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ii ��tI[::::� O HAlS ANTIGO DIA8IO DI SARTA CATABIRA \

,�;,=====�======���====����

"�o

, Or�anismos� Heqíonais,
;riàs .. enviou lelegr�mfi ao Ilovemador Celso Ramos, eomu-

- r

-nicando que I por incumbência-do Presídente da República,
a fim de coordenar a

o Ministro Extraordinário para a Coordenação
General-Osvaldo Cordeiro de

do�

Fa-
-x--

-;

D1RF.TOR OFRF.NTE

�ÓRIANÓPOLIS - (QUINTA·FEIRA) - 26,DE AGôSTO DE 1965
Domfn,"'i! FP.1'I1sndf"R de Aquino
ANO 51 N.o 15.234 Edição de: hoje 8

deverá chegar hoje a Florianópolis,
l �: • , _ •

\ ação dos órgãos federais, no iocante as' últimas inundações
eue assolâram várias' .reqíões doe Santa Catanne na última

- ...
"
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• J
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Fogo Simbólica ,�bega', amanhã
,-Asfronauf�s.:'Russos.tonsfruirão

-
,

Dnel':L ::]?,egur a Flcrranó
polis- umanhâ o Fogo Sim

bólico. r i'Tesse s-:'@ntido o '17'1'('
,'-

.'
"

r-'
"

- Espacon�y.,�s no tosmos
c

MOSCOU, 25' (OE) ":"'0 c e1\tré.:; \'111 Moscou duma

chefe de coroo de cosmo- películn cuío tema era Vôo

nautaá soviéticos' I general Espacial, Kamanin indicou

Nikolaí Kamanin disse aue que este 'método prático
futuros viajantes russos para exoloração do espaço

.

d
-' ;'0 Prefeito Vieira da

,
do espaço montarão suas eerã aplica o aos voos 111-

- . Rosa, Presidente
.

da co-próprias naves no esoaço tel'pl'1!1et.anos,
cósmico enquanto éstíve- Após montadas � exelt- missão de Recepção 8:J 1<:0-

rem flutu'1.ndo· numa órbi- cou I(amanib - OS' cos- go ShnbC'lico � da Pt,tt\a,
tu. da Terra. monautas serão dísnar=das ,. tem a r:'iIbida honra de con

de suas órbitas terrestres,' vídar n.J autorídades civis

erri -direção a Lua e outros e 'nii1it!'t. es, Assl?cla0ões (1e
classe, entídades estudan
tis e o povo em geral, para

,\ '

lilECEPÇA,O :AO rooo

SIMBOLICO:

"

,�
F�lando, ao publico ,_em

compareceu, a � pré- planetas , '

que

oT-��GRI:Jl:E�R0-e0-S�T}ílltlull(J,; $í>
Q1

"

O, TEMPO CMele�rológico)'
.

(

Síntese do Bõletím í Geometeorelogíeu de A., SÉIXAS
NEITO \'4.Uda até às '23JS 11s. do dia 26 de à�ôsto -de 1965""

I

assistirem a recepção da

grande maratona civíca

que chegará a €sta cap-tal,
provaxehnente as 20 horas,
na -próxíma 6a .. Ieira, dia

27, bE)l11, como a despedida,
no dia âmedtato às e,CD

FRENTE FRtA: Negativo: PRESSÃO ATMOSFÉRIC.� MÉ

DIA: 1029.4 milibares; TEMPERATURA Mll':DIA: 18.4 Cen

tígrados; rTUMIDADF.- -RELATIVA MÉDIA: 89.6%; :�LU- c

VrOSIDADE: :l5 111m:>: Negativo - 12,5 nuus: NegaÜY9',�,
\".éum.ulú.� esparsos � \!�rrÓ(J :\.10 t.o: Es�aV(;1"B0l.1, �"

'-

: -----"""'"

110'1'[18 quando 0 Fógo 15im
bolíco ""'( ':se"u;rá em de.. .

-

� '.:. .. '.... \::I". .I._ '-

,I
manda de Pôrto Alegre,
para .alí dar Ú�iCio t. Se
mana da Pátria.

•

_ .

.1
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Nacional doOSVAI,DO MELO Banco
CORRIDAS DESENFREADAS

.

DE AUTOS
.

Os moradores da Prainha, que têm suas resi

dências seus filhos no Gl'U}JO Escolar local e

em outras escolas daquele populoso
I
bairro

désta Capital vivem apavorados com as corri-

�às desenfreadas dos auterrréveís que fazem,.
'da faixa de cimento, uma pista de corridas,
quer de (lia, quer seja á noite. Lá estão as pla
cas dizendo TRINTA QUILOMETROS por ho·

ra, determinando a velocidade, mas, nínguem
quer saber disso e quando por ali pa:ssa�,
desenvolvem até CENTO E TRINTA e mais,

Ainda não houve mortes a lamentar, por mi-

.Iagre. Tem de haver uma providência para coi-

bir esse excesso de veloctdade. 'x

\
'

Desenvolvimento EC9nômiCo
Fundo de 'Financiamento Para Aquisição de Máqut-

'nas e ícuioamentes Industriais FINAME /

INSTIWÇÃO N.o 9

NA PRAÇA 15 - PREDIOS
EM RECONSTRUÇÕ'ES

. A Junta Coordenadora-do Fundo de Financiamento para Aquisição de Má-

quínas e Equípamentos Industriais - FINAlv,IE, de conformidade com a decisão
do Conselho Monetário, tomada em reunião de= l I de' agôsto de, 1965, resolveu
baixar a percentagem máxima da taxa ele correção monetária de que trata o,Art.
_26 d� Regulrlmento do FUNDO, e divulgada em suas Instruçõea n.os 2 e 6, e re

formular ü' critério ele restituição das nnportancías cobradas àqrrele }j�ÜlO,
.

co-

1110 segue:
a i o FINAÍ\1E cobrará dos 'Agentes financeiros, sóbre as quantias- rerínan

ciadas, juros ele 3"/u ao ano incidentes sobre o saldo devedor:
b ) os Agentes Financeiros, ao repassarem as ímportânoias relativas ao re

fjn�nci3lmento do FUNDO., poderão cobrar dos beneficiários juros de 12% ao UEU)
enterrdendo-se a diferénça de 411/\J ao alio como xernuneraçâo do Agente pelo seu

"elel weder�;
\

c) sôbre as parcelas refinanciadas pelo FINAME incidirá, também, uma La,

xa de correção monetária de 14% ao ano;
d) as taxas d� juros e correção monetária serão somadas e exercidas co-

1'10 taxa umforme de Jaros, ou seja, ..22% ao ano para o Agente Financeiro e 26%
ao ano para o tomador do empréstimo;

,'.

e) a restituição da diferênça entre a correção monetária, de que tratam as

Instrucões n.os 2 e 6 e a presente, da ordem de 11%, será feita pelo FINAME con-

tra a �presentação dos títulos quitados;
,

f) às operações aprovadas até a presente data.: porém pendentes, da apre
sentação dos titulos para sua liquidação, aplicar-se-ão as novas t"lxas. de que tra-
ta a presente Instrução. /-

O prédio da -Praça '15 {le Novembro, onde furo'
cio�ava o CLUBE 15, vai ser inteiram'ente re

corrstruido. A "SOBERANA" acaba de ser ven

dUla e ali runefenará um Banco, que ""'fará: no

prédio obras de completa remodelação. O Em-.
l'

pório Rasa, passará por uma: reforma completa.
bem assim, p prédio onde funCionava o "Sa- ..

Ião Reeord".
\

- .

Como se vê, vai ser tudo reformado' para- me
lhor, é certo, mas em vez dessas reformas, que
melhoria pára a Cidade, si naquele local, seu

proprietário erguesse um "prédio bonito. e á

altura do progresso de Florianópo'lis?
Mas, o que se vaí fazer já' é muita coisa.
E depois de tudo pronto, veremos como vai

ficar.

A BR-59' FANTASIADA
DE BR·101

Ag'ora g-rita o Governo Federal pelo seu Mi·
nistário de Viação, providências urg(:'�te". e
urgentíssimas no sentido de por fl mostra

seus erros em despresar essa cS:l:a(�::., As en
chentes vieram dar -

""1 "-:-:J aos tdmosos e

seja sim ou não, {;;rcmos de qualquer 'jeito o

trânsito-desviado, ma - dêsia vêz· fa,rorecendo
Florianópolis, ...

Rio de Janeiro, 11 de agôsto de 1965.

,José Garrido Torres - Presidente

, ..

UM COLCHAO

EPEDA I,

valor de $ 120 fttitno-
EM CADA DOMITORtO DA LINHA

CLASSIONAL

,

I

/

LINHA 6700 - Qu'atro dlfere�tes modelos em madeira
PAU OLEO - PESSEGUEIRO - TANGARÁ OU GONÇALO
ALVES. Guàrda' Roupa de 4 portas, COmoda-Pentea
delra, Banqueta' e Cama de casal.
ESCOLHA/O PLANO
à vista desde Cr$ 630,000

Ou 5 pagartneptos de Cr$ 140.000
ou 10 pagamentos de Cr$ 75.000
ou 15 pagamentos de Cr$ 55.000

;"..;�
.

"

',\ .

. ,

\

-.,.,'
"

..

- LINHA 6800 - Nove
do·s em mãdeir'a
Chav,es em todas
Guarda RoJpa;,
ESÇÔ,,-HA O PLANO

lindos mOdelos A sua escolha, to
CAVIÚNA, finamente decorados�
as por�as, pratelelr-es internas no

à vista desde CrS'-820,ooo
ou

o,u
ou

. 5 pagamentos de Cr$ 180.000
10 pagáméntos de Cr$ 98.000
15 pagame';tos dé Cr$ 72,obo

- LINHA' 6900 - Cinco flJXUOSOS modelos, todos ,em,.JACARANDÁ .DA BAHIA, interiores em madeira MAR
FIM, Penteadeiras maravilhosas com ,espelhos retan-'

I guIares, redonços e ovais, emoldurados.
ESCOLHA O PLANO

és vista desde Cr$ 890.000
...--'

.

.\

ou, '5 pagqmentos de Cr$ 198.000
ou 10 pagamentos de C.r$ 107.000

-

ou 1?"p�gamentos de Cr$ 80.000

OFER:-rA VALIDA ATE 31 DE AGOSTO'
,\

JerOnlmo Coe,lho n.5 - fone

,:�' I
•

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

W,ASHINGTON,
o Presidente Johnson '.i '

nuneíou c.ue pedirá ao Cor.

gresso a supressão do ji·

reíto de importação elo :1-

('úcàr, a fim de bel'lefír.'3':'.
os produtores Iatlno-amert
canos

Em SC'� discurso COT,tJ11ll

ratívo do aniversário da

Aliança para o ProgO:22�Q
disse também o Preslden
te que (,S Estados, TT:{;ctO?
contrtouírão para um fur,)do a S81' utilizado num cs ..

n,

forço 0fi prol da
.

nH.l"i,lt

vinculação elas 8CJ!1O"f·'a.s
do Hemisfério.
Declarou o sr. Joh'u:<;n

que, :,h futuro, a Alhn�a
deverá dar maior a t=ncáo

das re

Amér.ca
ao meluorarnento

g�ões rurais da:

Latin'a�'
-

Refe":D.à.8-se a UI1';:J (':11'

ta do �:1l11itê rnter-Ai.rer»
ca 110 ua Atíanca para. ú

Progresso (CIAPl, de ilu

.ron o I-t'sident.e .10:1'1s:1-n

que .,e,l texto será c\)�eto
de 111;"1\C'C50 est,LTI_To._
Acresceutou cue é P!·"'�;

80 evit ar qu e os pre':os li ,);

produtos dó vital i'1' 1;or
tância ';:1,a a Ampr��,,� ta
tr a sofram n·:odlfic"('ões·
preíudk:2j s

Em meio aos calores 15

aplausos ('OS membros (lo

Corpo Díplomátlco Latino

Amer;:::8.na, prorneteu . o

Presidente que seu govór
no cout.nuará apoianc'o
programa da Alia-reá
"A AJ:nilça foi ;-onNbi

da em multas átreas '.!tste
Hem!s!,6r;0" - disse II �r

Johnson _j ."H�e, 1';'2:

C'_,:uat<:'o anos' que a Ci:rta

p'ela qil9.1 se rege a 1\lian

ça foi' E>:sinada Em P�i'''\La

deI Este,.. Embora tt::ü:�..

havido 1í'!uims dúvIdas a

cêrca d2,' Alianc"L, qU;:lse
'desde t) ,jlcmentb 'em (,ue

nasceú, mal']tiv�ranl-,,2 fll'

mes 03 :iue. ne1;1 (lE])f)�ll<l,
r8.nl� i;:J:-��l;:;nça. t'") L'P�lii(�-

1·
do aí ��-st-�· Quat'·" :l.n��s

que sã� l·m elos pôr- .;(.],,;:;
de maior progressJ "lU He
misférío, "

.,� . , ,

CINfMAS
CENTRO -.

CINE' SÃO JÔSF�
-

F ..,I> ... n
.

-

. nne. .,o,·h
is � e 8 hs.

Rcbert Ivlitcnum
E"fS>l. Mal(tinelli
S'Jt-l'

MALDITA A"ENTT_íR 1':.

Tecnic:slur:
CenS1.E'8. ê1té 10 anos

C1NE RITZ
V'

'

')4'.);::'l' Clue, .., ..,,,

ás 5 e 8 hs.
Tom Tryon

iZ0111Y Schneicle�.'
- EM -

8 CARDEAL

Cine:o',aScope-Tec.)O';L,j G r
CensuL'l. a tê 18 ano >,

CINE ROXY
ás 4 e'8 hiS.

Peters Sell�rs
Da1J:r Robin

- EM

A VALSA DOS

'TOUREADOIl,E8
!SastmanColJr

Censura até 18 an');;

BAJn.ROS
Cf!,! E GLORIA
(ESTREITO)

\

- ;Fone, 6252
ás 5 e 8,hs •

Errol F�yn
Deg,n Stockwell

I,aurette. Luez
:YJM:

ITecnicolor .

Censura até 5 anos

\. CINE IMPERIO
(ESTREITO)
- Fone, 6295
pat Boone

A S.ENHA DO CRIME
Cinem2:Scope

Censura eté 14 anos

CINE RAJA
(SÃO JOSE)
Lio!:'.el Jeffries

O CAVf..LEIRO AUDA:_j

HammerScope
EastmanOolQr
cénsura àté 10 anos

, , .'

Censura, ?t� lO alias'
I

_, (_; ,'�

Faltam apenas alguns
dias, para a tão espt'ra'la
festa, "Noite em BllC�'·

tie" primeira �romoçã') "0

SANTACATARINA COUN
TRY CLUB". A noite em

"blatk-tie", 'qlte acontecerá
nf) 'Qucl'ênda PaJa.ce, é ex-

clusivamente para os asso. Logo '(!,ai� voltará a. movi
ciados do sofisticado club, mental' (i ,Bar do Lux Ho

terá como atração, a divina tel ,com seu vasto l"s.lueri;ó-
Elizete Cardoso:

-

rio o aplaulI.1ido pianist<t
. Aldo Gonzaga.

