial, no horári�
das 9 às 11 horas, noS dias úteis ,Idurante (}'

, "

r.:_ �s de dC7.embro.
.

n:visão, dp ,M<>fpriaJ em 27 de novem·
, bl'O de .&.9640

,.. . =
�

, ,
,. .

J ijS�� t oAth:�:.1m .

,
, >f'

, ..�t�_ ....·,.�,.:.;,e..,.�,(:o.....:-,�" � �......,..J��...�....... :,..:................�.lÂ�;;M,)
_"'!«/'
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SESI
SERVI{Q, SOCIAL· DA INDUSTRIA'

•

DEPARTAM'ENTO REGtONAt DE
'SANTA CATARINA

EntencJ.e-se que as pro
postas de pagam0nto à vis

ta, t.êm prioridad � sôbre .as

propostas de pa"ament.o a

vista e a prazo.
Não serão aprac;iadas ·pro

postas que'não tl àduzem as

condições mínimas aqui
oferecidas: bem c:omo 'ou,

tras que estej.am fora do.
.

implJrativo de' p!!gamE)nto à

1r).'\ta ou 40% a vikta e 4

(quatro) presta(�ões men

sais do saldo de,edor.
Os interessados "na com

pra dos veículos ncima espe
cificados

.

deverão trazer

'SU'l,S propostas ào Depar
tamento Regional do Servi
co Social da lFlc'l.ústria de '

Santa C�tarina, sito no Edi
fi.cio Palácio da Indústria,
rua Felipe Schl'_Jidt esqui
na com '1 'de seTembro, 5°

côt laranJa, motor na ., .. ', a.ndar, nesta C!3.ptbl, no dilr
3122915 - MBB,6!J2J.395, 6 9 de 'dezembro, até às

.

111

cilindros, 120 HP. lio-ras, hora esta 'lm que as
. 3° Um Caminhão pr ':Jpostas serão \'.ecebidas e

�j "FbRD"; ano 19"·[ côr ,Ct:l- aprecIadas, na presença ãe

gj' za, motor n° 8RI6584, 6 ci,' t�dos os �o'ncor'!'eptes pela
linJ:ros. Cnrntssão de Concorl�ncia
4° - Ufi:' Jeep "rí:w Pública dêstê '-nep.artame�

VEMAG", ano 1962, côr ver- to Regional.
de limão, motm .l0 J-00601':',
3 cmn"'-�� 5'0 HP, tração

. Procura-se uma garagem para

preferêncoa próximo à, Praça 15.

Dirigir-se à Rua João Pinto na 11

DO CORRESPONDEN',;,'E,
CYZAMA ECOS DA ADMI
NISTRAÇãO MUNICIPAL
I;>ES.TA VERDADr.:'EA
NESCA DO CEU NA rl'ER
RA".
Atendendo gentil convite

do' Ohete do Executivo Mu

nicipal desta maravilha oue

é a Praia de Camboriú. sá
bado último, em companhia
do sr. Prefeito-Ewa�do Seha

effer, assistimos a cerimô
nia da 'entrega J.0 ';rafego
da Ponte Marambaia. r=cen

temente construída 'nrsta
cidade.
Na ocasião, a comíttva do

sr. Prefeito que era íntegra
da pelos srs. Olavio Cardo
so, destacado comerciante
Jorge FBIl'ias, Encarregado
Geral do Serviço de Fisca

lização de obras da Muni

cipalidade; Jaml Filippe,
Secretário da Prefeitura ,;
Paulo Willeirich, e�-rc1Len..\
dente: sr] oltriger, Agente

\

ESC�ll\)RIO Ai)VOCACIA\
DR. NILTON PEREIRA
Advogado

ABELARDO n BLUlVIENBERG
A, HAHN
Solicitadores

Nua Cons=Iheirr l\.f::lfrA 4R Sala 2

AÇÕES: CIVEIS" TRABALHISTAS" CO·' ..

MERCIAIS, PREVIDEN(TA SOCIAL, �C

e PERSl

Eníprêsa Editor:
Rua Conselheiro Mai',.!< !fI ,'f>I \02� -' ç,.,ixa ;'o�tal \i'

_ F.nrlPl'FC'" 'T'e1f'1,\ 'áfk'I' 'O 1"":'1'11"0"

nffiETOn
, Ruhen' ctt' Arrlldf' f.?lln ,(\�

.

(rf':fiíi:NTl'
Dommgus Fern ndes ue .'\qu l.

R�<:DA �(1R·,r.I:tEFE
Antônio Fernando de Amaral g f,ilVf.
DEPl�RTAMENT'l mt lWITORlU

FranCisco Vaz Sepei iha _. PedT0 Paulo
.; Oevatdc Melo

MachadtJoão

P(JBJ.J:::mA.U'E
OsmaJ '.'11'1y.. 'o Seh1incweit'J

Amon Antonio Pereira;

.,.

fJEPi\ItTAMENro COMERCIAL
Divino Maript�' "

, CO'tABORAnORES
.

Prof, Barreiros fi'ilno, Prof OsvalC1G Rodrigutls Oabrli.l
.

Tito Carvalho; Prof. Alcide8 Abreu, Prof. Othon Gam9
Lobo E'Eça., Ministro Milton Leite da Costa, ,Dr, R�bens
Costa, Coron"ll C:id Gonzag'�. Major lldefonso Juvenal·

-EDITAL para Coneorrên-
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santia.go, Doralécio SORres.

;;eOsmar PizanL Dr. Fnmcíseo Escobar Filho, Zury M� cia públiC!3. da. Venda �

chado, Lázaro B'3.rtoJomeu, Raul Caldas Filho, Marcilio Veiculas do Serviço Social

Medeiros Filho, Luiz H0nrique da Silve�ra, A. Carlmf.'Brl � da Indústria' ;- Dep�rta
to, Oswaldo Moritz,.

'

.Jacob Augusto Nácul., Major:f.d menta RegiànaJ je Santli
nundo Bastos Júnior, C Jamundá� Jahes Garcia, Nelso!: 'Catarina.
Bras"'.ler" José Ferreira da Silva, Clemenc'�au ·do �ma .

'I'al e Sil-m Jaime Mendes, Cvzama, José R,oberto Bue

meler, Joã'1 José Caldeira Bastos, João Nilo Unhares

VENDA DE VE1CULOS

t

Pelo presente, levamos ao

. conhecimento de qup' ',1 inte:

REPRESENTA, .. ·rES re:;:sar possa, que SL
-

encon-

Representações A,S. Lara Ltda. RIo (QB) - Rua Sena. trs à vénda/ mediante �on
dor Dantas, 40 - 5' andar - .São Paulo - Rua Viti5ria, corrênf'ia P4blica, .os veícu-
657 _. conjunto, 32 - Belo 'Horizonte - SIP ...,... Rua etO!! los abaixo especificados e

Carijós, 558 - 2" andar - Pnrto Alegre - PROPAL -

de l'),.rn.:rriedade dêste DeparRua Cel Vicente, 456 - 2° andar.
.

Anuncios mediante contrato de acôrdo .
com 8 taoelll

.

tamemo ReglOna1.
em Vigur. 1" _: Um Çamihhão "MER

ASSINATURA ANUAL CI:$ e.ooo,OO - VENDA AVULS4 CEDES-BENZ", ano 1960,
. ! '

ICr$ 30,00.
ÊL

'

côr verrie', chll'o, motor
(A DIREÇAO NÃO SE RESPONSABIL1�A p. OS CON

. OM-321919 \ A, 6 cilindros,CErrOS EM;ITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADos). .!

120 'HP, \
,

.
-

2° - Um Caminhão "MER-
.

CEDES-BENZ", ano :,3:7,

REX-�tt.PCf.S E PA:ENTES
AClente Ofic�dl rla Propried,ad®

Industrial'
'I. -

Rflgistro d_ marcas natentes oe mvençao
nomes êOlnerdais' tít•.Jo:, de estabelecitnento
insígnias fr .... .3e�, de prl..>;...agand? e marcas de

export!lções ,

'lua Tenente Silv�ira. 29 - 1° andar -<

.

��la 1 - Alt. s da �as& Nair _. Florianópolis'
Caixp pl)st,,_;l, f.7 - rO'1� 391Z

I .

nas 4 rodas.

':õep "WILLYS",
'1"1'1 19!i8, côr ver.de. .)lOto·

13-804049, 6 ci1indro�,
Y HP.