)ic()ntecimentos
c5\�.

Casamento:' Realizar-se-á
dia 18 próximo, as 11 horas

na Capela do Divino Espíri
to Santo," a cerimônia do

casamento do dr. Arnaldo
Severíano Oliveira, com a

bonita srta. Nair Espindo
la.

Na lista de hospedes' do
QUerência Palace, proceden
te do Rio de Janeiro, .<JS

exmas. senhoras: Carmem

Luz Colaço e Conceição Luz

Malburg.

Será substituta de Du

mara Pinto, no reinado do

'Lira Tênis Clube, Maria Te

reta Filomeno Machado. 11

InOt'a m.lges!ade, reeeberá a

faixa, 110 baile de 'aniversá
nitl dia 9 de outubro próxi
mo.

,

Foi visto visitando a Ia

ra "Jose Áreas Decorações"
o casal Manoel Gil (d. Hen

riqueta), que está preocu·
pado com a decoração de

sua nova residência,

o consagrado
'

pintor Mar

tinha de Haro, prepara-se
para uma exposição de,
suas telas, na loja "Josê

I Areas DecOrações". Esta

mos informados que o pin
tor em queiStúfl, dentre em

breve esfará numa "Galeria

de Arte" no Rio de Janei·
ro com suas discutidas te·

las.

Foi alt'ólmi3nte comemora

do, o aniversário de d. Ve

ra Molenda Franzke, na

última. terca-feira.
'\' �

.. Pela Vasp viajou Od":"l

para Curitiba, o dr. Claudio
Valente Ferreira.

, ....

Os novos Aspirantes da
Polícia Militar do Estad0
de Santa Catarina, "Turm'l

Maj. Júlio_ Tiziano Bazado
na .1Jutra", Sábaelo próximo
estarão éI1;1 noite de gal '\
'no s'llãü nobre do Quartel
General, comemorando sua

- -, ,I.
formatura.

Foram vistos no QUerên
rio PaJace, n<i última terca

feil'b, o "enl-]or e a senhO"8
Rubens Pereira '01ivf'.il'a
(d: Eeny). O c8s21 em fÓêo,

,

:está bastante preocupado
.

'

.{lom ·sua viagem ao Rio, na

Sociáis-

próxima semana.

��aba de adquirir título
de Sócia proprietária do
"SantaCatarina C o u n t r y
Club" à .Dra, Silvia Amelia
Carneiro 'da Cunha.

Ontem, no escritório de
um a-;nigo, era comentada

.

a' (undação da_"Casa' .da
Arte" em nossa Cidade, o.

que a muito tempo vinha'
sendo anelosamente espe
rado.

-,-

,

Esta em atividade, o cro

nista Social Hall RitZI!'ann,
para: o baíle de Debutantes
no "Harmonia Lyra", dia
18' do próximo mês, O

aplaUdido conjunto, "Rave
na", esta sendo - Contra-,
tado para a, "noite de gala,
na "cidade de Joínville.

De viagem mareada para
o Uruguai, o Senhor e a

SenÍlora Dr. Franscico Gril
lo. (�. Attíta) . ..,

No Querê�cia Palace, pa
�a:�am anhnadament,�
durante " jantar o Dr. Mii
to.n Dal Negro. e o Dl-, Os
valdo. Fernan!ies. O Dl.

Dal Negro, está de vÍi.Jogem
'marcada para CUl'ltiha

a,manhã.

Casamento:: Realizar-se
á dia 18 próximo, as 11 ho

ras na Capela, do Divino.
Espirito Santo, a cerimônia
do casamento do Dr. Ar·
naldo SeveJ'iano' Oliveira
com a bonita Rrta Nair

Espindola.

- -_
,

I
Foi :t<.isto vi�itando. a, JG

ja "Jos� Areas De('ora

ç&e:s", (' casal Manoel Gil
,

(d. lIem'iqtteta), que esta

preoCll-pado com a. decora

ção da sua nova residên
da.

O consagrado ploltOJi
Martinho· de Haro, pr"'pa
ra-se para uma exposirfw
de suas t�l.:!,s, na l(),ia "Jo
sê Areas ,Decora9Ões"'. Es
tamos iIlformados qUf; o

pintor em, q,uestão,' dentre
em breve estará llUm,t "ga
leria, d,� arte" no, !tio de

Jan.eiro, CG!l1 suas discuti·
das telas.

o Dr. Eúg'ênio DlJllIt
VieiTa (; Senhora, no últi
mo .sEÍ iJado, foram vistos

jantando na restau.rante
da Querência Palace Ho�

tel•

Sr. Edgard �O .Amaral e Silva
Encontra-se em Florianópolis, pro��

dente de São Bento do Sul, . o
-

Sr. Ed�ard
do Ámaral e Silva, Oficial do Registro de
Imóveis daquel�·Comprca.

.

O nosso ·ilustre contei\âneo lllest3j Capi ..
tal visita familiares.

"O ESTADO" apresenta votos de'.hoa�
vinda:st,aos ' Sr� Edg�:;' do: Amaral e' Sih��
a'

(' o"�
do-lhe rtilUl, feliz i}-.proveitosa pe"�.�\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Deparlam-enfo da Iducacãe e Cultu
ra da Re:toria de US'C

.

INSTITUIÇÃO DE CONCURSOS

Poesia
Conto
Novela
Teatro
·Ensa.io

Instruções para ã- concessão dos' 'prêmios (+)
'-..1. Objetivando estimular os al,ltores catarínénses, a

Reitoria da U. S. C., através do Departamento de Educa

ção e Cultura, institui para distribuição em 1965, dez prê
mios, correspondendo aos gêneros POESIA, CONTO, NO·

\

VELA. TEATRO E, ENSAIO; .

-,

.

2. 'A cada gênero correspondem dois prêmios, a se

rem oferecidos ao primeiro e segundo colocados, sendo
as ímportãnçía "e Cr$ 200.000' e SrS 100.000 'respectiva
mente.

.

3. Os trab�lhos deverão ser remetidos pelo Corrêio,
até o dm 31 de ou&bro do corrente ano, ao Departamen
to de Educação e Cultura da Reitoria da Universidade
ãe Santa Catarina, à Rua 1;1ocaiuva, 60 - Florianópolis;

4. A inscrição deverá' ser feita medi'mte. 'carta do
autor. 'sob pseudônimo, dirigida ao Depto. ,de Educação e

Cul�ura, acompanhada de três vias do trabalho;
. .

5. A identificação (nome e endereço), deverá ser co•.
locada em envelope fechado, anexada. à carta de inscri-

_, .'

ção;
6. Será desclassificada a obra, cujo autor se denun"

ciar, int.encionalmente ou não, por qualquer . referênci!i;'
contida no texto,.' sendo vedada qU::j,lquer B.presentação
ou notas' introdutórias;

7. Só serão aceitos os originais datilografados em es:
paço dois, papel ofício, obedecendo o seguinte critério:

7. 1 - POESIA ,\
UM VOLUME DE POES'IA - TEMA LIVRE -,Míni-

• mo de 25 (vinte e cinco) poemas, com qualquer número

'de versos cada ou qmmtidade menor de unidades' poéti:
cas, com o mínimo de 300 (trezentos) versos.

.

72 - CONTO

VOLU:M,E DE CONTOS - TEMA LIVRE - Mínimo

(ie' 8 (oito) contos com qualquer número 'de páginas ou

quantidade menor com um mínimo de 50 (cinquenta) pá·
ginas.

7. 3 �OVELA-
Tema liyre. Cinquenta páginas no mínimo.

7. 4. - TEATRO
'Ten{a livre. Número de páginas a critério do autor,

7. 5 - ENSAIO
Deverá atingir um mínimo de 10 págÍl18S e Ull1 máxi

mo de cinquenta.' Obrigatoriamente versará sôbre "A

,UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA", tend-o o autor

á iiberdade de apresentar qualquer ponto de vista sob os

mais variados aspe�tos. . ,
8. A concessão dos prêmiOS será feita por decisão d8S

Comiss,pes Julgadoras. A cada gênero corresponderá uma·

cbmissão·. Os- membros que as comporão; conforme o

critério a ser adotado; serão designados pelo MagnifiCO
Reito.r ou pelo Diretor do Departamento de Educação .f,

Cultura;
9. Os nomes dos membros das Comissões serão B..mm·

ciados trinta dias antes do �encerramento das inscrições;
10. As Comissões Julgadoras poderão· decidir que a

nenhum dos concorrentes o premio seja conferido, seno

do suas decisões irrecorríveis; \

11. A identificação dos autores premiados serão feita

após o julgamento;
.

12. Os prêmios serão entregues em solenidade espe-'
cial, em data a Ser posteriormente marcada;

.

13. O ato' de ipscição implica na aceitação tácita das

presentes instruções.
Florianópolis, 3gôStO de 1965.

Murilo Gonzaga Martins da Silva,
partamento de Educação e Cultura.

Diretor do De-

29-8.

I
. (

n
BRA8ILIA, 4.5 (V.A. ; - Segundo R portaria, ' u

foi publicado no "Diário ( CQNTEL pOdE,' !l1fd;ant,
ficial da União", o ato do convên.o, delegar! po.íere
'CONTEL cue baixa normas ao Departamento Feae-:a
relativas i organízaçã i t'. de segurança Pública para
à censura. dos programas a ltea!ização da 1 censur.i

de rádio e de televísão /e dos espetáculos e díversôe;

que regulamenta a aplloa públicas, podendo as emis

çâo, ríscalização e centro- socas recorrerem ao 0)'\,·
.

le dos c!ispositivos, sôbi·e::l TEL,;qyando se julgarerr
propaganda eleitoral. prejudicadas por qua'qi.r i

ato do DFSP relativo fi, ce.i

sura A portaria estabe le

, cer as Infrações consenuer
tes da ínobservâncía das
normas.

Fixando crítéríos para os

programa..p das emissoras
estabelece o ato os :;�·.;uin
tes horários para prug'•..i
mas pr ilbídos: para men-i

res até 5 anos, qualuuer
horário; para menores c'e
10 anos, após as vinte JJO.

ras: até 14 anos, após :18

21 horas: éle 16 anos, após

----------------------------�-

o POVO

r
as 22 heras: e para me

. nores d;� 18 anos,') após as

23' horas. Depcís de in:c<::

mar qne' os programas de

radíoditusão devem ser or.

'ganizad?,� em obedlêncía ?,

prmcíptos educativos " CUI

turais. ,) portaria ctl:;?)Õ,"
que nennuma alltot!'lade

poderá lnpedír ou embar ;

ÇRi' a n· erriade que deI (�

presidir 8, programaeão da

radíodttnsão, fora ':lo; ca

ses previstos em lei.

Dispõe ainda o ato i',;).,
. ,

MARTINHO CALLADO, JUNIOR

. ..

-.--_._-----, ...-_._�_._-----.---_.

C lN E - R O N DA
Os políticos estimam peculiarmente que os outros o \

chamem: "um homem do povo:' Para êles seria come 1. Após .

uma rápida 8S- são Critica rio Cinema Bra
que um galardão, um título de nobreza. tadía . em .Florianópolís OTI sUelra". rir. Glauber Ro-:ha.

� Mas, afinal, Ô �ue é o Povo? Tantos foram os livros' 'de ptlrl6nlQS 'tômàr· var-o- t(mâ' compreensão poêml-
que. sôbre êle se escreveram, narrando a sua .história, as S0S ;co�tatns �em. �elc�t'h- ca, ,d}3�!,;'t1Vel, ctiticánl '.'111
suas 'amarguras, B..S· suap iras, as suas revoltas, as suas tos, frif"t:e�Sf;éü;S' .na· ��oln.�" ';m�)tôs .pontos;
fúrias, os seus dias de luto e de glórias, que hoje cons ção do. (stúdó" 'dÓ 'cinciâ' 12o.1e':11.ÍCó, liv,re, 6brajo�J
tituem' bibÚotecas inteiras.

.

em r{t;ssa '·c�pitah;. ',l'ec0'me' tepúçHa:;rÍdó' _os jUíZêS pn.-
O próprio Evangelho do Cristo, em sua doce mensa-· çamod' rl::u:;uf :de.· Porto' .��'l,,:." est�b�l�c!,das, Gla'l;,er Ho.

gem; está impregnado da presença do Povo. O Povo se·· gre;� i. ·�'')labora.r com. ':'é:n�
.

cha .,tC'l.g>I., com sua' m�lcei-
guia-O o, Póvo. escutava-O. O Povo maravil.hava·se com' os Rônc1b·.· '.

. ...
'

r� 'de' vier 'a e\,'olucão e 1:::
seus milagres. O Povo galgara a montanha, para ouvi.r- Repit,!:mcs:"

.

o' jnté'f'(':;'�".·_ caminhes .do 'cinen;a 'I)f%i
Lhe a palavra de esperança e' d� vid'!,. Seguindo-O fasci- prjri10l'�-iàl de' "Cme, p, 1:,- le'rc,' ';'vfi!O já d;S�pnK,\ há

.

. n,ado,. o povo se esquecera de alimentar-se, sentira fome, dá",,' c.>ll10
;

j'á : h�:VÍllI:'s;,' o ·q.�H� .s;; c;Ii�cordar tj á ir'
- e os pães e os peixes se multiplicaram..0 Povo, enter�' dito indi;-etanien·te. 'êII�: 1103 mos Q :;'-"1"0 cinco vê;lJ.' pa
necido e vibrante, agitarà os ramos Ido seu .júbÜo, entoara:' 80' estucl.n - �ôbre' :'A. M3:r�_:: ra l't<" ,;vá perfeita compr.,'
os hosahas d� 'sua Fé, q�ando Ele ·entrou �in,JérUsalém� da 'Maid�de';':" (pub:lie2.�,)

.

ersiiql,. mas o auto"' ele
.
Depois, o Povo insuflado, apupara-O diante do· Pret0rio, .' d�a 29 dF jJi1hQ)' é su�dL-ol� "DE.ll'i " � .G Diabo"" COl'<.' ;)_
clamando por sua injusta condenação. U Povo injuriara·' . Teflexõps. sôbrs' '(Js. p"llÔle . E'f!:meIrt� tomou uma posi
O no Gólgota e, logo depois, aturdido, f!terrorizado, cho-" mas do· rim n1::t. E' 'Ui W na' Gão,' pm1Ca,. vêzes vish Pi c
rara-O e rasgara as vestes, no desespêro da hora nona,' balbo de ab,ertura de., frs Yiossa. sonolentà criUc t :I:'
qu'!,ndo as trevas desceram sôbre a terra qu� tremia. E poectiv.às, 'de Jevanta;'1l:�;1j '). ; ;;-··rma. DesmpiSe81�)'1 <,�

a história prm;segue"nos Atós dos Apóstolos � floS f�stos, de q1iest.ões," - .de ?s:l.lüo' .. :;üsrs :" .:oic,so os entr,o�\lL'
da Igreja: as multidões creram; a-rrostaram as angústias' '. dúvi ·;:�s, ,pa�;a ChEga,.' '�'lF f às. e' . f}:ploradores. m ��_
das catacumb'1s é não hesitaram em morrer por sua �é. a urna rosi-çâo. prática :'!c trou a f:;trs3 que's2 de'ler!'')

Que é, pois, Ó Povo? Em curto espaço de tempo, ê'e faz(;r c.inerr,a· e. de .ni'teg,:'ar b'- nó;;; r'r;sti 'ores da n(\,�{,

a1companha, ouve, maravilhaJse, ;ap'laude, festeja, apupa, o cin2m� Ç0111 a cui�L:r�t.· . prH ·;c;-.' .:l;'rnatOgrMica.
,enche-se de iras, condeml e chora o Justd. E depo�s, por E' '.:ínJlso pr'ovar Cl'l� 'ús' J'.[U3 J,çd:'i essá inqLl;'_': '1-
sua Fé, desce às entranhas da terra.6 caminha impávido prDhl.�m,:s ·levan tacl!)'s p':)lo' de.' e ";sa :rS··olta re fh' €1l1
até ao extremo do mártiro. Que é, pois, o Povo? Em mo.. I clnenn ,'ào são 'probh�n�[,:;'

. 'um' grande:amoTll";r nO:3Sú
mentos decisivos: tangido por uma emoção coletiva, ê!e fiue. estã.o longe 'de nós no cipení.êJ.,· suas raíz�� pc;nl:-
se une, é a soma, é o enc'1deamento de muitas vontades mundo r:f.i! iJ.bstraçÓcB 1\<:: ,.lare's .. Um cinema: que. co-

coincidentes, em plena ação, -- para o bem, ou para o contrár:o, '_0' m.uUcj.j do ci-' 1116· Ó 'al�ior ::iiz m,üto h-"l,
mal. Acuado pelo incitamento dos seus líderes, ou sob o· nema é, o nosso inundo, 1'e atn(J� poderá e sR.rá o m '-11

impacto emocional de suas grandes p<:lixões momentâ· flete" o moníento '.Jue V!'.'E- ..cr' do' Jt!\lrido.
neas, êle vive 'episódios épicos, ou de uma baixeza e de mos é que exige ym:.i op-
uma crueldade inomináveis. ção do ;ndivíduó etll qt:a!-" . E: . b· valo; de sua upc:i'to

Mas será somente isto? Não. Assim é apenas. naque· qUEr :;e.tor em_ que est,Oja' será IP8IOr se tomi'.rn�.:.s
les insta�tes das grandes decisões, certas ou erradas, ci- A crítka

.. ·c.1�,enl:1togr.:,1."'·),,- ertr' "coí'ítà'a situaçã._) que
vicas oli criminosas, naqueles rarcas momentos em que não é' rrônica' SOCial e s(:;' á ··c1Jlt·ll�a b1'3.si'lEir� e�ta
vi:ve, n� plenLtude, a fôrça .de stla união!. será ver.:iadeira no' 111(}.'112n viveni:'i').:

.

Se,"no Reino da' Utopia, possível fosse ao Povo cçm- tO,.em ,rue mostrar a '-'re-- ',Em sw,.·oOra, o �uto;" p" ja" -contou com. a participação de:_ -Séfogip Cardoso (Ckci-
s�rvar, em todos os instantes, perl1).anentêrhente� �s�,jr�J�. se:t:l�� "ct� hol-h.eril no Gim:- receu pl"��sentJr' a tor.n'pr:- lo l, -Rita Cléos JBjondi�1a),. Juéa' çle- qlivf,lita CWaldemar).
resistível poder de ��ião, vivendo �ómer:í{;e �Olt<:l.d�. �ara ?;: ;�na .. ,�oc�

.

-j'" o

.

1 .. ". 'tosa: �tf.til.çã\) ql\·é"·tm��n- ':Marisa-. S}mches
.

(Amália}, Cal'1n:c_h' JÓia (M�tmn), Gilbrcr·

Bem.Comum,_ consclen�e .d� sua açao E! ' it· 1j,l:i..�o' J:ti. Pf'U� .erro�m:a;·ltri-.· tal:Í(ütios:'�' �ll� to sálviO mebeco)'Y'" ';jj,�' -",<
, �

'Ji
dade, - entao, na. Hlstona do M '.

I :'crr:',em1,ci s; �ini: "'T :� 'di" � ...

111ar '($)ffqalve( n�aÍl. ,

...."'. �.�R'r

branca nem de escravidão nem de tira;Iii.a;�riênl'"i:iii-': � ;'�lt' t4do 'com :jl:l:l f.S-' re·1��;-1',;ç:.i� t�d�as� i�t�!�� :"** DÉFOIS de assistir.à 'aigúns -Ga�itulos;, d'({ "O Direitn
rias �em de injustiças. Entretanto, fora' dês!ies'�" �"tl:}ht,e: ';&·Ç.0;; '1:1ne Ronda" va:; tuali'ctlde"'brasileira, tlar� de Naic�r",:aquela m�niV� S�iu,s,;,0mentancto: --'- E' assim,
históricos, o Povo se dilúi no cotidiano, reG-olbido a9;tra.) "pJaSl1;l0 n�!o . Sê\1·'..,t�r :.�r�L\, __faze:., ltF:nte 'ao farisaísmo v.,ó: êle 'não sabia quê era� ávô do neto' ·é· quando s0ub8,
balho e ao convívio dos seus, de súa fàmília;,df'seus ami-, c!7s.PFetencioso, seni· cJ1Vida >

Or'gfl.n!Z�eO dest� pseudo - ficou -"·dl.u:o" assim. Poríss� que'e}! não gosto dêle. A mãe
gos, de seus polegas, de seus compann�ítos"'d� ofíci(), fl1:J."

.

para ,.r,Jrova'r que '. �xI3te .. deri10ei'*a óC_idental, que t,atnbém não .sabe que. tem fiiho(e o .filho não sabe quem
sorvido em canseir'!,s, em seus êxitos e frus,tações, .nos; Unlf1,- �

.. nerfeita
.

ada..Jlliit�a.i:.J com. �cuso .reflexos no ,'Bra- é a mãe; o avô não' -sabia a: fiíl}a',fôsse mãe do neto
seus problemas do dia-a-dia. E muitós, mas muitos !lês· : .do dn.B�·ia com; p's dral11tJ::;' �:H, q'URr 'abâfar nossa cul- que êle também não querÚl, ;jurifamente com a avó, qu,
ses probiem\ls, cada vez maIs na sociedade' moderna,. nã;) i do -h('Jh1C-;11. ',.',

, turà_ ·é 'póris3Ó
.0 deve' ser' fôsse.·.seu neto. Agora a mãe dêle descobriu que êle é fi.

são apenas inerentes.<:t um só homem e à: sua famflia. I
, 2 .. Oti.J:na· ôPt0rtuhldadrJ ·cojnbaUda.. pOlr estar c()n.· lho defa ·e. depoi's 'desm�ióu para n1jo "lcab�l'Aogo com 'a

Atingem a tôda a conmunidade, ou· a ,um gI'upo de 'comu- para ':i cempre'erl,s5.o
.

dos' _tra pt)��f-t $ente, ·p·r€"/.rdcn I novelã..
nidades, a que o individuo se vinculou: escolas, saúde pú- proble;'1as do círi.ema bra;;j

.

do
.
calar suas vozes pela

blic�, estradas, energia elétric,'1, todo o a�ervo de. eonquis- leiro, :;ã6 os: artigos que o fôrça p pela, opre�5Itoo
tas sociais e, científicas, que, através de� milênios, permi· col,(ga Encherer extra:'l e

tiram o seu progresso e o seu aperfeiçoamento. está extràindo' dÇi. "Hevi- Emanllel �edeirl)s

Rã
CONTEL que' na !'cttnrfl.
dazprogramaçâo CieVE:J::t s-r

observado elevado sentirlo
moral e cívico e a prcser
vagão na ort'em púl.lka
não ·.1C permittndo r:t �C'a

rüação :-a�: espetáculcs, fi!.
In ss, anodotas etc., ccurra

rios à rr oral farnilla r ;l!'C
bons ccr'tumes e à crtem

pública. .

ganda que pregue
sos violentos pa.ra
.ter o ecgim,e que provoq
animosidade entre. às F,')'

cas Armadas, que i'r.cíi:o:',

atentado contra pesscas
bens. que perturbe o 30"S

go .púb' .co, que prc; I.d
._ quem a Estética das c;d�·

des, que caluniem ou díf:
ruem jJu·scas. "O d::-·'l

ele propaganda - res ·,ti

'não importa rest"j:,
ao poder GEl polícia 'JU.11\\
·(iste de-;:l.· ser exercido 1'1

bemfL:n da ordem públ

Para publicrdade
·mercial (�eevrá sei' de4:c2.
do .um máximo ele 25 ]YH
cento � horário -Je jJ10
gramacao diária. E urr, B"

mínimo ele 5 por cento pô\
ra a.J;' a YlS:11�SS;:(0 d '; servi

co no.tcícso.
A por+aria rn"" ·,,�sc> "°111
.:. "·'�·1 �/ .. "

bém à legíslacào sobre a

publlcidade púJWico· ;_�:J.rLI .

dária,' r'x8nclo princíp c,�
.

prazos Dt.'termina que
não ser:1 tolerada 0i"'lXl-

ca".

�Ff'in rl,1111€n te, reco '11 I_;l� r:1:

que as omíssoras de ro�r!

e de televisão adotem c

digo de étíca (;a radio;

fusão brasileira, apr rva

no III Congresso Bras':

ro'de l�f-ldioclif\lsfto. do ]
lho ·úlrhlo.

"T E l. t V I ,S I t{H O"
(

TV

Por Almir Costa

PrRATINI

VEJA HOJE:

Quinta-feira 2:;-8-65

1·5.0Q,---;>. AL:'\illl'a - 'lllL,s:cal

15,3() TV Cine _s
.

16,1.0 Adventures in I English
16,��
17,05

TV cie Brinquedo � desenho
- TV Cine 5

17,20 ._ O .'\oSSUi1tC' é Mulher - �C> vivo

17,40 _- TV Clne 5

17.50 - Caminhos da Vida - religião
18,00 - Os F!int.stones - filme

18,30 -:- Repórter Esr::ortivo
18,40 � A Côl' ela Tua Pele - novela

19,15 � Conespondente Renner

19,35 - Telenovela

20,1.0 � O Shaw é G. E. - musical humorístico
0'1

.

I
.

.21.00 c_. O Direito de �·,3,SCêl' - n.ovela

2L=?O .� Eonanza - filme "western" c/Lome Gtaen8

'22,35 - Grande J.ornal Ipiranga
23.10 - T'lft e Interpolo Cha:l11�mclq - filme policial

VEJA AMANHÃ:
NOVA GERAÇÃO filme é/temas atuais.

'... ESTA' sendo gr?vado pela TV-RECORD de S. Pa:u1o
Q sehado hl1mol-ístico "CEAEA' CONTEA Q07'!, é para rir

do principio fiO fim. Tra a1ham nêste seriado: Ronaldo

Golias e Consuelo Le!lI1dro, que dupla, hejm?'

,>"'" PARA SEU CONHECIMENTO: A novela "O Oara Suo

• Comünicacão
o DR. MURILLO PA'CH�CO Df

MOTTA comunica aos sem: eli1eJltes e alllibút
que instalou / em seu CONSUt.r:TORiO,' t�

talmente r�mddeiado; sit� á nUA FEÍJ:PE
.

SCHMIDT N. 38, completg :lp'cV:êih2.gerrl
importada da ALEMANHA e dest,nada a',

DIAGNÓSTICO PRECÕCE DO LA1\'CEl

GINECOLÓGICQ E DA MAMA.'
HORAR!O DE CONSULTAS:

.

diul'�a

mente á parf:jr 'das' 16,30
, ,

hora.s.
')1 8 C:·-
u , .1..''')

Clínicê Odo�toló'g-ica
DRA IÇARA JVIARIA NCCETl
Cl�nica e Próte�e

" -

Atende sras. e e:';anças, s6mel1te
hCfél màrcada. '"

Diáriélmel1t{' das 13',3-0 ,\s 17,30
RtlR Sã() Jor�0 30 Fnne 253f.

:-tI' a

Estado de Santa Catarina

Secretar)ia da' Fazenda
Departam'ento' Centr�r de' {ompras.

COMUNICAÇAO
O Presidente do Departflp''''nto Central de Compras,

de confo�'niidade com o art. 5.0, parágr-"lfo 1.0, da r,ei n.o

'3.704, comunica RÇlS Senhores Fornecedores do Estado,
que se encontra aberta CONCOR,RÊNGIA púBLICA de n°
. . .. .... CONCORRÊNCIA púBLICA N° 65/617 ,... . ...

65/617 para aquisição de Material Sanitário, de;;tinado (s)
à Bibliotéca, Pública, e ní.arcada a abertur,a. das propos- .

tas e --;dOéumentos (Editàl n.o 001-28-1-1963; publleado no

D. O. ·n.O 7.226-6/2/63), para o dia 8 de setembro d� 1965,
às 15.oi)! horas, de:ven.do 11 .,entrega d'l.S propostas e docu·
mentos ser efetuaÇf.a até'às 13,W horas do dia acima cila·

do, 8-09"1965.
'

'.
P1,tbÚcaClO no D. O. n.o ·78l1�, -de' .12-8·65.
D. C.' C. - Fpolis., elh 23' de hgôsto de 1965
Rl'lberts Victor da Silva = pre§idento·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

c o �t:U N í c A ç 4O
(, Presidente cio Dé.p·l.rt�mento (i)c.mtral de Compras, de

l;uH!orunuau\J com I) art. 5.0, paragrato 1.0, da Lei n,o ..

;\.701, comunica aos SCGll.QlN'> FornecedOres do Estado. que
"0 encontra nbl:rtll Concorrêncía Pilbiica de n.o 65;601, pa�
Ul/ aCl1.JJ5h�ú.o de Mâterihl F!otográfico, destínado (�). à: Díre

toría d\� Polfeia Teenicu/' cf c��mtíríca, C �l1arcad� a 'abertu�a
.1:1:s propostos (' dbcumontqs (Edita� �.o"OÔ1;:4�1-1�63, pu
bllcado no D. O. 1),0 7.�:3lf6/:.!/63), p'l.rl� o' dia 27 de agõ��"
elo 19ê5, iê'3 15,00 horas, devendo a entrega das proposta:'! n

documentos �'Cl' efetuada até às 1a,OO noras do dia acima

citado. :J'i'lOS;tj;).. ','
F'!ll)l!(�::H.lO no diário ondar do li'!stado n.o 7875, de

.