, ;)s veículos acima, têm os
seo'uintes preços mínimos
'de oferta:

, �) - O· Caminhão Merce

õe<:-Pp,n'7. (do item �O), .. ",

Cr$ '5.000.000,00 (cinco mi
lhões de cruzeiros) a vista,
ou 40% a vista e os restan

tes 60% em 4 (quatro) pres

taçÕes m�nsais. ,<:tcrescic. .is

de juros de 1% aO' mês sôo

hre o total do f\aldo deve

dor.
I ,. Entende-se que, qualquer

::i
proposta que ultrapasse b

�. preço mínimo' acir"L of:e,.3-
clcto, ficará sU3eita às •."es

:í mas condiçõe; méncLna
�
. � das ;i:.ara a propos:;<l, do pre-
<si.

f-'

';0 mínimo acima apontada,'

.OLHOS
\�.

use óculos
bt:1O adaptados

ote'ndi?"'os com' exatidõo
sua rec'e;ta de óculos

'1

i� isto é, 40% à vi'�a e os res-

11 "lmtes 60% enl. 4. (ql'atro)
� .' '3stacões mensais, ,

�� h)"'::" O Cmnin1<)�() Me"0r'
.'-- lqs·Bens (do ítem '20),

Cr.$ 3.000,000.00 (três _.<li
lhões de cruzeiro"" "

c) -: O Cami....hão Pord

(do ítem 3°), Cr'"
-

300,OOO.�!)
(hum milhão I.. q',jn"'I'''ltos
mil cruzeiros).'

.

d) - O Jeep DKW "íTqmag
JI. (do ítem 4°), Cr� 1.800000.00

_____;.....;. �. (hum milhão e' o! 'léenV--"

D
.'

d
.

I R"b' mil cruzeiros).
umle�sé e t'au a 'I elro e) - O Jeep V"1.1ys «(11)

ítem 5n, Cr$ 1.500,\.,J(' 'li)
COhtabilidade �- Econol.ma - Advo� (hum milhão e quir'l�T.í', JS

ca�ia Impôsto dé Renda - Emprêstim() -
CompuÍsórü, - . Reavaliação "do Ativ:o das
Emprêsas (.I:.ei 4357) - Impôs to I\diciona1
.de Re,r.lda (Lucros t-Cxtracrdinários)

Escritóric ..Rua Cons, Mafra, 57
Caixa Postal, 613 - Fon� 38S�

FI\)/) ldr..�P01iS �I"!
--------------� ----��-

" \

éTICA ESPtClALlZADA
MOm,Ki'.O lABORATÓRiJ
•

VaI Cf" strürr .)lI tt�IHnna r

P"Pf!O'"

mil éruzeir.os).
Para os veículos merv'�)-'

mdos nas alíneas (b)' .J),
(d) e (e), as pro,!,>ostas sE'

vi,n("lttJa,m ,às nlesmas ro1;.'

dições do veículo especifi
cado na alínea (a),

�a hipótese de pagam::;n
to, parte a vista e parte em

parcelas, .0' veículo serr
'transferido C0m a Clh.11sula
de "reserva I 'jie <:lor••í1io",
até oggamel'lto final e o r�l.
dn "0 oreco. ofererid0 sel ,

cnhprt.n oor NOTA Pi..V·

MISSORA, ldôneament a�,

·lisadàS, .:; no ·re;6p�!c1;JlVO
lor•.

FWf-I1 'ft'1r)..-,�q( rH iis
Rua: Dt),),dol'í; N. 23

_ Postal Telegráfico' Aposen
tado e do autor cestas U
nhas, no magestoso Hotel
Marambaia foi alvo de'�!g
n,ificativa homenagem por
parte do dr.' OSl�ar Nunés
um dos malora.s _ oaquele
empreendimento hoteleíró
que no gênero é motivo de
justo orgulho para a enge
nharia de 110SS'.I, Patria. O
dr. Osmar Nunes teve ense-

'

jo de realçar os esforços de
.

cessáríos
.

ao nbr;so inteiro

.nosso Prefeito Farias no se tllspor, constatamos 'jâ estar

tor de Obras Públicas da' a municipalidade ãparelha
Municipalidade.'

\

da sufícíentemente . '!lara
Logo a seguír em cómpa- atender aos anseios da po

nhia 'do Chere . o') Executivo pulaçao, sendo que fíearnos
de nossa' comu+a, tivemos deveras SUrpresos 'com a

ensejo de vísíta- a, ,Prefei- maneira 'ordeira, raciona!
tura do Balneário de Cam- e �fieiertte com que são re- ,

borrú e tomamos conheci- solvidos 'OU encamInhados
menta do que vem sendo à solucão-os problemas que
executado em tavor de nos a muitos parecem is,)ln�e:s.
sa. coletívídade.
O sr. Ewaldo $chael"ffer

Assessor Técnico' Municipal
e homem 'de Inteira ccn

ríança do preclaro Governa

As propostas deverão vir
em envelopes fecil�Jos com

O· máximo de sip-Uo. tÚtzt.ll-
.

dn ('om tõCl<\ ch'�eza e pra
r.i"Rn r: "'eíf'lJlo r'ue interes·
SR 1l'1 n"')pnt!entr>' com o

rEwne"ti".'1 "",).01' de 'ofeda

que será definid.). É inrUs:

pensável as r"sir.atur"s dos.
inte"p,c;sados na resuectiva
pro.posta.
As propos\,<:ts c'everão se

referir a cada veíéulo
.

.o1e

per si,

Assim, cada vnículo rece·;

berã uma pruposta em en·

velop", fechado e rubricado
pela proponente. Não it!'!

porta que o mesmo concor·

rente faça. propClst...s pl:\ra
todos os veículos, porém,
tais proposta:s, como se es-

.

clar·· 9 acima, setão ie'itas

em eé:velopes separados, veí-
.

cuIa por veículo. As pro

pc ·,tas serão abeC'tas na pre-
-SBnça de todos os concor

rentes. Os p<aganentos de

·,erão "er efetu�dos em

moeda co'rrent do país. Na

parte. exter�a do envelope
.

"ue con�é:t:1 a proposta, de

verá conta'}- as earacterísti
cas do veiculo que interessa
f!" n�('\n"'mpnte, porque é

facultado <:t todos os p""\uo
mente'5 a retir'lda de SUt'

propr�� ''5 antes da abertura
das md"ma<\. Ve:'lcida a con-

'1rrência, no rresmo c.'. 9

de dezembro, o veículo será
éI�"reflue 'la comprador, me

diant� LJmorimento das eXi
gências suma rp.feriq,as.
Os veÍcu}ns de que trata o

nresente II!;, 'IT!'iL, se en

(;viltram à, displ)s�Gão
,

dos

InteressadQs para E)xame e

verificaeão: De 'Edifício Pa

]"cio da IndústrIa, rua Feli·

pe(3chmidt esqnÍl}a com 7

de setemblo, no horário das
,8 às 12 horas e das .14 '

�
18 horas.
Departfunento l:i:egional do .

Se-rvico Socil'tl õ.a Indústria
eIT �anta r.at",,,i,,1't em \ 1'7
0.e nr" . ...,.,hl'n r'!p l.Qfl4,
A Comíssão de Concorrên'cla .

dor Celso Ramos, na pales
tra' mantida com a reporta
gem, deixou-nos a melhor
das impressões que logica
mente foram-as mesmas que

. motivaram a acertada es

colha do nosso Governador
no que tange a chefia do

..E!x:ecutivo desta progressís
ta cídade balneá,ria.

oom todos os dados

. Tivemos a oportunidade de

observar que por determina

ção do Exmo. Sr.. ,G»verna
dor 'Celso Ramos, vem o.De

partaménto Est,�dual de 0:
bras e Saneamento, execu

.vando o levantamento das

áreas alagadiças, projetando
inclusive. a canalização do,
riacho e da lagoa acuí exis
tentes, combatendo desta.

formi'J, um dos Jr.ais difíceis
probllemas de higienizaç:ão
da cidade, fazen-:in �Jm que
ao canalizar'3, referida la

goa, seja dado fIm ao maior
foco de, proliferaçâo àe mus

quitos de nossa :;ldaúe.

Outro problema de vital

importância qUJ vem sendo
atacado nos úl'imos

. .cUas
que aao pOderia ser

.

solu
cionado por abs'luta' falta
de 'recursos da Princesa das
Prais; graças a, deter�ina"l' Ição .0.0 n.osso PL'ereito atra- .

vés Decreto obrigando os

proprietários a .c9nstr�re:;n'fossas septicas e bioló�icas
das 'quais a mnnicipaHda::le
fornece plantas ficará bene
ficiar em mUlto a canaliza-'
ção de esgotos.