.
'- .

li,3165, ,/

D.e.c. .. Fpo iis, em 13 de agôsto de 1�65.
HutM�n� Yi('tor df\' Sih'A -- Presidente

. '

Concorrência Púplica -��: 6.5/599
(;--0;)11) N ICAÇAO

() Presidente do Dep'1rtal1lento Central de Compras,
de cOnformidade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei II.O

;1.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado, que
'iC encontra abertà Concorrência Pública de n.O 65/591l, pa
ra aquisiqão de MÓveis destinado (s) ão Departamento ciel
Saúde r"UJlica e marcada a abertura das prop-ostas e do6u
memos (Edital. �l.O '001--28.1-1963, publicado no D. O. n.o ..

7 3:.!6-6i2!{33), para o di\!. 2i de agõsto de 1965, às-15;OO horas,
cicVE'nd�,t;. entrega 'das 'propostas e docUmentos se1J 'efetua-'
da. até às 'Ú;OO horas do dia acima citado, 27108165.

,

Publicado no diário 'Oficial do Estado n.9 7373, de '

..

4,8165.,' ,

O.C.C. -- Fpólis, em 18 de agôsto de 1965.

ltubens Victor da Silva - Presidente
I

,
-......,...-,..,.. ......__.�

Concorrência Pública N. 6.5/595
, ,

,
. "

{; o i'!UNI C A ç.A. O'

n Pre�ildente � D{.,-'Partà�l'tenLo 'Central de Corilpras�·
de confon:niq,ade cqml.o. a�. 5.o,:parágl:1:jio 1.01' da Lei n.o

3.704, 'C9muniCa aos� �enl!ores ror,nec�cires do E:?tado, que
>iEl cneontra aberta Concorrênci.':\ Pública tio v..O 65/595, pn,.

J�.l ll: alieniwão ele Máquina' retificadoras, Gravaqor:as, Lis·
j a.�im, J.{n�ress':{as; '�lYl�lli1is. c _ elét11cas: Tra:nsformado-
1'(}S', '0 A�qur\l'os c!�, \1C;0 e C:�lapmhas de FOih� �.ndres, e

n�arcada a abert\lra 'das propost�s e documentos (Edit'al
D.O 001.2&-1-1963, publicádo' no D. O. n.o 7.223·6/2/53), para
u dia.'�6 de a,go:>to 'd� 1965, às 15;00 horas, devendo a entFe·
gfi dllS p.repostas e doc}lffiElntos ser cfet.uuda;a,té às 13,00
hO:11S qq_.dia R_çil_na clfado, 2g1�]Q9. publicado no diário o.fí·

Cêtu1 do Estado n.o 7876, de 913;il5.
'. D.c.C, - Fpolis, em" 18 de agôsto de 1965.

".

Rubens V-ictor da Silva - Presidente

_..--�-........._____.-......�-----�� -------

,

ConcorrênCia Pública N. 65'/582,},
., , ....

\

J

t.OMUNIC.;\ÇAO
,
J

(.1 f'réSlQellte do DG1'.a1:'tame.l�O Cell�rql!'}6 Co�np:'i�
-

- . f1f"""I''l'_; qonfo!:'mlq2.de 'com o a'-;:. ;'.O, 1XHt'{'.ra o, .0, 'úq _e] n,o

·l. i04, comunir;tl :;Q�, ��elJ.ll8rf)S FUfl18cectorct;' do' Estad'], t:j'1jP
I- ,� "/. /.

':,e 011�ulltra rÜJerta. Cuncur<rênC'ia Públil'a df� !1�0 ti5/582" ')'l,'
I �

.

'r.L aqui�ição' clt' )\t6\�,E1f3 ESCOT·,AHEr:; PA)�A 'J;-;;;CqLA
.SOLADA., l';SCOLA JnDUN�DA r,� CiR,UPO E-::CL)!,.\H., d!s'

�iWlão (:'»), ti ,(h;"erso:;"est3.!JcfednJ;})JtO:3 ,E'J�l"al}(i'ttrjo'5.. "
..

, r:1arcuda a aberlura di!', P"opc:o:t:1s e dOl't1t11",i�(js (FJ lir�,!
11.,0 00")[;,·1·19"63. publíc::dO no D. (9 !l.o -;-''}c1(j G 2;t):n� p: ��, t',

,fra ��U de t1!::-O'3tO de lf}ds. us 1:, UO �11D HS. U!.3\t!T:df} u-r e�:tr�f�"
.....

!
-

I

(In$ jJW.liJost::-< (' cloc1l11lentcs "U' d('lu::.d:: até üs l:3,OO h(1·

I flS do dia aci;'13 r;:laclo. 308 b't.
n. C. C'._ F')V!l",_ e'11 lH cl,� :lgÓ",lO cie H)G.l
nUhcmi "ictor,tia 1".iha ._ PresidE'I�lp'

.. ----.--._)_------..... -" ._.--_... -"'-

(,f) 'l U']\' f C \C i\ fi

(l Pre,;lÜC:1ttl do Dep<.'namcr-to Ccnt�'al de ("'o;n.'nls� de

couforp\j(lpc;f' '('(1lJi o nl't. ii o, 1)'}"á!5'n:i'o 1.'1. t11. T pi 'Jl O
·!.�04, (�Ol)'\Jlll::a aos S�'1l1o;'es FO'J12Cedo""s elo E1;ta10. ('116

é:(: l'J1('ct)tl'hJ_l ['hn':' CCI1':Ol"'Ôll"ja Fh1:Jl'cp, de n o 63'G,),�,
\)':1") [W'li--;ir·Ü.o· ele 1'vfü\Tis cle'Slinuclo '( <;) i1�D.s'e'la()ja cl,� PCr

FI-'h) d�} 1\r1Jl�ir.�,1�·:O d(\ i'lai,-ef�"ante�, (�nl�u'cucla a _aber ,Ufa
çJ"'" �l'·C;-'l)"t:!';. i' dU('l'"'l.mtos CJ;:dit 1 !l.0 OOl-3S-'·-9\33:-DI.t
!)""�Cl(' y", n () '1' O" � .).v,{· .) f'" \ 11' '" ,-, ,1i'� :�O (1(, flO'r)�,t..,"r:.' ..J ,''- • • I. • I _ .,. . __ 1._ _" (:;:, _ '-1

C:t, 'T903. fl..s 13'.00/ h,!)rp�. (l.eY8ncl� 8. o:"'Lr�ga d:"'s l�r)'Postas
'p d':)'!lJ'�'('ntps H'r cfelu"c.:l até às 13,00 1l0l'PS do dia acima.

.·ittlC'v, 30 [)'(;5.
•

f"Jh�icado no dWf'io oficiul do .�st8.do T.'.o -:n'':'3. rie
,

: I.\':.C. - Fpolls. Bm J8 de agosto de 19(;j

ltlllIC.nS \"idor da Si" a - T'reJicl�lI1'l'

\ • �__ -.-o__�!.....- � �_

cOMUNICI\Ç,\O
n Pre::nd,.",f.c d·) Departamento Cent'l"al de Compra:':'

ri" eOJlfo�'l!li(bdt! eom O t\rt 5.0. p'�rá"r?fO 1.0, da T�el n.b'
:5.701. CO" �uni\.:� 3(1S s-enllOre�, ron1e"'erj{)r<�,:: do ]{:stndo ti\;e

"0 (:)\1I'0·lL1""-uiJ:::rLa COlW:l]:l'(�nl'ia PI'\'!õea de. 11.(' ôó/605, pu
(f4, al!r1i�i;i!üo rlu '1 (ll'lÚ ,n,.:};p V;·tr�t;Y.s u.n/) 19G5. e')lH dUl";
110�·t..'" !,.,.• " .. ,'\ """ <[ 1'or1a'< li "UiJll1l';'S .,< .. d""'tlnacl" (,,1� ,'" I' c..... " � ��. '��', ..... (" • ' .. v \ � '"' ,

::0 1.P.H.C".. 'c 111tt!:ewla li abertura da!-- propostas y du
;'vmentp�, €li!;'l't·1) 11.0 0'11··)(l·1·19ô3. jll'hlkudo no D. O. 1] o

7.'.125 l.:;'l;in I, 11tWn () clw 2li de H<>:ostu dp 1965. às 15.00 11ums.
/

dC'v�cn'l� tt !;llt:�n:lt' (.lns n1'(Y�10SÜ1S e dO'_!lUll8nt0s 5€1· of1tu·)·
(t.� ê �,,-', u�· l�.l\O 1'l'J"�'S (1,) (_l;�: !.lv'�r'H C'1l':clo. 26/U::!,.g<� .. (l_,l) 1-

L�d.l0· f) (.t:�·ju u··(.!lul l'\.U J,��:_(L) l�.O ';073, de·1 Djú3.
fl.C.C. f'Vull;:;. em i U de agosto do YU65,

\
,Hull,c,u::i 'leio!' !.la Silvl1 - PresIdente

ra
I

CO'Ntl:ORJtf,:NClA P'OB�ICA N.o tlfí/601 '\.'
_

:' ;�',ÓMtJJ.'H'C,\ÇAO '.: " '., CONCORRÊNCIA PÚBI.ICA N� 6?/5'87,
' t

O: Prflsidente qó Deplp.'t�niento Central de Compr.�. C O MUNI C A ç A. O
. " �

c).e' confomidade com 9 àrt. 5.0, paragrafo /].0', eh te' rr ) O Presidente do DepuI.:!-b:tlll:lnto Ceí\tr:i! 42 ,Có . r. �

:3:.704, eóm�nfca aos SephQ;-es ForneçC�Qres do J!;s:, ti', ue contormidade com o, urt. 5.0, rparágl'!1fo 1.0:, da: Lei TV·

que 130 encontra. aberta CONCQRRENCIA PU'BLJCA dcn- :1.704. comunica H()� f'(1nhores Fornec'edorés 'do EStaçj.o,
65";607, para aquisição 'Cie'Móveis" destinado' (s) à. Delega- que se "Cn('ontra aberta CON'c6RRÊ�CIA'f'úBLtcA de u'

eis e Cadeía Públíca
, do ;Munic!P\o de Canoinhas, � l\lur- ('51537, pura aqui�i()ãO de 'Móveis Escolare'), (e ;tin'itQ0 (

cada a abertura das _propostas' 'e 'docume:çltos (Edital n.o à '20.a Regii:Ío Escolar, c marcada � abertura d s :} o "

OO�·2il-H9G3,' pubtíeado no D., O. n.o 7.226 6j2163)í" para, o tas c documentos (Edital n, Oql.28-U9�3, pub:ie;(10 r-o

dia. 30 de agôstc de 1965, às 15..00 horas, devendo a entt� D. O. n.o 7.226 6'2:(3), pará o dia 27 de ágõsto cle 1265 às

g�' das pl;opostas e docu�Qntos ser cfet\l,ada até às 13,00
i

,'15,00 horas, devendo a entrega das, pr.OPOS�D$ ,e �o.é�::- e',·
horas do dia acima ôitado, ,a·QlJ.:65. j

•

, tos sbr efetuada' até às 13,00 horas ido dia aeíma citado,
,

Publicado ,no 'diáriO orícíal do Estado n.o 7873, de. 27jO�i65. ," /. ,,'
1l1?165. '

)
Publicado no diário r'�I"i�1 dó Est'ado' n.o, 71l'i'q (;

,

D. C. C. ;- Ppolis., em 2�\ de agósto de 1965 llI8;65. -i "

Rubens Victor da Silva -- Presidente
'

26-8·65. n. C� .C. Fpnlís., em 20 de agosto de l!3",í

Rubens' Yietor tia Silva -_ -Presidente '

,

CONCORU:eNOU J>ÚHUCA N° 6;;/588 ----�--�'_·---_·-r�----f
'C O l\'fUNI (.:"A. ç AO' , CONCORRÊNGIA l'ÚBL1CA�> NO- -65/613 .

O P1'esidente do 'Depa,rtamento Central de Compra::>,
I

C O 1\1 U N r,c A ç A O .

d [ 'd' t
"

.

f 1
\ •

I
. i

e, COI1 onnt au� 'com o ar . ;).0, pUl'agT'l o .0. (la _(". 11.0. O Presidente do Departámentó Centra.Lde 'C,Jm:;;ras,
3.704, c�l1l�ni.ca �(:s, Senhores Fo,rnecedor�s

.

do Eó't:d".
,í).jl 'co.nt'f.l�id::iLe ,com Q art. 5.0, parágr1}fo 1.u, da �i n.o

qu(.l f(e encotltra ��)0rta OONCOFtRENC'tl't! p(r&� de � •

nÕ�, 6I=tm,üi:iiCi,tãos 1rehhol.'.es l<�o:rnedêdores do Estafio,
,65/58!l, para agnisiçào de Móveis Esco]..'lre�. d��t$.� (�)

qUI} se' hncoritra áberta C:ONCORRÊNCIA PúBLICA ele nO
�
á 5)i Rt.'giád Escolar" C marcada a aberçura das, cB�o�ostas (jiij&13 para áquisição de Roupa de Cama e, Móveis Di.
c documpnt.os n;;'lJta1 11.0 001-2B-H963_:; publicadó �9 D.,o, '..-er::iOS para Escritório, destinado (s) 'à.' Deleg3.Cia de Po-
11.0 7.226 6!26.3), para o dif:l. 27 ,d� agosto .de }935, 'às 15,00 heia, Furtos e" Roubos, do inbelior do Éstr',ldo, e ll1arcadà

hon'!.s� deümelo a_ entrega elas: propostas e ,.{locunwgtps a. abertura das propostas e documentos (Edital 'n.o
"'el' --efl.'tuada ,até �s 1:';;UO' horas dQ ,odiu."ac'i,ma'l., e�taqo, 001 ?" 1'963 publicada no n O TI o' q '2?6-Q/'� '63) para ó"_,

"
�

I'" i... �"'l
•

I t
. .;..rú,;" -I.,. , .J.,..J.. • • �".J .... { ,

n,OB't);j. cc' '. -

�. "óia 4' de :set.embro de 1965,' às 15,00 "hor�s, devendo a en-
Publkudo no Diu.rio Ofieial elo Estndo n'9 'i876, �e, ',trcga':.. elas prop�ôtas e documentos ser efet1.f�l I:1t� às

\l'3Iar.; ,.',
'13,00 horas do dia acima citado, 4-09<-1965.'

�;. C. c.1 \" Iõ'po�is., em 20 \le �gÔsto de ÜJ65'� -Publícado no b. O. n.o 7879, de lz..&{)5.
Rubens Yictor da Silm :- Presidente 2&IHi5. ..

C
.' '.

d 1965'
"

' '; n. O. . --F'polis., em 21 de Iigos0. e

�_ '" ,_.__!>..._, •

.,_,�
__ , --<-,.li :�_',_/"""':":":' ..,:.,.� .

Itubens YictoJ!' da Silva. - Presidente
lo; Ir �

, ('ONCOItllENclA PÚBLIC:t\ N° 6ã/6oo "t,.

COl\iUNId'Açi�o ":. ",,'

U Prusidel.lLe, do Depart.ametll;(j l.elltru.l de dO�1.1pras,
I • ' ':'. � �

.c!ç ,tJo�lf'onllJ(laur� ,(}0111 o UI L. 5.0, yarüfp'rlfo J .0, di:!. r;e� Yl.U ,

'.,\.1... , 1.JG'J!,Ln:'0d «u,1:} �lthores .:Ü'onwceuJres 'do
�

}:I�fiti:{dJ,
l,'.;; ,'t"(:JH.;U,�",:J'utJerta CONCORt'?ENU1A PúEJ"JC(\ úe.llo
(j',l,olJO .. _, p3r'1 aq{üsü�ão de .Roupa de C:.1ma, �ê�ti��çlO �S)
ii Deic6':lc"ta de t,:pnclfl do MunicípJO de Ch�l�ecó. o,mar
�'ada a uJ)(!J"Lu ra das propostas e documentos (Edital a.o

(J.)1 2B·l-JUlÚ, l)ublwudo LO D. O. 11.0 7.226 6;2,6;';), para' o
('.h '3u lll' :131.)·:3l0 de HJ65, as 15;00 hora�. ç!evt:.Ji� o' a entre

�:d. cfllS Pi'Ol:'cstas c� document0S 'ser efetuada até às 13,00
/hc,'us d.o dia aClima. citadQ 3013165. I

PU;Jlicado, no cUario ,oficial do ,Es�ado n.o 7378,
_

de

1l'B:65.
"

" ,

_

" " J

fi. C. b. -:'FIJoJi�" cm:20"de 'agôsLo de 1965
.. ,

HubcHS Yjctor da Silva Prcsid:mte _\

CONCORRl':NCL\ PúBLICA ::'110 65(594
..

(�OMUNICA<..:AO

o.e

\) 1·;'c.:Jl(l�;lltt: .du J:>ep:\tÍlitnultú V'11 rJ': ck ��u pr ,

--)
j t

ch; (.·'JJlfurmidade com o art. 5.\). panig.('lfo l.o. d:,! 'Oi n.

:].-;-(j:;. "01'lU llicõ.!, <lOS Senhor.:::; k"JJ'l1er'eci'rb du l��'.a L.,
'J.u�' ::;t� enGOll! I'n \ a1)ti,'ia CONCültR:r�N(;IA p"c:nUCA' d" nê'
65 �!)4. para ac\uisi,ão dfJ J\.IóY-eis :E:scol� "OS. dJsqnarl� (s)
;,t J7,f1. Região Eseolal', e malca�a a aber"ul'fi da', fl'o :u'"

",é' (' dCcumélltos (F.dital !l.O 001·23- t·l� 63, 1 li if'a' o );0
D. O. r:..O 7�'2::!6 G 2 63 I. pam n dia �G de agosto de W6f>, 1 fi
t5, horas, devendo n en'trcga das prup-oLtas e dOCl.J..TICTI·
tos <;er efeLuada ale às 13,on horas do dia: acfma citado,

J � •

26:03'65..' \,
,

Public'1c\O 110 diáriO oficial do Estàdo n.o 73'77: ('e

1{)'8'65.

_-

t ��r' - __....,----.-

{.;ONCORRÊNCIA l'úBLICA N9 tl5/J&�
COl\IUNICAÇAO /

O .Presidente do Depurtamento Central de Compras;
dó coriformidade C()lll o are 15.0, pal'..gr�lf'o Lu. tü lo/i n (]

;3.704, corntlllica aOS"' Scn)Jorcs !?0l'l1t)ned0rüS da l;:stac�')"
que se encontra 'abel'L" CONCORltti:NCM ,PÚBLJ.CA do fi')

G5/583, para, aquisiç\:l.o d� MÓ'icis Escolal'es,'olestinacj.o (5)
fÁ' 12.a Região· Escolar, e n�arcad3. a ab,'l"tunt das propos·

,

tas e docu'iUentos (Edital n.o dOl·23-1.19!i3, puJ:HiC!1do DCJ
D. O. n.o 7.226 612'63), para o çlia 1.0 de sc�e:llb;'O de J935,
às I5,DOI hora�, devcndo a entrega d,as prop('s;as' e docu·
mentos ser _efetU!lcla ate às 13,OU horas do dia acima ci-

tado. 1.0-09-65.
"

PubliC<ldo lno diário oucial elO Estado

12[8165. , J
\

D, C. C. - FIJolis., em 20 de agôsto de

Rubens Vict!Jr da: Silva - Presitlen�€

n.o 73'19,

196j
26-3-S.1.

i? C. C - Fpolls., om 20 lle agô"to de, ] 9ü.3

tlubens ....yictor da Sih-a - Fres�d'3nte \ 26863.

c Y(

(iONCOIUU�NCIA PúBLILA NO ,5/611
I ': 'COl\lUNICA çÃO

Pl'csiq.ellte do Departamento Central de Compra;:;, '

o',d';j c:oulv:n1'lidaCle com o art. 5.6, paragrato 1.0,' da l.ei ,11.0
.)::íJ4.� �ànílUÚCa -aos ;f:erlhores Fornecedores elo' Estadn'f
q40 y';:�C:()B:t�a a�Cl't3. G.'ONCORRÊNCIA pu�r:;i:CA de _n�
ÔO 611 p:n";l áquísíçãe de Instrumentos, paro. Banda de �ú-

�
" \

�:ca. destinado �s) à Díretoría dos serviços de Extensão,
u

- már-0ada tr' a.l,Je rtur,a' das propostas e documentos (Edi
tal n.o --"UGJ::-281.j.963; publícado no D. O. n.o 7.226-6/6/63>.
pa;t'u o Elia 1.0 de. setembro de 1965, às' 15,00 h.óra�, dev�,
do a 'entrega das -propostaA:-e--'doctÍÍnentes ser- efetuf,íCia .,,'

�(k) k' -13,00. horas do -día acíma cítado, 1.o-0fM96� I

•

,

f:ífJjli�adO no D. O. n.o 7879,- de 12-8-65;
,

.';- o. c .. C. --' F!)olis., em 21 de agôsto de 1965

Rubens Victor da Sitva, -:- fi\esídente

�--------------_ .......

.,.·--·--..-·r
........ ··_ -.--

, 25-3--65.

• >�- CONCORRENCIA P,ÚBLIC,(' N.o 65í612
COMUNICAÇÃO "

J.(' :',>"�'<J.".::'(: U,) ·J)eplrllim(p1.ü dmtral :,l.<; Compas.
'_:;'.li.),;;ü(' (!()T1\ (J' urb 5.0, parágr::tip Lu, da Lei 0.0

i ��" (�op�únictl ao:.;, Senho'res FOl'l:ecedores' do Esta.qc;
í;;l,� �se en..;,ontra ab�rtll CONOORRÊNCIA �UBLlCA de nO

6.,' '612 para a�lui:sil;f:ÍÓ de Matenal Fotográfico; destinado'
'" I à. b�retona de Policia Técnica e Científ!ca., e ri18r..:.ada

•

'.:5('; ·tuT:J.' c1H' propostas (' d>:umentos ('Edital r..O r'"

,.G1·:13·1·1963, publlcâdo no D. Q. n.o 7.226-6/2/6:1\ p�ra o

dia 3Ó de ·'1gôs!.o de, 1905, às 15.00 horas, devendo a ellt're'-
< :.;u das propuL:�as ti documentos ser efetuada at.é às ,13,00
hora's do dia acima citado, 30:-08 1965.

Publicado no D. O. n.O 7378, de 11-8-65.

D. C. C. - Fpolis., em 21 de agàsto de 1965

,e itubens. Victor da Sil"a - PresideBte

25-8

J\
CONOORRÊNCIA I'ÚBLICA N0 '65/S8(i ./

COIUUNICAÇAO
O Presidente do Depdrtamento

(
Gentral de C_}lnpr..1s,

o.e c,':Onformidade 'com ° art. 5.�, parágrafo 1.0, da Lei �.o
3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Esta'�c.
que se eílcontra al:Íerta CONCORRitNCIA pÚBr�l C'A d,' na.

G�/586, P8r,a;'aqUisição de Móv,eis' EscQlares, des.inado (';)
n 9.a Região Escolar, e m�rcada a aber!.ll a das propDsVIS

, (' dOC1.l.melitós '(Edlt'l.l -n:o 001-28,1-1963, pubtí[':'d::: 11:) D. O
" ,

N.o 7.226 6;2631, para (1 dia 1.0 de seDem':r..} ele W3G, às

13,00 l1orHs,''t-lcrcildo a rmtrerp da5' prO,)O'''lqs ,: o I[ P:1·

'lOS sf'r' efetuada 'até às 13,00 horas do c1'u. a i a oi ndlJ.

1.0tooj65.
I�ublic:ldQ no d�ario ofici=lJ do Estado !l.O 7877. de

1Ó,BI65. ,

D. c, C." - 1"1.)0118., em 20 d'.' ag.ósto de 196;:'

Rubens '-ido r tia Silva - Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA �-o 65/614
COl\1UNíCAÇAO ..

O Presidente do Departamento Centn:l de Co:npres,
ll'='\ "untormidude 'com o art. 5.0. �arág;-;'lfo 1.0. 'da. r,�' n ()

3:'íO�, cql1l\l11.ica aos Senhores Forneced?res elo, E�t�dQ]
que se' encontra aberta CONCORRÊNC[:� PÚBLICA de nO

65/614'para nquisi<,;ão ele Tecido 'para Cbri.fe.:çôes, cj.estir�3-
elo (S I ,'lO DS1)fl,l'tamento de Saúge Püõ!ka, c' mar:::a.cj.a lf'
;;,óenuwt das pl'opostas e ,d_oçumem9s (Edital·' n.O
1)1)1:331·19f;;l, pUblicadO no D: O. n.o 'j.:;:GG�.3); para o

elia' 4 de seteJ�bro de �9ti5, às 15,00 hor::.s, ue'iiendo fi, eIl-,

l rega das propostas e dqcumentos ser _efetua.cj.a \
até às

13,00 horqs do dia ·acim� cit1do, 4-09-"1965.
PUblicado no D. O. n.o 73}9, de 12-8-65.

D. C. O. - l"polis., em 21 de agõsto de 1965
Rubens ViCtor <Jl\ Silva - Presidente

,

2G-3-bi.i.,

, 25-8·65.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 65/615'
COl\1;UNICAÇAO

O Presidente do Departamento Central de Compras,
de con!onriidade com o art. 5.0, parágmfo 1.0, da Lei IÍ.o
3.7Q4� comunica ao� Senhores Fprnece.dores do Estact...

que �e 'encontFà aberta CONCORRÊNCIA PúBLICA de. n"
65/615 para aq,uisiçã,o de Móveis, destinado (s) .iJ. .Colet(),

riil 'Esta.d,uatelc Timbó, 'e maréada, a,ab"rtura das propos
ta� e.:-doçtUDentÔs (Edital n.o' 001-28-1963, pUblica.do 110

D: Q. n.O 7.2:�6-6/2Í63). para o dia,4 'de !:etembro de 'í955,
[" , .

. às liJ,OQ. horas., devendo a entrega da:; plOpostas e qopt]--
li)en·;o.� "ser efet1.l.aela até às, 13,00 horas db dia acim.$ a-

. /

lado" ,4--0B-1.965.
·

PUblicado no D. O. n.o 7879, de 12-8-65.

D.' C. C. - Fpolis., em 21' de agôsto, de 1965 _

Rnbens \lcipr, da Silva .....:. Presidente 26-8-65.

,
'

cONCORR:eNCIA PÚBLICA N° 65/616
CQMUNICAÇAO

_
O Presidente do Dep�rtal'nento Central de CQn\Pr�,

de conformidade côm o art: 5.0, parágr.llfo 1.0, da Lei n.o

3.7o.� GOJ,uunica aos Senhores l'lorn�ceclores do EsCad.o.
que se encontra aberta CONCORRSNCIA Pt1BLrem>'� "}f'
65[616 para aquisição de Fita de MáqUina' de EsÇrever.
Q.cstinadó (s) ao Departamento de S.llúde Publiéa, 'e 'mar:

c�dã a abcrtul1l: dás 'propostas e docutnentos. (mít;il. n.o
'001-28-1:19&3, pbblica.do 110 D.a. n.o 7;22606/2/63),' :par�:- Q
dia 4' Ue' setembro de 1965, às 15,00 norá�, devendo � .eft

tregi das piol�ostas' e documentos ser efet�da até as
13,0;:1' horas. QO 'dia acima 'citado, 4-09-1965.

· .PUblicado no'D. ,o. n.o· 7879, de 12-8-65:
D. C.,"C. :..:.,., f'políS., em 21- de agôsto de 1965

.

Ru�ns Victor da Silva ..,.... Presidente �65,

CONCORRENCIA PÚBLIGK.�� .65}608 ' ,'; COMUNICAÇAO ,.

, ci O 1\1UNi C A � A O ',' '. -, h ,pre,sil{ente do' Pepârtamento.1 Centrltl de ,Compras,
'O PresidenLe do Departàmentq

,

Cént�al de ttillipr.ts, :: de :fo�orniíçJá:de ;cÇm o art.' 5.0', pa;fá�rafo 11.0, Ida fet'ií.o .

ele (;0I1�oril1ldade' com 'o art. &0, patágriw 1.0, da .Lêl n.o ':1.704, coinurubao aos Senhores, Fornecedores do' Est,ado,
3.701, �'ol)1Uliica �os Senho'res' Fo'?nececlores -do' E�tàdo, � due sé éncontTiÍ. aoorta. CONCORRÊNCIA PúBLICA' de. riO /

que S'J 'encontra aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA de nO 65/622 par'er '.l).qui�ição de Material de Consumo'e perrn�
bJ' tiOS para "aquisiçiio de Móveis, destirÍado, �sJ ao Po'sto �ent�, Í)ar"a Cozirlha e Escritório; destinado (s) ao Dépar·
ci� -1I.rrÕeàdação de São Bento de fuixo e SUb--Delegacia t�n�ntei certtral de Compras, e marcRa)t· a abertur!l-- d.ils··
Ú.e Polícia de' Pescaria Brava, Município de Lagtma, e protJ<?_stàs e documentos (Edital, h.o 001-28-1-1963, publica
marcada a :.lblilrtura das propostas e documentos lEdit'11 .lo' no D: O. n.o 7.22!l'·6/2/63), para o dia 31 de agOsto
1í..O 001·28-1-1963, publicado no D. O. n.O 7.22à-6/2;63), -pra de 1965, às 15,00 horas, devendo -'1 entrega das propOstáS
G dia 30 ele agôsto de 1965, às' 15,00 horas, devendo, a e11- 0 documentos ser efetuada até às 13,00 horas do dia áci-

'traga das propost-'1S é docUllj-ento8 ,ser efetuada át� às ma, \-Citado, 31·08-1965. (

13,00 horàs do dia' acima citado, 30-03-1965. - PubÍicado nO D. O, n.o 7879, de 12·8-65. ,

PUlJlicado no D. O. n.o 787.8� de ll·à Gj. ,
D. 'C. C" - ,FPolis., em 23 de agôsto de 1965

D. ,é:. c. - Fpolis., em 21 de agôsto de' 1965 Rubens Victor- da Silva I Pre�idente
Ru'l.Jcns \"ictor üa �ilva - Presidente 23.8-65. '

,
/

26-8-65.