Na ocasIão tivemos ense-
. jo de coIihecer pessoalmen-'
te o e�genJ:ieiro \lrbanisU
co dr. José l\11cj:lel Che,'em'
que p 1ssui curso d,e eSPf�ia
lização nos, Estados Uni"'os
e que está e��ho::a'\ao o
Plano Diretor da Cir:ladp,
transformando o emára1jha
do de ruas e vieJ.:1s em ver

r.adeira obra da engenh::i:cia '

urbanística.

CIXEMn
PROOP '\MA l){) Dl A

Cint'. .� Ã..I) ,) \J"',E'
Fone:

-- às 3 e 8 horas
Patrick O'Neal
Eva Dahlbéck

- em-
UMA QUESTÃO DiE MORAL,
,CensUra até 18 anos

I 111" lUTZ
,Fone 3435

-- ás 5' �'8 horas
Jam.es �Màson ",
Susan' Hayward
JuJy .

NowmaÍ"
, --.EM �.'

EU ELA. E O PROB,LEMA
GinemàScope -- Cor

'

:le Luxo _:_
, .

-- Censura: até'14 anÓ's.
CiT � t{n� V
-ás 4 e 8 horas �

Jean Paul Beimanue
Françoise Dohleac

-- em--

O :gOMEM DO � RIO.
- El'stmanColor -

-- Censura: até 5 ano::, -

Cine GLORIA
U';streito)

Fonp' 6252
-- ás 5 e 8 horas -

Sarita Montiel
-em-

,
'

SUBI IME MELODIA
Censura .até 5,anos
Cimo flvTPF.�40
- ás 8 horas -

Joaquim Cordore
Ariadna Walter

-- e�--

O PUÇULISTl
Censura: até 14

Cir�€ RAJA'
[U1" .Th�P)
__

o

ás '8 horas -

ij:élio Sl)utv
MiltOll

.

Ribeiro
Marlene Fra.nça
-- em -'

O 'CABELEIRA
.......Eit$�nG0lor.

,:=....-',..,: /(:ênSürà.: ·,átê. 14.;anos. '

.l3fl

apos

Está emsua fase de con

clusão o Código de Obras
bem como, o,Código de '�";on

tabílídade, . Es'ntuto das

FunfiQi:Íarios. Notamos, =:
sim oue em franca atividade

plenamente a coriríança sítou o Governado-
que em boa hora lhe cepo- "RiJ,mos.

CONVITE PARA, M1SSA
\

JORGE DA LUZ FONTES
Henrique da. Silva Fontes e Clotild

Luz Fontes, Paulo de Tarso da Luz Fo
sua mulher' e filhos, Manuel 'Antônio da
Fontes, sua mulher e filhas, José da
Fontes. sua mulher e filhos, 'Victor da
Fontes, David da Ltrz, Fontes, sua �ulhe
filhos, Bernadete Maria da Luz Fontes,
resinha de- Jesus ela Luz Fontes e os

da falecida, Alba - Maria .da Luz. Fontes
za convidam para a. Missa que por alma
querido filho, irmão, cunhado e tio.

JORGE DA LUZ FONTES,
tenta 'mil cruzeiros). '-será celebrada no día 4 do corrente
Dentrn em. br€v"-; voltare-' j f' '8 h

.
.'

C t" d 1 M
'

'mos com outros íntormes
' ta-· eira, as ',' oras, na a e ra etro

à.resPé�to .da profícua adrn tana: ').';, '

�'Inístraçâo do sr. Preteíto Florianópolis 2' . de dezembro de 1Ewaldo Schaeffer, que CO'11
'

o pensamento voltado ape
nas para o progressso desta
"nesga, do Céu na Terri"
tem sabido c'-)l'responder

procurando rací ?nalizfJ.l' . e

organizar' os. trabalhoa da
munícípalldade, 'J sr. Preteí
to Ewaldo :Sch�l.effer C:U.�

conta' com a c111fia.nca 'da \

'maioria rie nosso povo', vem
r\eali2larr�0 mu1to. . de úüi
pela ' celetívldade' . Dentro
em bré've ·os i!Ódigos serão
encamínhados .à Assembléia
Legislativa pabl sua apre
vaeão e, para, t)'nrie [à foi re
metido' a' Lei Crçamentá:r�a
estímada em Cr$ ., .. " ..

75870.boo,oO (setenta e cin
co mt'hões oítoceritos e se

-----_.�

ClUBi 15 DE OUTUBRO
Dezembro - dia 5 -, Uma Noite na .

.

.c: dia 19'-' Personagens.de rllmes Celeb
_" -

.

Conj�nto "SAMBAMB li,
,

l\�
,

---------�-----------------

Quem- consl·rot já sabe

'.' Tacos e Paquels
Rodapés Forras
Porla� de Ferro e Madeira
Janelas de Ferro, de Correr ( Basculantes
Porfões de Ferr@
Para pronla entrega e' por pre'ço reais economicos

I

• Compensadus
.

Paraná Ltada
.

,

"

. RUA DR. FÚLVIO AD'UCCE, �.o 748
T!lefone 6277. (

ESTREITO

r,om"nssa�os de: tmllb
Amendoim"
Loro,
Cabrenva
Cedro

Imh.la
Pau':Marfim
Gonçalo-Alves
Mo�no '

Carválho
Pau-DlcoFanlasia

. e os' famosos ,
.

LAMBRIS :'CCJEPLAC"
NOBRES PARA RE1F.STIMEllOSMADEIPAS

'j, ...

:m,JiR'O::C-l2. ·:;m� i .

'.:iObil: MSO - '��lll:S-3:Cj
--·l---':'-��:'_·- - -:':.: .. �-...:::__j

"

"

SANTA CATARINA PRECISA'DA BR 59
.

'

/ IMOVEIS· A VENDA
- Casa no centro _ Cristovão Nunes Pires, 23 _ .sala _:. 3 quartos ,- cozi

. nha - banheiro completo - dependências"- de empregada, _;_ telefone ....:.... preço
:;1'$ 4.000.000,00.

.

_ CASA DE TIJOLOS � "'I. ESTREITO -- RUA BAL:t--""::A'RIO ..,.... QUÁSE JUN
TO A PRA:::A, .COM GARAGEM. PK...ÇO 'FACILITAD,".
quartos e dependências sanitárias.

- Palacete na rua Visconde de 'L ro Preto - Fina rpsidêneia, ,em cima tem
4 salas ._ 4 quartos - _banheiro - cozinha € v,arandã9. Em Ib':tÍxo 4 ialas
- 4 quartos e dependências sanitárias.

.

- NA PRAIA-DO PERE;QUÊ _:_ CASA NOVA A MAIS LI�,jA DO LOCAL -
�

� PAVIM�NTOS COM 6 QU'ARTOS,-- 2,SALAS ..,... COZll'lHA - BANHEI
ROS - AINDA NÃO FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

_ Sobra�o na rua.João

�i
to e .fundos no mar no Caes Liberdade.

_ O'TIMA CASA NA RUA SANTA LUZIA COM 3 QUARTOS - SALAS COM
TACOS DE SUCUPI -'CHACARA - HORU - JARDIM _:_ GARA-

,
GEM --;- FINO TRATO. PREÇO COM Fi.CILIDADEiS.

'

- Para o verão casa na Lagõa com grande terreno - Oportunidade!
- Nos Coqueiros _ Praia da Seudade -- Na servidão ao lado do Hotel

Casa de madeira n.o 42 - Pequen!l entrada - Aceita Oferta.
�- 'tERRENO POR AUTOMO'ÍTEL NACIONAT. PEQUENO NO BALNEA'RIO

_ 2 LOTES ESTUDA-SE OFERTA.
'

- Lote Jardim At�ântico - metade preço dos preços correntes - terreno
muito bem localizado.

'

- NA PRA'" _ DO MEIO - TERRENO DE 15X40 MEROS - UNICO· dOM
ESTA lVrETRAGEM DE FRENT� PARA RUA DESEMBARGADOR PED�O
flILVA

-
.

_,......".,_
- Rua VeV1'eador Batista Pereira '- �sa com 3 quartos - 2 salas e demais

dependênc�as - Térreno med·in'dc 12:50 x 21.26 rri:etrós, �;,
'

i .

SÃNTA CATARINA PRECtSADA'BR '59
,!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t� lNOS O, L.AM1l'A
Pedra Paulo Machado

COL1\HORADOitES, F.JSP�CIAiS
, . ,

I

roNSTANTE .. PROL

nF. SANTA .. CATARINA MAURY BORGES .' - GILBERTO NM1AS
GILBERTO PAiVA •

I

COLo'�DOR,AHURES
'tE! LOBO - MIL'roN F. A'VlLA -. ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABI�AHAM

NO SETOR -DOS ESPOBTE8

.. ------ ------------------�------------------

,

,••_.!!$!II"!!!!II:.c:m-_m!!D_Ii'.mll!* IJIIIBII·LI__r_r••m'��m:'���

Catarinenses na Regata
---- ......... ...,...---:----:------------ -------

''-
I

.
/'

Páreo por Páreo o Campeonato
. "Cafarinense de 'Remo.