,CONCORR€NCIÂ PÚBLICA,N.o 65/621
- .

.

.J
OOMUN ICA->ÇAO

O Presidente do Departamento :Central de Compras,
de conformidade com o art. 5.0, pa.rágrafo 1.0, da�Lei n.o'
3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado,
àue ·se"encontj·u aberta CONCORRÊNCIA PUBLICA dê rio
á5/6:h pata aquisição de Motor para Cam�on�t.\!. Kombi.
destmado (s) ao 'Hospital· Colônia Santana, le �larcada a

.&>:ertura das' pTQPostas e documentos (Edital rr,o .. :.

001·28-1,-1963. pUJ>Hc�do no .J? O: n.o 7.226-6/2/63), para a

dia 9 de ..setembrQ de 1965 às 15,00 horas, devendo, a entre-
'

ga das propostas e' documentos �;p.r efetuada até às 13,00
horas do .dia aClllla citado, 9-9-1965.

PIlblic'ldo no 1;>. O. n.o 7880, de 13-3-65.

D. C. C� - F'polis., em 23 de agôsto de 1965

Ruben'S Victor da Silva - Presidente"
" /

26-8-65.

._---__,__.__ .�---

:21>8

:.1,6·8-55.\

; . -------'---

CONCORRÊNCli\ PúBLl.Ct\ N° 65/��
C0l\1UNICAÇA6 •

O�pf'esident� do Departamento Centtal de.Comptas,
df cunforruidado com o aTé:- 5.0,-parág�m? 1:0; !ia '(I;ei h-:6
3.704; comunica aos Sunhore::; Fornecedores do Estado',
cjue 80 ellcontra aberta CONOORRENCIA P'ÓBLICA de no

65/60,9 p,:ra aquisic;ão dt; Acessórios para Veiculas, deso

nr.cto' (5) à Polícia Militar, e marcacb a abertura das pro

postas e dOCUll'lentos( n'::dit;àl n.o 001-26-1-1963, iJUbl:�atlo
/
rio D. O. n.o 7.226·6/2/63). pa'ta o dia 27 de agósto de 1965,
as' 15,O{j horas, devendõ a .entrega das propostas; é docu

mentos SCI' efet�adq alé às 13,00 horas (lo dia acin1a cita·

(.lO, :!7·Ui.l·1965�
Publicado no D. O. n.O 7878, de 11·8-65.
D. G. C. - :Fpolis., 0111 21 d0 agôsto Ide 1965
JtUbCllS Victor da Silva - Pre.sid�llte 2'6-8-ti�.

')
.'"'�-�---- ------,.

CONCORttÊNCIA_ PúBLICA N.o 65/618

_)\ COMUNICAÇÃO
O Presidente do Departamento Central de Compras,

de confôrmiciade com 6 art. 5.0. parágr.afo 1:0, da Lei n.o

3.704, comUnica aos Senhóres Fornecedores do ES'nd'"

Que ,se encontra aberta CONCORRÊNCIA rÚ:SLICA �de n�
65,618 para aquisição de Material de Consumo, para Es

critófió, Úiestinado (s) à Pol-íeia Militar, e marcada a aber.
tura das propostas c docull1élítos 'Uidit!l n.o 001-28-1�1963, "

publicatlo' no D\ O. n,o 7.226·6/2/63),' para o dia 8 de se-
\

tembro qe 1965, às l�,OO �10l'as, ?6vendo a entrega, das

propostas li! doeumentos ser 'efetuada até às 13,00 horas
Lio dia aI.JHl1' L dtudo, 3-09·1965.

, Pabli�àclO nu D. O. H.O 7H79, de 1:.l·U·G5.

"'�. C. ·0. - Ppolls., em :J:" de agõsto de 1955

"

:_?-·8

CONCORRf:NCIA PÚBLICA' N° 65/596
C O l\'[UNI CA �; A O

,O Pre;sldente do Departé!lUento Cent,ral de. Comp:'as,
de conformidade cmp o art. 5.0, par�gr!l!fo 1.0, ga Lei n.o

\ :3:n4, comunica aos Senliores Fornecedores do" Estada.
/

qu" &6 Gneontra aberta CONCORRENCrA pú:ar;eA de na

6;);596/ I?t\l'a, aquisição ele Mpveis Escolat·cs, destinado (c)'
� 'a.a Regiãà ,E:seolar. e marcada a aberturà das propdstas
t: doeumenbos lEdltal 11.0 001-23-1-1963, publi��do nó D. O.

\1l.O í.��a.J 62,'(3). p:1ra o rua 1.0 de'sete:nbro de 1965, às
15,00 il0rH::;, devendo a entrega das pl'Opostrs e documen
t us ser efet.uada até üs 13,00 1101'a8 do dia. acima citado,

...--1.1)'09165./
Publicado

.. no diário Ófi.C'lU.' do Estudo lí.o 7877.
,'--

CONCORRÊNCIA !'Ú6LJCA N°' 65/610
CO'MUNICAÇAO

o PreSidente do Departamento Central <Th COll1pl·as.
d,' conformiô,ade com o art. 5.0, parágm,fo 1.0, 'da tei 11.0

::;,70-1. t.:oumnica :.lOS Senhores Fornecedores do Estado,
I. CI\:l� se encontra �hbl;ta CONCORRÉNCIA PÚBLICA de nO
a,i/taU pa}a aquisi\;ão de Móveis, de�tiriado (8) ao Depar
�!!.ll1enLo E�t}tudllul de J)"istatistÍt'a., e marcada a :'lberturil
4us j)l'Ol)o::'Í..P':; () documentos (,E1d.ital n.O 0()1-2&-H963,. pu
blicado no D. Q'. 'Ú.o 7.:),26-6/2/63), para o di?- tó de' �etem-J,
1m; de 1965, às 15,00 horas, devendo ;l; entrega das propos
uali e d�'Cu�llontus ser etetuada até ):lS 13,00. horas do dia
t!C;Jnlll CJludo, Lo OCl 19üj,

Publicado no D. O. 11.0 737!!, cc J:2·8·53.

J), S. C. - Fj)olis., em 20 de agó9,feJ -ele' 1965
Hubens Victor da Silva,� PresiQ�nte

, ,
26-8:.65.

-- - ' ... �._.�- ---- ----�-- ----i·
"

CO�CORJ.tENCIA puBLICA N.o 65/589
(

,

'C O lU UNI C Aç A O
'

<) Pre:;idcnte do Departam.,?nto E:elltral de, Corilprus,
clt' cUl'i'oTmidade com o art. 5.0, parúgrlfo ·1.0, da Lei 0.0

3,j'()'!, clwlUniea aos Sliml10res F01'nel:l�dores elo Esta4o,
('11e ,;p �;l'l\foí:it)'á [J'bertu CONCORRf.:NOIA p.UBLrGA de n(.)

li5f;>a9. 'lê'l'P a6ll1b.iç�o de Móveis Eiseolures: de tinado"L..,)
á H.H n,?'{;:)D' l:<:",co:J:H, e' mareuelft <.\ abertura das propos·
t3t} " ")0(":nlc11t08 (. }�cltt:J.l n.o QOL·<l31-Hl�3r publicado D?
D U n.u ,7.��!.li G-:!,63). para ü dia '27 ds �ôst0 ele 1965, às
15. IUT'DS, elevendo H. c:ntmga d:!:, IlrOp8stji& e d09Jll11entos
ro'''' cffúmclli filé às, 13,00 hom3 do clilf acin1tt citado.

2í;O!l:G:J.
PubliC",l:O JlO cli<.tno ol1(.;\al do Lsrado n.o 18-,S, ch..

O.' C. 1..'. -_ F'J_JOllS .. e111 :W cL:: u.:úsLo de'H)(ji)
.Rllbens Victur da. 'lÍvu � Presidente

,.. I' .....;' � ...l' i\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Charles Morítz". No ola

·Se�fuint.e (onze ) promove
rão BaU3 de- Gala, L()

_

Li
ra T_C- com o conjunto
melódlc') de Noberto 13al�
dauf.

...

/ DOUTORANDOS de 196�

AbeiaI:gu Viria FdhO.\
AroemrcLo Vlaàa Filho.
Anéti J::t.ofÍl�lann
Artur l\'lello Fernandes
Car�(,s Alberto Barbosa
Pinto

Cid
.

San�aela Rodorat
. Decio Mi.\Oeira Neves
Déc.o i,lÜ'fade'· Pachec.)
Delamar C<.rviéri
,'EVanc'lro .

Féfrelra H ')stal,l
�

fCIO

R;umberte Polesso

Lea, SctUll�cj_t
LBO M�3'�1' Coutinho
MauriHo Lopes S.lva
Milton WaJhs

'

Odllson Búrinl
,

OsvaLOoVJeira

,

Ossamu B�nedito, ,&"twada,
Paulo Reoeito GOUVé.'l. DA
Motta x \,
Peter Goldberg
Roberto VIeira_ Sampal.)
RobeÚô Moreiia Amor.im
" .

--

\
Saulo F'ornando Linnare3

,

" seiya 'PeClra. KalmmUrl1. I

�:;: :�loa.�sk *,�"-"�, , .. --�-�� • �

Savas apo§tolo Pitsica-
Valetim, Roqu" Za,neueLc e

WaldeJ.l'l.8;r' Barbosa.
.'

'.' .

"

..:1
NA ·'lLHACAP"

segunda ·1tlra, o §r. Eduar

. (\,0 SmMo, aiw ltUleLOiJol.r.ó
ao, Ua.;Jl);er,e ao 'Prcd���Ul.a
'dÓ J.ns�n1!to bras.1e.ro 1.10

Cate lur LeOillcia'3 .LOp�S
B,bl;'lOJ. o sr. ,iaüaf--:o sr- "

nlt,;,O J unto ao Ag�.úte JO

cal: àa Autfu.quià üareeltà
,
,; "St.' }'1.UlO .u-e·, T.a,.so �,a-

m�rgb,,- 'ts(,a procc;.ter.�o•... /

leV'alitamenLo a _ um ,all e�':
timu!ar as nec�s.3,:ua::1�!i

.des�a Agência. ,
-'

,w" :"

MAR1!\. de FATIMA Silo'
, ',I "

J
/

ve:.ra - e' a GarCLa .ta,.ar

(MéJrena) de }:o'pOliS 66, 1.1-

dicàua vr' es(,a
i( 0o'm. .la.

Desmarà n!l< passa r",ia
azul ao Cl�be D03e qe A-

,gôsto, no prÓXimo aia.

dezc..ito de sétembrJ

Promo�aO pró-Campitllh 'l.

da roupa dos Asilá' dos
Velhmhos - dfl A,ssocta"ã:J
j-'lLmao Jbaqubri".

" '

-

A EL�GANTE -Senhora

Bau�L(I,Dt. J,J. (lvete)
em preparativos par" a

sua viagem àos "S�,\lc.;'
D�sta Capitàl s�guirá 'pró·
xilUO _ domingo para o Rlú

d� Jar..f'il:o, de onde p'tr.tl-
- r_ár para a terra

_.
de "'rio

sam", ('om ,Bolsa de est".
dos.

I.

"PENSANDO" -"- Os 501'

-risos nlio so significam a1e

griil$. '

'A DEBUTANTE Jin3te
Ma�·ia Hrrtolomeu, foi ,con'

'para
.

o oia nove, conr li',l'!',

nota dívt.lgaaa nela cro

nís�a Nd.gel Mello ue'A

Nàção). '

AENDENDO uma im-
'-1 portante solic.taçã� da }i'e

deraçào das 'lndustr.a; uo

Rio Gr8t,élc 'do Sul, 'S,)gü.·/
rá amanbã :para Pôrto Ale

gre, uma. com....s"ão da Fê-
'_ deraçao das lndustbas_ -Jé,
Santa Calarina S::,

Gur:.lherme Renaux, Di;.
IVuhoil ! et.t, Sr. Joao BaF
'tis ..a J�lS_ Santos e Dr. Lau-

í:o Lirlh�res. _ Vão reIQ-ç;:r
junto l'J Pr�sidente da Re�

_ pública, a conclusão' da.v-
BR-59. E oluçã�\ vi{Lvel pa�a
s-alvar " eCOllom.a .>10 vlzl

nho ES�ao.q, � vít.ma uas

e�chentes.

, ,

'. ,

, O Ai'vIERICAN Bar ltoI /

Quert:_LJ..c�.a" r C::I.�ace .t:i.O �e_,_
Cúifi ;:,U(;cSSO a"aua. de j,,-n�
çar ás ,( uo,:;"s mC1l.vil:,ua.s
ao 'i:.',.uSK L)rUrey 13, au .. ::..:-

.

rauullas Q" StSScLl�a U. (t.

.AlJUS V COL.SU1J.I0, '3S"a.:l !�,

vau_o J,laL-a s ...as Le",o.el1--
" elas.- pa!·i;L col"c.o••aJ:• .-' -._ .,' •. ' �

'II

NA "l,lhacap", o Sr. �·m..

t0......a........õ� ... , ..� \J�J,":.i- .

.
c

, . _",
I i&.�u�.s "v. LU..." C ....C4a. � .... 4C1J�.e"
hi.�,,!, ,rt,:;"uc.. l..e em vUCl

'1.1IJ<l.I _..:. \,_Tl;1-Cu "e' :.L�,' .üai.:l"-

"PASZARELA o pR.

Uêut:. toia � ...c.eua,_.e Q� TiJ
! .

\
-

dé lt POu.3 - .r 01 la.l�a.�,
llla.UJl;�T�O 'pro-Iunua�a.) dá
Ac.soc.aç",o ue J.m'pf�n..; t ..ttl.

s.�. _;. ,0 QuereuC.La
'

..<l.la:C�
,- prO�fanlaHUÚ o'.i;'(,e vt:hOU .

de llJ6J. - TJ::tO_!JAL'i.u0 ce

---' iaaae tl0je os I::>rs. JJr. RUi

..t3aptl.s�a e JOfL.aHSta !:Vla

rw .I!·�i nar.<1es Dias.

DIA 27 de o'lt:lbro 1)lé .. ·

.ximo SiTa rea!:.zauo uma

"�Olree:' para a (;SCOi�Ul, aa

Rau.ha a,a F'UHClll".r.I'ià.
Pilo.uca ae 1965. Haveru .HLL

cõqulwl e um almoço tLPi
co na J :.gõa ol<:.reciu'; pa,..
r.a ::.s '!J.uaidaLas ao rl'ltu;o_

-, LOGO à tarde a S��bt1·
i-a Majúr Kleler (Rosolil.a)
Ribeiro, repecioná em sua'

residêl1,�ia_ senhoras da :;0-

_

ciedade com um
/ elõgant.::

chá, em homenagem i, Se-.

nhor� �(jronel Ferna;:;.Qo

Sóter ll,urdipha) de pli- .

liveira ..
-...;

/

j

• �
>.,

_.._.,p
.1 .j(;1':1 i\;i{�il h j"lf,t, r"uL;ar LO .i!;;rlou.� Jc, ti i:<,

.-:�" �vbdJ },;Y'/ veterinárte - LJ "e Si Lembro prox.nu.