.Madureíra: com 12. gols
Goleiro mais vasado
Batista do Canto do Rio
'CE>m 49 gols
Artilheiro do certame --

JOGOS REALIZADO�
144

56.700,00
.

Total geral de arrecaca

ções - 78'6,030.809,00Escreveu Abelardo' Abraham
.Tentos . Consignados

dos
384

�
I Defesa 'Menos Vasada �

Fluminense com 15 gols
Defesa Mais Vasada

Canto 'do' Rio com .73 gol'l

COLOCAÇãO '

DOS,
CONCORRENTES:

.Vou fazer, hoje, uma apreciação
:
sete' páreos olímpicos da .regata que . passou,
Primeiramente, devo dizer. que. os tres pri
meiros .pár,eos do programa foram corridos
com um mar encapelado, e que não estava
propício à prática dó remo, mas assim mesmo

foram corridos' e o meu dever . é comentar

para os leitores todos os páreos do programa
Nó primeiro. páreo, quatro c/patrão ,até ás

quinhentos metros vinha ponteando o Ría
chuelo e o Aldo Luz. No balizamento dos mil

metros, já. o Martinel1i aperecia na frente
com pequena' diferença 'do Ria.chuelo.. Dos
mil e quinhentos para o final foi uma luta
tremenda entre Riachuelo e Martinelil para,
'finalmente vencer a guarnição.' riachueliua
em 'cima da chegada. Bonita vitória do qua- Vi�:18eCre!{..rio

- Antonio

tro .riachueli�,o que remou bem.. com' muito 20 secretárro
conjunto, apesar; cOllJO já disse, o mar se Jàão Rocha,' Massagista - Poní

'. /
.

. 1° Tesoureiro � Rubens cha l0 lugar
.

Vasco" rlaapresentar em péssimas condições para cor- SI'lva"t' ..

' -'

r • Cobrador -;- l\últon Iõo- Gama com. 7 p.p,rida. No segundo páreo dois 's/patrão, era o 2° Tesaureirb Milton Ro- cha 20 lugar__ Fluminense
tira··teima ,de riachuelinos e martínellinos.

cha Orador - Pédro Dunke.: com.9 p.p.
• � Diretor Esportivo �

.
.zaL- ·P-oe-ta .. '» .�� -r •..,,3'" i.ugal'�� Améric:t"COQlpois havia uma :dChâ�entre ' os Irifiã�;VálíÍ ....

\
17 p.p.

'

e Manoel Silveira neste páreo. Venceu de má --sAsoÜErmOl .: NA PARA-O-A---- B:t:f��arCom��rt��êsá e

neira categórica e indiscuf'vel o conjunto 60 lugar '.�' s. "Crístóvãoriachuelino que nos trezentos metros finais Por Décio Bortoluzzi. per seguidos de Lajes e Pôr com 21 p.p.'.

to Uniâo. Os nos.sos pontos 70 I B' co ....dominou ámplamente '0 seu adversário 'e ven Amigos, hoje comento fi foram assim dístríbuídos:
,ugar.,.--' angu LU

25 P .. p.ceu O páreo com uma Doa diferença: v.é,nce- última apresentação de FIo André 9, Rornualdo rs, ZÍ go lugar �. Campo Gran-
d . 1: d rianÓ-19olis, nos Voo JASC 9, Dobe:s 9, Aldo 4, Adi!son de com ,27' p.p.ram esta maneIra a uriga • entro da água quando 'superamos aos tim, 2. Marco (Aurélio 2 e' Po- 90 lugar _;_ BOI'sucesso eOS extraordinários Theodoro ,e Ernesto Vahl. quenses pela segunda vez m.eu 3. Foi este meus 8.lY1Í- Olaria com 32 p.p.......

-

No terceiro páreo, skiff, até os quinhentm: naquele certame. O vence- gos, o papel 'repres<'ntado 100 lugar _ Madureir8.
dor da, partida se,ria o'.vir.:e- pelos raiJa_?es ' do, P.aimdras .

34
'

't .

d h
.

1 I'
,

S 1 - com p.p..me ros mn a aVIa a guma uta entr,e i vei- campeão, pois .surpreendell- defendendo nosso Município 110 lugar _ Canto dr
,ra e Teilak. Mà:is daí para diante o veterano ,temente, .os r�paz�s �e 'Como viram, foram um f..b Rio com 313-p.p.. . '_-.'... Brusque ate entao, so havI-, ·negados, suportando sftn8.-
m�s sempr,e remoçado remador m?rtmellmo am perdidci para os join- çóes que normalihehte não TAÇA EFICIÊNCIA:foi' O dono absoluto do páreo e venceu como vi?�e)ilses no t�no final. devem surgir para �quel,11 es

.

N '.'

d' /
_.

d'
. :tITossa turma, vmha de dua s tá disputando tão impol":;!'ln

..

'

1° lugar . � Fluminem;"8UIS. O quarto pareo, OIS c patrao, . e SaI- derr()ta� consecutivas, mpa te torneio, e .dando dem�:ms �com 301 pontosda puIatam na frente Aldo e 'Rla.chuelo quc�' s, i:'9-\l,ai�'
.
c:omBletamente

.

traçãÇli,de\,�l.cacão e g,mor 20 lugar _ F!amengob
.

, '1'"
.

dJ�t;: , d··1 ,'.'

'dâ,.;';''''!C0ntra Pôrto !·'ª,·�"a,'tterra. Perdemos' o t T 204 t
. rlgaram ate os. m'! metros aI para lanti

.,
..

" ,-,."!�,, ,�,,,::': i" i'
•.

' "
.. >;�,'" .' .",' ._:

'., .Bo a_ogo C0111 ,� ,pon os
,

�

.

. '-. -,'. .

"

" 10. Ja haViam venClúQ ',tItu}e, qlf:mdo. �aoll�:p.re�eL. :r-:� 30 lugar;_::_ v':\sco da Ga
..

'

O COnjunto �laehuelI�o dommou o pa:eo _ os a��erS�l'ios no t�rno. ctt'!
.

t��atnos ;�Q,���gõ�� �e:·''Í�l{�,.'! �:�:::Ql1 p.!i: o :.<:' , •

.

com uma remada mUlto oa venceU facllmer1 c�asslflcaç�o Ue rr.anelra te 1.0' MasfJ;�.��o��a "l�: "4,0"Il\gllr _.A1henca cor
" .

.
'.

bem convlcente, mas elltn patla e na educaçao espc.r 239 p.p.te o pareo. A dupla nac' uehna, era formada raro na quadra com o eSQí- tiva, que foi õ màior. eXer!l- 50 lu!?,ar _ Bangú CaD
por Ivan e Hein�, em quem� ilfnguém maiS' ri�o preparado, ,afilll\de evi- pIo dado lá no norte cataYl-' 227 pontos.

.

.

-
. tar uma surpresa como a nense. A impressão (:üxa-acr�dItava. Mas êsse moço encheu-se de dã noit,e anterior. Prccu- da por nossa rauaziada 'lá

brios e mostrou a muita gente que é ainda raram resolver a pal'Uda poderá ser a'laliada se fa-

b 'KF
.

aos primeiros minuto3, e larmos com U21 ç!os :lnfi- Fluml'n'ense .x Vasco laum om remador. 1"40 quinto páreo, quatro. de fato o conseguiram, p0is triões da festa m�gna ,do
Gama decisivo para o FIn-s/patrão, de saída' pularam' na frerite Cacho aos 12 minutos . de, jogo, a esporte, barriga-verde. Que. mmen'se

,eira e Aldo, mas já na altura dos' mí[meiros vantagem a nossoJavor era. 1'0 deixar patente os nossos
Flamengo x Campo Gr'an-

deI 22 a 6. Era um placard agradecimentos p�la hospi- deO cgnjunto do 'Ca.choeiralévava mals de um .f�agrantemente 'demonstra ta,Hdade e maneira' gentil Portuguêsa x
�

America
"

barco 'de diferença. Em segundo vinha o Al-. tivo da'nossa sU]leriorLu(!'? {coma fomos tratadO>. e era
BaIlgú x Madureira

d t f"
.

R"
s6bre os rapazf'S Ó2 hrr::t \lsr!':ieu]sr ao nosso '::onter-

BOIlsucesso x Olaria-o, mas nos trezentos me ros . maIS o la� dos tecidos. Defendíamos râ:neo ;:iiltol1 lVIorelra, que canto' do Rio x S. Cris-Chl;lf'lo reagiu de maneira impressionante e na zona e atr,cavamos por ,- ico0 :'f'enitiu .', qUl não :"J.)S tóvão,, .

d
. contra-ataques rápidos, com pn,o:"'.':}(\sse·· com na la 1n-eons.eguiu passar 'o quatro aldista tiraJ? o o Romualdo finaEz.àndo acer clush'e oferec�ndo J, n: a.

segundo lugar. Venceu por mais de dois bar- tadamente cs ]ançan�entOS suculenta churrasca
" ,

C h
.

t de André, Dobes· e Zí, que da no sábado. Os prêmiQsCOS esse pareo o ac' oeITa, qll;e apresen ou
dominavam 0S rebates Aos aos atletas foram entregues

um bom conjunto. No sexto, páreo, double 16 minutos, Dobes 0edeu após a. partida em que J6in
de saída arrancou o _ CachOeira na frente, pa.. seu lugar na quadra de ca� vill:e ratificou � _sua con-

pitão e atleta. a Marco Au- dição de rampea, quando.

ra já 11a altura dos mil metros estar com qua rélio, que não deix_ou que abateu aos donos' da casa

SI quatro' barcos para o segundo. coloc'a,do seus companhei.ros baixas:" de 69 a 45, e QS troféus fo
sem o ,ritmo de pro.�uç�o ram entregues aos cbefesque era o Riachuelo. Impressionante o dóu-
g�rantintlo o' resultado):1:1. das df>legaçóes

.

durante -o

ble �orrer tanto. F.ãn segundo entrou o con- primeÍl:a fase, que dava a Baile do Chopp, qtte foi a
.

1 certeza do 20. lugar con- festa de encerramento. Nêsjunto riachuelino, ':ficando na terceira' co 0-
quistado. Em ,37 x l_p termi 'fé baiTe, notou-se' a confrn.- 1'"'I11III........:cação olfavorito que, era o .Martinelli. No úl- nava êstes vinte pl'imelros ternização dos atletas. dei-

. f
'

·t 'gig'ante' de saída o 'Martinel minutos. Para, no fina!, o I xando de existir vencedor eImO pareo, 01O,
':_ cansaço ,se fez presentç, vencido. Havia um espíritoli já dominava o páreo e na altura dos mil-me motivo pelo ql1al..:J màrca.- espQrtiva pairando }:ôbre 0

tros . tinha .assegurado o seu triunfo entran- d�r não apresen1;cm maior agradável ati}hiente. Apesar
... f· d ,. numero de pontos.. de alguns senÕes, que co-do em segundo o--Aldo' que nao 01 a wer�rlo A facllidade, como se d�- mo é natural, .sempre l'xis-

para o MartinelIí. Colocação dos clubes no senrolava o jôgo ditado por tem, todos voltaram
. para,

. \.' -

56 nossa turma, fêz com (lUe casa' satisfeitos. e deixandocarrtpeonato� Rlachuelo, campeao, pontoE a�andonassem os� !ances uma gostosa "saudade" na-

Ma ttne li, vice, 5.0 PQ s; Cachoeira;. ter- mais' disputados. A partIda quela 1>6a terrai;, onde Santa

.�� ceiro 40 pontos; último lugar Aldo Luz com ��r����:ue��'l9 .�.�I�s��i� ��!:��na :a::::.�n�t:: �n��
�. a6di,pontos.

. ...... ". __ .' . _'_��'''_�'
caudo f&go apó� nossa equi gam: .�

�
I

Airton do Flamengo C:1)1l

17 gols
Maior .'

arrecadação -

Flamengo, e FluminenlS'�
com '19.281.543,00

2° lugar.:_ Fll�rrLlense
com' 132.000 nOO,Co.

.Divísão de Profi,ssiona\:, ,:',� 'lugar _.:._ Botafog Ó com

l° lugar .; Fllm1in�nse e.', JOÚ1C8!i:OO,GO
Flaméngo com 'Í2 "p.p� 4°' lugar ..::..:_ À;mér:�a
; 2° .lugar '_: Botafogó CO,:1 '65:()(Jo:6oo,oOc'
14 p.p. 5° lugar I_._ Vi1.sC::l
4° lugar -' América com Gama com 62.000,'](1).00

16 p.p.

, Ataque mais
.

positivo' ._�
Botafogo com 44 gols

.

Ataque menos. positive ,-':'_
-Menor renda'. -' !Vladu

reíra x Canto . do Rio com

São ,Cris.tóvão
.

futebol Gube
\

ma com 17 p.p,
�

dir Dutra 60. lugar - Bonsucesso com

Tecnico: -' Milton 'B. 11 p.p.
Cunha 70. lugar - Campo Gran
Supervisor' Antonio 8° lugar - Portuguêsa

Costa 1"il110 com 25 p.p ..

10 Diretor, publicidade 9° lugar - S. Cristóvão
.

Ivan Silva' "

.

.' com 26 p.p,
,

'

,2° Diretor Publicidade 10° lugar - Olaria com
Luiz Carlos Bruno '32 p.p,
Conselho Fiséal - 'ota- 11° lugar - Madureira

víano Querino da Silva' - com 37 p.p. I

Osni Camaduo e Darci 120 lugar - Canto (iO
V. e-ra. Rio com 41 p.p.
Guarda Esporte -'-o PedI'), .. .., .

..,...,,.,.,.........,,

Silva DIVISãO.DE ASPIRANTES'

. 5° lugar - Vasco da Ga.-

Tomou posse,' em. dat �
.

de
16 do 'corrente, a Diretoria
do S. Cristóvão' F, C. que
é a 'seguinte:
Presidente de Honra --

Valdemar Vieira, Rorlo].io
Silva e Rau! (te �Andraje.
Presidente -

_

.

Acendlno

CIpriano Cunha'

'l{ice Presidente -. João
Batista de Souza

ZQNAS 3 E 4 /
E

P O,N T °

DE.

ENCONTRO
COM

,_".1 �

R.l- O ca.npeonato do E.,;L 1do
"teve andamento anteontem,
. :.nas zonas 3 e 4, COlE a re

alizac.o de mais três I ea

contcos, referentes a seri
ma 'ro'.e-ádã do turno c-nos
,jogos apresentaram ns 3e

guíntes resultados:
Em- Lajes: Internacion.rl

5 x Santa Cruz 1, no pré
lia mais imports_Jlte.
Em Concórdia: SJ,c!ia 5 x '

Cruzeiro de Joaçana i
Em ofiapecó:" Atlét' co S

R oaçadorense 1

.. E' a seguinte a :;J.t·L.I c"l,
loca0ão da� zonas 3 e 4
1° lugar: Sadia COt'.1 a p.p,
2° lugar: Internaclonal e

santa Cruz com 4 :J.p.
::.;0 lugar': Guarany, CO!'l

5 p.p.
4° Comer:ci.fl.l com 6-p.1'.
5°' lugar: Caçadorense' e

Cruzeiro com 7 p.p.
6° Iugan; Atlético co.

8 pj).

t

ANTUNES
SEVERO

'"

P O N T O

O E

ENCONTRO

).S 11,30
(HORARIO
HI\3 ITUAL) ,

--�.__
•

-- __o _;_ �_

.

Continua ,;encl.o objeto de

estudos por' pan,e dé clu
bes do Vale do Haja., ;3. rea

lização de um Torneio Ho

xagonal qu,� co'ntal'Ía com
a participaçâ,) dA EH1m e;Í'fI�
C Olímpico. d,� Blumenau;
Marcílio Dia:; e Al':':1: 'ante

BarrOSO de lte,iaí. : }'l")1 �i'i
ca e Cax;as de Joir,v�:de.

_-x�x·-
O Torneio seria paralelo

RA'1)I'o
. ,

GUARUJA

c:csta natureza.
- x X x-

A'lslm sendo, o rypresen
tal"te' de A Gazeta Espor
ti:v�, .,em· Sa..I).�: Catarlna,
'j0i:ri:�li�tà· Âcytiár-iÍo póvoa.:J,
ná �,eve outra ,üter.nativa
sp�ao designar a cidade de
Blume::->au onde p at!,:ti�
mo !)jpéla tem o seu lugar

.,

j.,.--�
000
000
-000-
000

ao sol.
-xXx-_·

, f? prova está determinada
1'$:a Liga. Bltimenauense
para o dia 13, com .) per
curso pelas principais .ar

térias da cidade indú·"t .....ial.
.
O número de candidatos
inscritos ainda e desconhé-

PROXlMA . RODADA: às disputas do camueQl18.
to cataril1el�S�) ele ,fute':)!)i,
com jOgos d[s1obr::,.(�cs ex,.

melo da selnana.
-x X,x,...-

A preliminar' de São Sil
vesl;re que deveria ser efe
tuada na cidade de Join
vile contando com a orga-,

.� nização da Liga Atlética
Norte Catarinense, deverá
:mesmo ser

.. realizada pela
segunda. vez em Blumenau

.-xX;x;_
A,_desistência da Liga'

Atlética Norte Catarinense

promover tal competição
foi a falta do interesse de

1'120 Kcs.
,ZYJ-,7
L.yr-lt't

cidc, mas 9S inscrições
ti.nuam abertas.