_" ',,,�,
"'
..q.:açab ,Ci,)- Nil, _-o R,!) W:' .Úl.�le:rç;, :";_;"J.l(;

r. '. , C :�, ;-'>ur.l, va, da Guanabara, o II SÍ111i:',)
�,

' ,
,

, c,

•
•
•
•
•
,
,

"

-
-
-
,-
-
-
-
�-
· , ,

: ' Centrai�, �1�tr1c1lS d� SantaJaJar:na
•

_

-{�. A. - CElESC
'

•
,
• Ficam, convidados - os acionistas da Cetit-:'ais Elét;�a's

_ de f:lanta Catarina S.A. - CELESC -, para se reun:re�
,_ .

em Assembléia Geral Extraord-nária que -se rea izará no

• oh 02 de setemb�o de 1. 965; às 10 horas, ,ZVl sede so::iaJ,

1.1
à. rua' Frei, Caneca, 152. nesá,Cidade de FlorianóPCl:is, e de-

.p liberarem: ..sôbre a seguinte

_
"

ORDEM DO DI.,,:-
i - Aumento do capital social;

_ 2 - Olitro��a�sunt6s de interêsse sócial.

• FlQriu.I'lópÓlis, 22 de Agôsto d� 1965.

lIII (a�).
' _

III' Julio Horst Zadro�y - }>residente.
• Hennelino- Largura � - ,Di etor co""erci�l
� Wilmar DallanhoJ - Diretor. Financeiro

1
'

l<npl ).>;Mhh;p.ter - Diretor Técni�o

_- l\filan Milaséh � Diretor d,,:l bpeJ.'açõe�
,

.

_
." r,

. ,( -"
.

,.

-_,

, \

'LazaJo Bartolomeu
:', "

'�Maria (Silveira Garola Radar M: de fpólis. t965
.�, A PRIMEIRA TURM;\

.

4-

, j' de'DOU rCRANDOS- J;.;, Fa- vídada para partícípar do

: -- �;�����ld��e !,�eedi���La' �: :��:'d�� ,,�:��!an��me�à
• . taril�a .r eceberão DIPLO- de Blumenau, que deverác

-. MA� d<! MEDICOS no pró acontr cer no próximo
•
dia

,iiIf XIÚ10 Qia dez ce dezem- dezessees de outuoro. É (
.

,. pro com Cerimônia c;.tl? se POSS1V'('-! oue aquele a��,l)-

" tá
.

realízadà no Ornásio tecimento seja' transrerrco

,
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,4ntra�s ��élric�s de, Santa
. lCafan,na S.,A. '_ CELESC

, '

Assembléia, Qeral Extrao�ã�
CONVOCAÇAO'

Ficam oonvídados os acionistas da Centreis E-é'_r'cas
de Santa Catarma S. A. - CELESC - pata se reun rem

, \.,
em Assembléía Geral Extracrdinária, que se rcrlif'lrá no

dia 3'-de setembro de' 1.965, as 10 horas, .na sede social, à
rua Frei' Caneca, '152, nesta Cidade de Flor.:an6,;:olis, e

deliberarem' sôbre � seguinte
I

"'-
,ORDEM DO DIA:

,1
.

- Aumento' dó Capital social em .decorrêncía
reavaliação do Ativo';"

.,

,2 - outros a-s!limtos. de .ínterêsse social}
Flórianopolis, 25 de Agõsto de' 1.965 ..

(as)
.

, '

(

Julio ,Horst Zadrozny _: Pres'4ente
HenneUno Largura

- _:_ Diretor C 'merdal
Wilmar ,lJallahhol - Dire�or, F'nan-eira
Karl Rischbietet - Diretor Té::nico
I

.

,

�n Milasç!l' - Diretor de Ope:-ações ,.

".,

�: .' .

; ,

."

,
'

I.

;. '"

,

1

..

"

,

Assembléia Geral Extraordináriá
CONVOCAÇÃO

28.8.

-:; .

/

,UID'a
(

.'

\'9

,l
5
t..

( , " �
...il!) BrasHe'ito de �lY'8.· St'" �(Jha.J.. V dQlltor ;A.üt(u1i' para oarueípar no aiU�H.i

rá co'nf�renclsta o doutor Pichetti, secretér.o da A· -Simp6$�'J, . J,

Victo� Ct1roei:9. Ser�') de gr.cultura, fo� con vL! o};::> j

natídos fi-· temas écm 05 (O ,---,-----! ::�>, - ... _- ....

,,;-- -,--',
-,,--.•_.--�-----.-- --'---

mes S�6ujp.tes: Raiva do.:-
I. �/

carnívoros: ,Raiya elos lh'"
- �Jli.i T 'E N C i� Obívorcs: Raiva Humana -,'(' , .,

Dlagnóstíeo Labora.;ó� i' ; Mot��Q de�<údança, vende-se -apart::.me�to
-

por pre;;?
Imunocgla .e Profilaxia. de. ocasrao. ,Tri11tr com Adhemar B. TO�ilr.tmo à Rua, Je-

.

Os p'·esident"s de honra rcnímo CoelhO',<::'fB - sala, .12.'
/

do SlmpÓsio serão o� e ....03 --, M_.
- -- .._.,;..:_------:--�--....

'I'· .' �I
Ientísstmcs senhores MI �,

nístros 'da Agrtcultura, 8:-tú
.'

..,,'·,v E N D Ede, EdllCfl-9âq e 'Cultue,l, o , -,

Gover_nadôr 'do Est�d) �'a Uma casa de madeira à rua Jcaquim Mar�ar\'�a, 25,

U'Uana,?ara e .ourras fiê:u
ras de r,rande pro, sçci" na

'f

.--, ...........

S' F. J.

no centro.
I

'.

Tratar com o sr. canuto, fone 2514 - das 12 a -18 hs.

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

,

De lllC.do que o tratla;hl,

aqui: 6 min1mo para a_; dO

nas de casa e elas têm que
'

ar:a .ar -meSalO OU,ta, 0-

cupaçóei) éx:ru-.;as.ira� RI!

fJ.m, e uma Vl�a· (;o.n.Jl.3La
mente dif�re.1te, "

naque
lES lar �s 0�1de r-ão' s'á .us.S

cr:a -fas;
�

que é o' w::�c(.

período .m que, as {O}.e:
'daq_ui tem o m�unL z:�!\.' I

acom:�,d.. r�am a zdu,::açl,
dos"Ühos, tal cQmo nós;\
.brasileiras.
Coma se_· percebe: as

"Cartas : e uma excurs:o
!li,t:l" c,:lmpletam '\'3 rio

,_ s::'u �3P:'_ " tzazenUf ;o'fl,ra
e' � "'»' de infór.:naçõe� ;

te�'essantes iô-bre'. os 'IS')'.

e costume-s dos ,p0103 pc,-.
êles vis::t�-::os: ê3se o l�IOj-

'

• vo .p��r q1,1e,
'

.
aguardu:,.do

outros capítulos dE, '��a,ra.
,

vilhas (l_a Téc':lica e ,j:\. Cm

tura'\ 'resolvemos p :�€n

cher o t-terreg'-o rom f'S'

tas éartas, compilanc!o-;cs
naquilo (,US contêm .:b in

teresse pÍlbl'citário.
_<C:ontinuíl.).

w��': "�o

__"�,,.o-.-_.·

' ..','
'

..

,...
l

.... .

!-;:,,_;j:\ &11?�:�J��:J.:!.�;,_�:� ; j'd":t\i>�.:,��;"; .+{·�.;;�i",;!:;-\"(, f _'

da

usada eo,n.LO roast-b-�':: 2�',

então pa5"a:ia, na m;J,qui-,
na oa,ra fazer um H'o.; de

al�Ônd�g?, achat'a1.i�, a

qual Se. c('�e, no .
pá,), ('')

mo ,saflr'lwiche; J pel-t. 'u:t:
nhã clippa--se lararij<;,. CI)

melo-se>' ,�vos, boUnl1s de

c,àrne :;. erutas, ,

Nêsse (';a· com "mos d'�

v'<:rda18, porque 1 nCl"l'll.aL

mente
-

c-rnnem.�s 'aq-lli w,r,

sentir-�? fome 'e' nlo p';:-'

que a �omida agrade. As

casas, sáa bonitas e s,'bre

tudo :;I1UitO' ço:::fortlveis)
,.Exteriormente: não ,tê_m
b�leza.'. São constnlÍcas
'co� '!illa::':e:.,a e ti.'ci"l'hu"
.verme1l1')3; tôdas elas. E' .

rir,o "Jl,!�rirarem-')e c�,sa;;
'\1- '

(artas de �m� ;.xcursi'onista
'-�Compií3.ção de A. S. -.

j ref�;ç\ões te à n0'te;'cono- ,
feitas -de -mat-:r�al,� , Cp1110

Thiago) se bata-a cosida pé'm rcast -; ai. PO Bras.L. �ou'" .ín+eiru-

III -bêef, e Iegumrr-s (;OS do. ,mede de madeira. Nã:J

Em .tódas essas ,;'efeiçóe;; 0, . são õesti,-acas a "lrar ,nui

A com�da americana -é bEef, .e legume-
.

cvs.ri<J_ to tempu., Os americ<)1l'J3

j pÉs.inm, completamE'l1te ca_ A flobreme,sa él !,"mpr·3 ,QuandCl' ai> CO-S�i'oem,)
diferen�e '('a nossa Em sorvete- Pl'incipa�:nent(> qe -usam mllteri�l para qUE'

29,·8._ gera,l, ? muito 1rs:1s5t\ e chriccla�3 cu cr�me. ,durem 'ms 20 ou 30 a'lOS

.�ão tem tempÉ!lro. Se n QuandJ ainda em Was- ao fim aos q�a:s êléS IUI

( gente
.

p�de i'il\ast,-biel, r;a- hingten. fomos conYidaaos 'vendeil}_ 'pa,ra quem qUI�lr!j.
,rece que roi feito em pn:'le um dia pelo. Emba.xad!lt_

-' reforma-las ou entãL' /

ns.
.

la de. t'I�essãb e tem ma:s "JJ�acy Mar;ltlhã2s P,ftl":1 des.troeU?- ,. ,para . Bonstniil'
gosto ,je c-a:�ne assac"a: ':)- 'um almr:ç0' na .limbaixada outra ncva. Ninguém fica

h1fe�inh,) coinum, de quP a 'do BrasiL A�Sra, Jura.:=, CO.lll-c _.�'Ol.:;,a velha ;l.quí.. �s

gente tal' tÓ 'gosta_ �1:L(I se nos of€:-, ceu uma COlll_;da carros_ silo trocados c!t.'h
enconti"a aquI. Não

/

se ràz baiana, chamada· "m'Qque-
- áno. EC raro) u-m ame:·h'a,10

,carne rJ�[itE. mqdo, nem' se ca bah'-::a",. que é fe:ta ,conservar cónslgo '1m car

usa \0 110fSO e�cpadin.h? de arroz com ,cama1:ã;,' ,en ro -pri:: l'DS 3 a:-::os, pc,r
t.ão d-el:cioso, A carnf:,� s�pa o e bas' ánte n:.ôlpl) 'exemplo.

.

,de P!::l';j'ta. Es�-ava \.Im",
l.�mo os cc��üm�.s .i;:LO

delíc:a! \.

'qQ.e&tão de gôsto
j

Uma nova concepçao de bom gôsto em

decoracão: móveis em estilo.
JOSÉ ARf:AS DECORACÕES dá '-um to

que d'e PSISà:tlolidade ao ambie�te de
seu Iro (ou Gscritório) 9,om móveis de mp-
deiro:s nobres. ' \ , '."

Visite' <) quanto antes o uSalão de 'ven,da!3"
,de JOSÉ AR�J\.S DEC'ORACÕES. .

.'

Modelos exclusivos - elegô:noia Sr �obrie':'
dade pata ambientes de classe.

.Joséarea5
I j

-

./

'-dfacqrações1, I"
\�cilão ele. vendas: rua ,ielipe sc4Dlídt! 22 sobra4o

(

No 'll.:r..!co CQ'l1e'sa' san

dwlcbe l'r
'

presu.nto e;éiuei'
'jo ou,. 'p!"�néipalmente, SÓ,lã
da,'
Não 'j-.'\J !anéhe enr:·l' as

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

I
' ,

"

l
, '

� , f

(

'\

.

' ,\,
p. s, JOSÉ ABf:A� IJECOR.P4ÇOES ,talI\bém fabrica móvéis
em !it�'oas rne.J'erncs e terá prm:et' em' troCCH idéias 'com vc:�

sõbre o: novu decoração de su;;: IE?sid€111c1íl ou (escritório.

,
"

\1"

ii.) �O:" • .1� ue: �a_a ",...,;�.l! (ln

lll�-" •.a ....:0_".5 � ....Ü�u..:.. '. Ü.cJ ; __:Ct.:::.

uts .. a l..f) ..... lrf;;t.. , .... ,) .. .w.• .i�o). \,., ........ü

-l-' ...... ,,� 4'", a' l.l.di,.lir�u.d.�-:;, se

Ja ra,p:-LZ, "CJa i
.. .Lí..�a <;,ll

pl-""gad_l So;! e-� ·�Ú.o:lld.H-'� lJ�
u(_'l-�._,-,Çu"t.&_ I:; !;;C..-",.!n.;.n�e

,
.

�aO lÜOri:U' tHl' 'l- ... li....d.icJefl-
LOS' com t.:dt��.s,.••. 1..0' .i t;a

�ia c'Loo) 1Ji..· ...� 10)...., ,tJa. ... a ,v'L,:j.lJ.

Lf='8, "'c ;:LÚ�O que: i a" i:>!=-
• L:-\,I.lHà.:l 4C'••a,,' ue LaS::t. a,l

aa IUC .;D.S t��v l.iCGu.Ll !r;-jj

pl-C"as aa .ar pEhy_ue n,,�,

t"'loll .lua. __ .:. l ••ll..,'s li c ;,j,....a!

fital La•.:lpoü-�o c<l.::sa� ,lJa..:a
a;ri&.rilut' �·-'lieú.ca:rt1' "

euW:d
-

lSeu ;'�Ú,l,;lO as '·ihSLiti.,ü{:j_U
.......de a"s...:J.cOCia SLC.IH. .b.�Je
por c-<.tmp.o", a.mo ,td".�S
'no .re;;,au.a"Le (LO .l1ll.i.S;;:;.t

,de an�, aq<u U'" B&..l"L,'lWL�
As S"."'IG":�8 qu� LO" .:er·

_Viram, 'H.s "gà" ....ne,oíiS"; cc,
mo se (llZ) u..'cl.va::n un.ior-
m.s, os quaiS tLh�lIl lun"
fa.xa pret!.a. a na m�v.ga,
Ouuc ;:,e l.a; VOLu,ü.ar.;I.. L'1l.