-- x X x �

,Santa Catarina, COdSta.
do roteiro da seleção pa'l
lista. de novoS de basque
tebb1 Que estará exêul'sio
nando pelo interior do país
dentro dos prÓXlíl1uS dIaS.
A excursão será inic:i''!.da
pelo norte e nordeste· d(J

paJ.s para terminar no suÍ.

,"-

/

participantes provasem

''CONCORRÊNCIA PUBUrA ·,PARA.

,

. VENDA DE AUTOMOVEl
/

,A Emprêsa de Me!horamentos e obras
Ltda,. t01.na público que levará a- venda dia
15 de Dezembro próx:imo as 14 horas pelo
maior peço acima da' avaliação de' Cr$..•••
1.500.000,00 uIÍl automóvel Americano, 4

portas, ,em bom estado de' �onservação; anG

1951. ver-- e esperimenürr no �orário indus-
trial, a rua, 14 de Julho 220.

,

Floriari', ':s, 1 . ,eze bro de 196
EsteValH Jerônimo Vieira Geren�'

"..t�_ '.,
-

f '�' ••.• ,.

PROGRAf�A D0,MES'
AVISO: - Adquira já o· se'!l ..:aneco .m

Secretária do Clube para a primeira Festa -de'
Chopp que será real'i�ada na Sede Balneária
no dia chico de Dez.embro.

Gom início às 21 h�.r"1s
.

'��y:
'I;-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



rão prestadas das 9,00 às 11

horas e das 17, às 20 horas.
O telefone' 3032

. encontrá-se
à disposição dos ínteres
sados. São jirofessôres 'do
Curso:' SOCIOLOGIA (Pérí
cies Prade) LlTERATU:RA
(Osmar Pisani) "e pbRTU�
GU:li:S IGRAMATlCA: ,«�esar

OPascld).' A procurá será
realmente satístatõría, poiS, .'

é e sempre foi um' Curso
de alto nível.

.

.. A ,A:sseRlbléia -Legislativa Ies munícípíos, o ensino
Ido Estado de Santa Cat.d:i- ginasial e técnico com zêlo
na aprovou na sessão ,do e dedícação, através do
dia prímeíro d� deZE'-nbro a seu ótimo corpo, docentev'
J!'edação'fina'l do projeto 'de empenhado sempre' ,em
Lei que cria o Ginásio Se: transmitir os' conheoírrien-

"

cundári� de.,Timbó. tos nécessãríos. ,à formação
o ,

•
'_' " de cidadãos dignos e capa-

Tão iogo �o deputado UI'- zes, ' ,\

bano BertolCU; representa0- oom.a criaç'ão do Ginásio
te Jdós l\iunlêipios de' 'l.'iin- Secundário Ruy Barbosa,"
b6, Rio dós ,cearos e cír- terão aqueles . professores
curivíáírihos, assumiu o -car- maio�. P0i'>Sibllidades, não
go' de' deputado ria Assem- SÓ perceberem melhores

-: Lf)·:s'tO�·,t·a· Dt'e.�,_. ,(l:',:e'�. J,oa�'a�-,�Jl eul,H'�'I;(�â'S·1m' ]<�nlJS'; ���':'���E $:';m:�md:�, íC
_ " 1

• Timb6, pudesse ,ser dotf>.ia Foi' por' 4")80 mesmo, enos
de um estapeleciniento 'se- me o elltusisimo que o COl' ,

cundárío estadual, onde :OS .po docente' e discente 'd�

'CDWA' r'A-O'OE CURtQS"'NonM'Al'E CIE��Tn"�c'O
' que estão sendo construi-' estudantes pudessem" ,gra- Tlmbó,' recebeu ,,'

a notícia
f\! 'l, ','; ..,' . �; '�,' ,.,' n I r r '

"

das em nosso Estado pela tuítamente adquirir os
'

co- d� cri�ção do Glnásio se..
:> ,

, :" "
,

' atuaI admínístração, nríncí-
'

,

r' C 1
'

"R
'

. .t< nhecírnentos necessâríôs 'à, ,cu:ndário" de TimQó" produ-O G:werpauor e so a- ]!:xecutlvo o grande, auxílio cançando naquela, região Ide palmente no setor educa-
' . ,

. vida. Com a criação do, 'Gi- tO" do trabalho,' d,O deputadomós recebeu telegrama da prestado em prol da cria- Santa Catarina as obras, cíonal.
-

,
,

,

d t'l J' 'u' - , .

1
' nãsío Secundário de Tm1- U,rbano. Berteldí :

que nãoUnião ,Estu an I oaçanen-: çao 'LO cu!';�q Norma� e -- .
.

se, que, em nome dos estu- Científico, naquela cídade,
'

DES'.EMBAR'GA' D"O'_-.R�'B"ER.NA.R'D·'-E-S· bó, vem o, Governador CeI- , tem -medído esforços, nem

dantes daquêle mumcrpio
I

Friza o telegrama enviado so Ramos, atender à justa deseaasado' para que fosse
.

'

, "re,ivindicacão ' do Deputado 'Tilnb6 'dotado ,des(;;e esta-do oeste catarínense,s. agra- ,aO' Governador. a grande

I'R, E' 'ElEI"TO '�-'R"ES'IDE"N'.'f,·,E'·-�.,.1),,"O,'''. TRE
i' , , '

.

.

.

. Urbano Ber"to1di" estende.n- ,"b,elecimentQ secun.,tlário.dece ao Cl, Jfe 'do Poder receptividade ,que vem al- .J
___

f

-

dó a rede Qfidl;ll d�, ensine
.

Assim a populaçae estu-

-1'
,

" '

0-
--,_'--

·-1'--
-�--

E
-"

.., . .Ó»:
Y. àquela 'coÍnu,na progressista, ' cÍantil de Ttmbó'

,', �arade'ce"",
' r I '

m sessao hoje realizada Para Viee-Presidente 'foi '"
. .,....

t":
1

,.'I;i. '"

o �" O'o �a
na

I'
'E é

",
'

'

, 'dó Vale do' Itajl:1.Í,' que ,con- '1:1.0 Governador' Caiso Ra-,'

� ,,; ;���:'l ,-
,'.; �il I' 'I' f'

'

"�"
'

�\..:
"

' �al g�çe��or,l:l;rib;:;���g!egi6' "��:�e�:o'ch�E;':��iraS���:::, la 'com' gx:ande nÚmero: de m0S por,lhéter criado aGi-
, '��' âl' � ", ,i'" �r, Exmo. Sr., Des. Adão Ber. No cargo de Correged'or estudantes s"Cundári!?tas. ;, nãsio Secundário e ao' depu-

nardes' para exercer a Pra- Çia Justiça El�itoral ,foi ',I a 'Ginási6 Ruy B�i:bdsa, tado Urbáno, Bertoldi. por
(Cont. da 'I." pág.) RIO. 2 (OE) ;_ Uma fon- sidência daquela Côrte no mantido i>' Exm,'( Sr. Des.. 'que foi'1crÍado há maiS' 'de. ter' sabido sempre defender

,rá a descida do avia-o 'da te da. EmbaiY.ada Argentm'a ' ., '

no"" vem 'dando' à o m''teresse da I";
,-

�. período de 1965-1966. "

Vitor Lim<l. ,qumze a· "','
.

,

' ,�glaO ,que
Ibéi:ia em Montevidéo, ��, a ,na Guanabúá, informou

_��� ___,....._ popú1ação ,estudantil daque-" representa.' ';"
seu bordo estiver O ex,dita- que até a tarde não ehegou

'
"

dor Juan I?omingo Peron. 'nenhu!l!a im;trução do Go- 'B:ngo de Nata,' no n 12' 'D' E A'�'O'SlO"Por outro lado, a Argenti-. vêl'Ílo argentino, em rela-, ' I
'-Y, ,

. na ini'órmou que. não permi- ção ,<lO tratamento a' ser

tirá a entrada de' Peron em dispen�ado ao êx-presidente
seu território. A E'spanh,.'3., Peron. O Itamaraty. 'no en

tambéfu deClarou que não tanto, recebeu- nota' Argen-,
temia direito, legal de n�gar tina. de que foi PFotbido a:
a, /feentrada no país do eX' aterragem em qualquer
presiden�e argentino! O ih- ponto d0 tt:irrit6rio port&
forrra!1te

..
acr'escentou que nho. de qualquer avião que

o Itamaraty 3,compar>.ba traga em seu ,pÔíO> o ex=di-
. atent'l,lY'entn o des.mvGllvt- tador. A Ae�Oná\1tie�, a'rgen-
mento do .caso.

�

t�na, declarou ain!i� que
,qpªlguk�r ap(,l.J'@lhf;> mw' t�
�A Béron, será recebidQ
ncs aeroportQs, a b!).ia.

� '_"....L._'_' �_.- --

Iursinhe Pré Vestibular na
\

Faculdade' de Direito'
O tradicional cursinho

pré-jurídico da FácuIdade
de Direito de Santa Catarí
na runcíonarã. numa das

dependências dessa" Casa de

, 'E11sino Superior,
do dia sete, de

a partir,
dezembro.

,I

As inscrições, conforme .seu

prestdente João José' Leal;
poderão �er feItas no Cen

tro ' Acadêmico 'XI de Feve

reiro e as ínrormações
.

'se-

[lret r doll'E':e
pauta '. 9::8 59<

.

"
. ,

' I
\

:...
�

U:riado· O Ginásio de Tlmb

, '

MinlsttE):
I '

r •

A fim de reunir-se com o Ministro da Viação,'Mar�al
JUarez' Távora" seguem na manhã de hoje para. iCUr.itiblJ. o,
Secretário da via4ão e Obras' Ptlblicas, engenheiro Aroldo
Pederneiras e o Diretor Geral, do DER; eng, ErnaIÍi Santa

, !tita.
"

"

Na capital paranaense, juntamente corn autoridad..
daquele Estado, o', Secretário Aroldo Pederneiras e (, enge.
nheiro Ernani Santa ,Rita tratarão com o Ministra, dá v,�
ção .sôbre problemas, dos dois Estados ligados á,o setor".da.- :
Viação e Obras Públicas. , _

, Podemos' iriÍornÍar ! antecipadamente, 'que estará em'

pauta na cltadat. reUnião, a BR-59.
.' !

\

O lUIS 41111GO ülAlltt. DE: SANlA
_

CAJABINI.
.

Floríanõpofís, (QuIflta-FeiÍ-a), 3 de DezeD.ibro de' 1964

L Con]ttnJo Universitárjo idal Trindade:
&aRAS' b�,� ESCOLA DE ENGENHARtà:

f \ SECRElji�I·' SE...... SERÃO INI(IADAS lOGO -,;
I. .8", M

séri� inici��as logo, a�' qbtas� do pavilhão,de MeCârlÍ�,a", ,�DUCAIÇAO '--"

da' Eséoia de Engenharia, lndustriaJ., no :CoIlJ'un.to TC!"'l'l'Verc:l:'[:,
"

r.. S tá 'j<:I.... o> ;'-' ecre', rio q,e �,l'l,�a{)i.o
tá.rió da ,Trinçlade. . '( ,:'" I, e Cultura' .Jer"*ltado táure',

l';;esse sentido, o Reitor Ferreira-,1.ima assÍnou cóntril:;' Locks, recebeu ém " ,:iên+
to com a construt�l1a"TH M2.rinho, de Àndr�4� s.À., ve�ce;;' cia em Seu gabJi1et<:? de" trá!
dora da Concorfência Pública', _para a execuçã0'. d,as refi- balho no' dia' d� ontem' as'
ridas oh,ras, que tem o prazo de duzentos e quarenta dias:',' seguI'n'te" pes-"a'", � F- ,

, ...-
� • .:. "",

.. � �\:J o,,}f". cr. 03U .....

par� !:l. sua con31USo,o; Ao ato �st�v�lÚ p��sentes, a,é111' d? qo, da>,'Costa Ramo�, Sect ....
pro.Lessor Erne",to Bruno COSSl, .dlrecor daquela Umdade, o, ta"rl'o Sam p' t' D' t

t
" .', ,:

'

". " , :\ u, as a, epu a.

Gre�.r�sedntaunstec da .;�npa e, o Chefe de Ga?mete e

Secl'etanol� do Haroldo Ferrúlr.a (PT::',
e. a. a .

, p.... ,ti' M ,;- 1 'c '

P
,..

I
,r, - ".._e aga hi:"'"5, 11.re-

01' outro lado, o ReItor FerreIra L.ima 'firmou CC"
"r 'd B d D' '-1'

" ,

, J ( anco e )�envo -

tra to com o arqUiteto Pedro' Paulo Saraiv,<l,. para a exe,c... VI" e t D t d
"_

-

d
.

t d ld d' Od
.

À
m n o, e",-, a o Walter

çao' o proJe O a Facu a e de on:tolug,ia, \.lt-,e terá seus ,O, (PSD)
,

,

o" '"

ilh- t'd
'

T
.

dad
' ' ornes • prOlc.s"or

pav oes con8: ruI os na rlfl e.
O l' d' F .'. �"1

OPONTOLOGIA: ?ROJETO r,o,1') o erreIr�, de Md,'l,
, ReItor do Instltut.o Ef::ta-

dual de Educação,' sr .3er
toldo :r..iJ:anoel Cirilo'. Pre-'
feito d,� Canelinha. S!". An
tônio, Gugluelmi, presiden
te ,da ,Câmara de Vereado
res de Criciúma, Prdfessô�
ra C:audi�a Nunes PUrto,
':da cidade de Tub9-rão. sr.

Rubens Lange do galJine-,
te' de Relações :::'úb:icas áo
P'álacio do Govêrno,' :>:' iJo ..

sé- El1frásio 'dc JeSí!�. dr.'
Ionio José ..-"c·neira: fJlédi
co veterinário rel;;!ona: de,

Orleães e sr . Eulália J 0-3é

NENHU� INSTRlTÇAQ ,

j.'

o INICIO OBRASDAS

Segundo fon�e, autoriza
,da "O Pálacio da Reitoria,
,

a ,íl.ma -construtora que
exc(;utará' as obras'" .

'

,vilhão' da Escola de ::::n�e·
nharia Industria�, já está

instalando seus esc:" ;' , ,i ,s

De outra pal.'l,e, cum a

,pre&ença do profef.';kl!" >::::1,
muel Fonseca, OÜ.'to:? da,
1i'aculdade de 'udontologia,
o Rei::....! FerJ''lÍ.!.':Í Lima as-

Ü':lOt,l, contrato eom 'o ::11'-'

no Ce.nj,unto Univeuitál'io
", da Trindade, onde a;,ndá

esta semana I

deverãu ser

quiteto Pedro :t'aulo, Sa!'ai
va para a execnçio de ante
projeto. e pr;_:'jeto definiti-:
vo da Faclfda:I<!' q!" Odon·

, ..

Grandioso BINGO' 'DE
NATAL rea11z'ar-s'�-à no
dia �7 do cor,-ente.' à,s 20
horas" no ClubE' 12 de Avôs
to, em benefÍcio.\ Ó:lS j'Pe�i-

, I '

'

nas do Asilo (ie Orl'ãô "São
Viçente de P"1I1o". \:1)i.1 as

seguintes Vali0SJS prêmios
ofemcidqs peli}. ,"a MODE
,�AR�':
• l -:-'" Sotâ, tr)lflsfollv),vel
-o, �� tecido, 1 ---R:L'id rec
ptor ·Empire; 1 - 'Pa� "

de pressao,: 1
\
� AO'lr('Ji�o

de calé pó:-cflln,ln Sch- ,

midt; 2 - Mesin:1a:o .t.ipo
marfim; 1 - Cooen')l' le

casal; ',I 'ce" Maiit:1 Gua:ra

tingUet,á;' Q - C0PCS roma

,nos; 1 - C:..m'.sf)�a; � -
Deshabillé; �,- Piü:ma;
1 - Robe; � -- c'anli1?'l Le

,

mo; 1 -' SomíJ:::�'l,'la,
Os ,éartões di:! ir-.gt ��so

encontrãm-sq t. disposição
dos interesSJ.ç!os na' Secf�-

� tária 10 AsilJ ,na Casa,
Brusq i, na nu.' T!''lian�',
nO ll-A.

IMPOSTO DE. RENDA:
'tiqúidaça10 de ;Oébifo� inferiores a

500 ma

/

Conforme noticiamos e� nossa ú.ltima ,edição, tomou posse 11a última seg�mla fei-
'

b, no Palácio do Governo, o novo Secretário da IAgricultura, deputado Antô:pjo.
l'iehettI. Nesso flagrante registra o acontcciménto,' vendo-se o Secretário da Agri
'cultura ladeadfl pelo Governador Celso Ramos, Presidente da' As�emb�éia Legisla
tiva; deputado IVo Silveira e pelo, Oficial de Gabinete do' Governador, acadêmico

,

Mareilio Medeil�d, filho.
tologia, cujos p"vj�, (j;-;; se":
rão �onstl'uit.:!t)s _' rio' C(m
junto Vniversit.'ttl0 da .Trin

"As, opras, que tem o pra- é a,de.,
ZO de ,2,_40 dias para ,a S�la Se"gundo ,dispõe. (0 contra

.
- TomazJ

conclus�o" constam dr. "';- to. O arquiteto ·t,em o pr:.,>;o
trut.uras de concreto <1.L'ma,- de 45 dias a pút..;· da llS-

qo e tubulações el ," Lr't:: \. �.ginaturá do re�f,':; h doeu-'
�mbutL'as, com o fprneeÍ'"- mento �para ent,regar os éS ..

mento de materail !:' mão. tudos :prelimi.n[�re::;: o ante -

! ' "

de obra.· pro 'eto 'e 'miJl) e o projeto
'I em 'l2ú dias.'

' .....-----------

'inicíacas a.J obras.
'. tâmara Júnior elele J�)j�/ o

DjVO ,c�nsgmn �ireturSAüOROS01··r
80 C�'FE ZITD

. ",

I.
'

Gov. êelso Ramos será ',iidmenagéadO Hoje' a Noite
.' ' , ,', \ '.

, A exemplo, do que vinha aconfecendo nos :<.!no,s anteriores, a, Assoc;a:-áo, Ca.
tarinense 'do Ministério ?:úbli�o. que tem como presidente o Dr, Éniq De:'1aria Ca;'
va�lazzi; ofeH,cerá�unl Jantar em homenageln' ao Governador Celso Ramos; às 20
horas de hoje, no rest;iUn;.nte do (�uerêiícia PI:1.1ace Hotel.' : 1

"

Ao ágape deverão epmparec�r persona1:iElades ligadas, ao magistério cat!::lri-
nense, Secretários de Estadç e outras autoridades.

' ,)

\ '

O Conselho Plenário da prestação, de ,contas' e .

ou

q,mara Júnit�r de Florianó- tros assuntos serão ventilá
poliS estará reunido hoje a dos na reunião, plenária,
fim de elêger, o r')vo / Con- desta noite.

s.elho Diretor' que regerá ,.,,,
I,

destinos da é!.ltü,iade duran- , Falando a nossa reporta-"
te' o ano ,?e que' se: aprpxi- gem o Dr �ntônio Grillo,
ma.

,

'. I
j preSidente da Câmara" Jú-

,A:precil;tção : do Balanço, niol', informou que a sessão

A reunião" como sempre,
será realizada na Casa, de'
Santa �atáriil.a.'

.

terá lnício .as 20 'horas,:
cpnstandq da ordem dó" diJ.j.
� eleição' do' Conselho DirEl
tor e a l;lrestação de Con
tas.

" .'�.

)
,

,
,

CURSO DE UTERATb1<A PORTUGUES
� ..'

.

COME'CA DIA 7
"

"

Dan<;lo prosseguimento ao TISMO 4. REALISMO_

l° Ciclo 'de PromOções Téc- SIMBOLISMO §. MOÍ)
nico·Culturais, o Departa- NISMO:' O' esCritor
mento de EduCàÇão' e CU!:: saud Moisés é ' doutor

,

turq/$ �usci sob ó alto pa- Letras: 'professor Assiste
trocÍnio da Reitoria, 'reali- de, Literatura PortugijA
'zará um' curso de "LITE da 'Faculdade 'de Filoso'
RATURA POR'IVGUÉSA", a Cienc,ias e Letra� 'da U
ser ,ministrado pelo proies, e àtualmente. Profes!?or S
sor 'e escritor ':rvrASSAUD ,bstituto .Enü'e suas, ob

MOISÉS. O C'urso tem " principais', dest,�camos:
seu' irtfcio ma�cado', uara{ o NOVELA, DE Cio,VALAR
dia 7' de dezembro. -e' se�á 'DO QUINHENTISMO PO

inaugurado'
'

às 20,00, horaf3.. TUÇiUÊS; FERN:A:rrnO
O .}bcal' será fornecido ["'l&. 80.;\: Aspectos de s1,!,a
',eriormente, O 'Progra�.ta' bÍemática-, A. �ITERA
do'�{hírso 'ie'rsai'fI - sô'bre:-- _ pdR/rn�·SX: etc. Perco
IDADE MÉDIA CI,AS- rEm tõcfu' a E1,lropa.
SICISMO 2. ' BAJ:tRÕC0 -

. geris, de estudos� I

'ARC'ADISMO '3. I ROMAN� , "

,
� \

r
- --' - - ------'.

"FORMANDOS PROMOVEM SOIRE[
,

<

" _". ".',

"

Os Diplomandos do GUl"f'''l Normal �egional de �ãO/J
�é, sentil'·se-ão honra,dos com V, pres,ença na soirée de)fo
matura que s� re,�lizàrá 'no próxfmo d:irr'12 :às'22 l}ora!'f t
do por ,local .!l'sede do Clube Recreativo' ''';to I}E JUNHO·,
na vizinha cidade de São Jo",é, Os formandos, pelo compa
recimento,' anteciPa� S3Uf? agradeci.lilento�. ,

, ,flORIANÓPOl!S' GANHA NOVO
I._.-- ,

.

..
-

..
' \

POSTO DE GASOLINA
Florüinópclis conta' desde

'

Com ótimas instalações.
ontem com 'n9vo poilto' de o àuto posto Dino, que foi

gasolina. ,Trata-s!'l, cl'o Auto inaugurado ontem será, e&

,Posto Dino, reve,ndedol" Es.- tamos certos, mais um lo
,

so, localizado 'á rua· Pedro C,�l a serviço do' a:ltomobl·
'

Demoro, 2()35; no Canto. lista' florianopolitaIlo.
, •

c

" ',�_ .� ,

__'o
_,.

�

',DR.� JÓRGE DA�LUl 'FONTES -

,':,'éônvite para ·Missa

(

p Presi�ente; os' CpnsultOl;es Ju�ídícos e os funçio�
, rios da Consultoria Jurídica do' Estado Gonvidàm os anll!

gosdo DR. JORGE DÁ LUZ FONTES pari:t a Missa que, elll

int.enção da altna daquele -querido e ÍIle,sql.1Bcível co1egll,
mandá.in . celebrar' 'às- 8 horas da próxima sexta-feira, dia 4

de dezembr:o, .. na Catedral Metrôpolitana;

CA'RTAZ EXCELENTE --SENA·,.,.;....-C'0-"'FÉ-",R-E-CE
,

A ��r,ênci�" do J0rn�1 "�: ti.!nr:ivel pí-�sent�' loUVamOS o

ESTAOO" recebeu' do CUR- trabalho 'de seu ',<lut(i)r a111'

So DE CARTAZlSMO 'DO no .\V/aldil· Amaral; que dll'

SEN:AÇ,' o' de' p'rEfS.e.nt2" belo ; n�on.st;r,a; .�xcéÚ:mte preparo
�arta2í' _alqs,ivo às festi�i'ãa-','� hotáv�l. 'senso .de estét1·
Ms 'nãtaliflas. ',: t ;

..

-:
� ca�',"""

. ,

Ao agradecermos' ao ines-, . ,( ""
'

,

"

'

...,_,.'. .;.t. ,f _",. <t') '_.__ .. _'_'_'__' _,-.- .._�

'.r, O'R '10RGE" D�t lUZ FONTES
'

,

�-

�

... • � O ."''' !""
•

- "

1 ,:' 'Convite �par,� M'is'Slt� ,"

'A Á�'sociáçã6 dós· o�nsti1tores\;.;JüridfCo� e AdvogadOS
do Estado de Santa Catarina" 'convidá 'et5 :co�egas do DIt·
JORGE D� LUZ FONTES""para a Missa qUE;, �111 iBtenOãO
'da' S�!:l. boilÍssima alri:Ía:; 'sfmi celebràda<:na Catedral MetrO'
polit�na. às 8 ·horas da próxima seXta·feira, 'dia 4 ç1e de-

zemb,ro� ,

'

i -" ,J 1-
r r' i�'

/

,

;

"

('

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