•
seuao u;ta UHLa

d" co ... tr_DUlf, em

arte um seu 'paiS.

ma 'flpl.
pr.1 ·,_.a

Os- - Íil ill"n,'),
to�os "',Jl1(' ,ar

I c

c03t'U1:�f:J
.úO .) C._jJÚO'

,

,
...a'..a, �)('r __ ,,0, •. ",(J- s� pJ·e.l
Qem �� '(;o••.nar sO.!lcnté.
pal'''' . ,,,as, Iüc"nlO pO"-clue o

)
'.I,

a..Li�.:.l�.{; ,a�U._ � ,..::.a_� .... wJfo..1.1.€;:.:
-

C. a.lllLi("'- __ li �L�a .a.".,) _111.

A �.illt: 2�a, ,-_a ...a.;;a � .L<:i-
t.a ue r:_,L .. z,t em ,"u.,::JZ� l:.-

j' -

as l.L1:- lc;�S_ta ...u_•• ta", 11
'

! '

pala' -�;s. c '!'ér "ço, �_O • .: eú�
prega_a LaO c:il.lS(,IÓl. Li .ou,-
ça _ o' Ja�-Lar e' la, d.,a Efi

maqull,a. A cárI!e e (;om-
\_

p,.a .....a em pos,bes ,ou já
moíõ.a, e as verdn:,ls' ja
vêm ü:_scascadas' e t:�ri.a
das, ,Em pa::o�lúhGs,' pr' ,r:"
ta., pan serEm

..

i,e, a.._á�· a

: '

paneia.

"

,(
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��i� DA
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I

.r t.erna� 011a s ,é o proble
m� da ('s�nbil� 'ade mone
tária. As cartas dos meus
amigos latíno-amerrcános
estão invocando antes' de
tudo argumentos france::;f's
ooís é a França que pl';)i;es
�.a de t.uma irritada. con-
tra, 0 cRp:tal estrangeiro

não só na Fran-a como 110

Mercado cc rrsum -Eurl)'p;�u.
2iz,'m os Irancêses, ser.

��and:= 'J perigo da eco: 10
1,la do ::\re�ca'10 Cemum
� urope 11 ca. r . debaixo do

ulle anroveíta os inve�:i .

t. f
�

'I trações" Iudustrlaíssa ,'S_::l,CP,O 10 processo dr•
.mentos: norte-americanos t ' E

- r'lp�lh�'lmpnto de cranries den ro ,�� uropa.
como a-r-umento contra os

reservas em ouro e d=v'sas --; Entretanto, existe
amerícanos, Foi a compra' ame-íeanas para os ban único caminho para
ela fáb�-jca de autõmóvnís .>:

r-os cpntMis europeus ,1io lução n!J problema,
SIMCA pela CHRYSLE:R e 1"on"'I':1 l�phRt.pr o orobleme : a colaboraçâo adeq
a partíctnacão da GE;!"ih'

dOI> inve�tjmentos esn ..nn- racional, baseada em
RAL ELECTRIC 'la fii'!1l'l t!!'pi,.})'l I"lll f.prmos, pstreit.o'_' dímentos .negocíados
francêss �M�CHrN'ES BlILL

ree'irma1R "naci'onalis+,'l.-;·' e
oue fez rerorcar; 03 resse 1, 'l""Pl'lIS A Furona não .pE-n-tümentos antíameracanos'

"la, °m fnm"nbtr. o (JU� crr
na Fr::>,1"ça, A Europa, que, / ta (!pm>tQ'M'ill psHi ehnman
durante anos v�ta ne-;in-
elo canl+al ampr'cano pa�[�
sua ;:ff'c_onst'l'UI"qo. tendo-o
r"�f'hirlo de bom zra-lo p

em Iarza 'escala esta EUIO

pa, que �companha COlT

em empresas alemãs são
os 'EUAcom34%,aHolan-
da com 17,4%,a Suiçlt coiÍÍ

16%
.

e Ia Grã-,Bl'eta,nha
com mH'�OS de 10%. A

,França participa com 7%.
Outros liames são, a Bé.gl
ca e n Luxemburgo com

5%, a Suécia com 3% e o

resto do munno com um'

total de 7%, dos quais ..

1,4% representa ..a pela
Austría.

contrôrs estrangeiro. Os

J�el'itos de- Bruxelas não

negaram a necessidade de

se evitarem di'Storsões, P{)j!

exemplo a concsntcacâo
maciça de capítats estran

geiras em alguns saccres
exclusivamente. Pois ai po
derá surgir poder mo.nopo
lista sôbre as

. indústrias
chaves (1'J MErcado comum

Europeu. Em geral, entre

tanto" � reuníão chegou a

conclusões bem pcsitivus
de que os.": ínvestímentos
norte am srícanos deverí-

aI!i ser recebidos CO'l1 tô
dás as honras, uma Vf�Z

que aind::t não existe um

verdadeiro e suf�mtntB
mercado de capitais euro

peus. Outra razão é qUf:
do contato de capitais sur

ge auttmàticamente ') COI.

tato "a,s, técn'icas e :103 pr!::

grl\ssos ei'fntíiicos, semp!::'

m evolução nos' pawps aI

t.amente capitaLizados.
O Baüco Federal AI�n�.'t')

',1l'ulicou relatório sôl1r� a,

'participação de ca �ll VllS
'1,., -l,,<; ""'e'""1-)ro" """r<1 'lR rq:rp--s' vagos na

, '"
.

',' ..estrangeiros em empresas
, "" '--'R811"lQ<; C'lnSl1.Iti.vo e Sn�inl

.

b t
\ :�lemãs. l:m fins tia 1:164

� ..� -0-� ,,� re ou. TOS ass\mtJs de Ll1teresse
(].r M" " 1"' 0Mf'Õ(I/'ão

.. eram 3.267 e!Ilpres9.s &le- tão intenslfica n<�.o os sem
, v -" ,

-

)' mãs 'qu'} i�dicavam parti- Investimentos para às,eg:i
-

-, r 1"ll"r''Í-;'"a''l') lín;�o 0r .<>it;P:0 !)'lnr�dJ
"

cipa,çlo dE' capit9;t eiSimn ::ar só. por fWais e ,pa�ti';-"", '...., .l"l�';11'(''r'''' 1�{Tt:)1.1 H �c:;�("'\-r",'I".Jé�a funç,i�!1a- '\

'" ., " ge:ro .. A _I/oma nominal erfL cipações em empresas' eÕl-
�r. ,,-" 0 '

_

:.::""", Cf1!TI rlU"1f.t1.1er numero. '

./.-,- . "' 'n." _'f' "�'\�t." "In 1QI1')
de 2,8 bllhõ:s de dóla!'c3 ropéias) do' marcarlo aurO

, Investimentos de meu'),: peu, mpsmo a despeit.,) de
m �-�" "FeTl'!tz Koe]er, presidente. pfilcentagem ,existe ",'1 em. po,<síV\:!is 'novas barre::ras

mais J)OI firmas." Os cual ru alfand2gárias_
países m�is import"1nt;% O capital estran�eir') ::'l?

partici1:HJ:'I.do com eapit:ll Ale)\llan1<a é concer..tcac1o'

em alguns iPoucos setores

econômtéos. Assim, a par·

tíeípaçâo suíça a austría

ca é' constatada prmctpal
mente em Usinas hidro-e

Iétrícas, colocadas nas fron

terras. 450 milhões de dó
lares a Suiçà. investiu "la

índústría química al-ma
na fabrícaçâo de máquí
nas, de navios e de al'men
tos, A'r. Grã-Bretanha e. íi
Holanda ívestem de pr�fe
rêncía" nas empresas t1,� PI'
tróleo e na indústria de ali
mentos. 30% do dinheiro'
amerícano ' é concentrada
em o indústrias metalúrgieas
(General �otors, Opel
F01l'd". ';Pratore.s Lanz). Do

rélatório do 'Banço Fe:íf- ---"7.""...._-:-:-------_� :....._..:__

ral Alemão consta--' a selj4

tença, ,i' de: que "contra 0:1
nião, tia�tante divulgaoa
as' ,p�rt,ic,pações e inf:'l1êl'l
elas 'doe .empres!ÍIr,ios o ;'Sl)ran

geiros n�,rr )trazem à Ale·
ma:n:tià 'desvanta.gens, mns

muito ('.l� contrário
Do ·,têtai de 2)8 bi'i.boes

de, gólar!:8 de capit�l _ es

trangeiro; "na.', Alemanha
500 m'ilhões são �pli�u,

-

os
,
,

,

em reH:--.aria.s de pef"o:óleo
e mimí,3' de carvão. Mais

5Qá 'ínilhões' di�tribu�l,n SI:

pe'la indústria meta!Í1l'gi
ca, maquinaria, veÍcu;.os e

de
o

construções navaL>., :300
mill-iões de dólares 81.(, re

gistrados 'n�s indústr;1,':; aI
menticEls 'ele bepid::ts f; Ci

garros (148 empresas). Par

ticiP��ã,.:y' de 300 milhõe;;
d.e dólares apresentam fjs
it�dústrias 5luímicas, (29'�

emprE')sas). Menos de 10%
250 ôl\Jhões" de dólar3'1;" ea

contramos na incJústrn ele

trÔnica, mecâniça de pr'e�
cisão '.'l ótica. '

Os americanos têm ad
quirido participação de ca

pital em' 2.500 empr�sa� eu
,ropeia.s_ São quase mii 'fl�

mas norte-americmas

tue. possuem esta!J0,e�i'
mentos' na Europa, tendo

sido �I)servado,', nos últi

mos 'quatto anos, aume:;tr

acelerado das tendên,�",s
de in\"e�t,j_mentos ná Euro

pa.
Não é por acaso que a

. França C:o General de Ga

��·o�,,�,')ço"1 '

Jl'

H:. GOl-cf �n -

11ernlanJi

Che ,
..

�,'{'

rô,las rv

ca L"

'a Am-rrs

"1
r= à pcsi-clar=c "

§iI')
.

a l\_' -'1,
"-tí'1'1'�'�;ro
�

.... '·�1..1�1i·a todos os interessa 'lo
até agora investi
ainericanos s6 tem
para a F.uropa o' bê
tar e" o) 'progresso.
quer rnedi-ía de fôr
íntervencãn estatal
p1rejlliÍzo incaqculá;eI.
ameriCl3.'t:cS e ao! p�
E'UrOpel1<;.

l'

'" i I�!'�\
'J -("".; pr'

no "'� Hõ',.,,,rnRI'i'in f;nl'll 1"11-

.,.nnr��," 'H� l'lPPP�Rin�,.,p. <ia
prr""'nm;'� Pll.,.nnó;1'1 p.,,.,,'1-

hq,. lTI"in,C; de aríantacâo à
�O"enl",.pnl"ia B.mpri'!l,n�
lIá nCI!.el'sidade de' 'conceri-

Segunco
do Mi"'ist?rio rl� EconrJ�lli.i
capítaís NORTEAMERICA·
NOS partícíparr

'

em, 650

emplresas alemãs, com m

m 950 ;nllhões de d�l;lre:l.
Enquan!-I) nas décadas )�s
sados o capital. nortf3 ·ame

ricano c'le,u' pr3ferênch'
investimentos no Canajã,
na Amprica Latina .J na

Inglaterra· a funoaçã) de

Mércarla Cdmum
'

Europeu
modificou _em pa):'te a cor-

rentE ,doõ; i-nvesl imento'3,p:Jr
que 'v:o:.n2'fJUO as 'barp';I':iS
alfandeg1.il'ias ,do M.:!l'c:luO

Comum Eúrop �u, '_ á:l tir
mail c' os E�tac os. Unidos es

Cararinens'e das

1 ('3 cJrr&ocação para assembléia geral'

n::!' f()r''''la' do "trt 27,17'.0:) 0 .... �:t� ....'"

I'�""'� T"". ,- n- -.'��f) t,0rt..,s n., só(':"!'; U"'''!'l ll''Y\<Í' ss�"m

-_''O," " re!,I'ZRr-<:e nn pró'-imo dia, 31 do
t�'-r""� nn ("'eri� d� r�F:""e�.'ip�� 8s:;ocia�ão�

'" 7nr"""", n 1\),. �r1"Yl f) s"!guhte.
Or18"''1 rio dia

.
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.flAMUlAS· ( -

.

Confeccionam-se flamulas. Informaçõcf
'1pst;:J Redação Com OSMAR ou pelo telefdne.
:';0'- 22. 'I

1"�� �Tr>�"ersi:t�.,"�QS da Socled'1de Bmsileu"l,
ri �

,.0"3'1, da T1'adl�ão, Farmlia e Propiedade.
H"i "'-,,:,n,)R�,r-,)FS MEDIAVAIS

(E""c�' ,.,'1..--,." O ESTADO)' ,

. J.Juiz Séroio "loJimeo

, )

i,
\..... ,Le�o � �"'- L'l encíclica. "Rerúm Novaru�" _

dá ,com_o
un.'i,J, c..... , co PT'ar'3Cimento da "Clu'lstao social",-a
ext1nr:f0 _c'<' J C �'�-Qrações de ofício, sem nada que as subs
tituísse. -

O r'1W S � � e"�BS corpcrações de ofíci .....? Pl1ra melhor
COl'1nrc;'" -:- -s r., corporações cOJ;no tôdas as· o�tras
institllÍC'?S' i'0 '<'V2!S. dever,1m; tem sempre em ll'ente o

modêlo n�' ,

2-''::::';:; oi'gani:�aç')es se' baservam; a famP'a. -

Na ! 'n ''} {:''', as relações de qualquer ordem,' po.
lític"l, e':'o-' .,. c J "C'cia.l, erqm sempre rehções pes-
Boris f"" �.l- ... ii'SJ;nO era um contnto de- caráter
pOfsr;ul e

c " C'd'tltrf.fidc entre o chefe do feudo, '

o

Q:l'Jr:o e o r � f'l' 1,j'li"t camponesa_ Er:> um contrato
.
((ue jus: -',

.

.�. -

'i e deve-..es para ambas 'as partes.
O nr>' , (""8, dono das terras cedia a posse, de

p?!'te (1�1'" �,., �", "�"s, em caráter perm!'Dente, e obri
g'1-''''''0 r' " "'';'1'1''"noo dr. seus vassalos Em troca °

CB·m·lOn}\� "Ir �� "';:l (�e sua co1he:ta e alv'1 de seu tr�-
bqlln. F"�p· r' -"o De') e:-;a esrTito, mas re,ido pelo cos

ht"l1�, e .,� 'n 1 :: re:u_çúo pessoal e efetiva entre as

pa�'t3s.
'_!( - �

..

PENTABIÓTICO VETERINÁRIOÉxpressõ • Contra tõdas as infecções bacterianas- para t'ôdas as especies animais.

.5 àntibiólicos. numa só fórmúla,cóm 1 objetivo:
proteger a s�úde dos animais garantindo o patrimõnio
e aumentando seu lucro.

INDÚSTRIAS FARMAC�UTICAS' ..._
tt§;nfou�a-#fi.;;tli$?-1. DIVISA0 AGRO-PECU�

.�I Rua Caetano Piolo, 129 - CaIXa Posl.1. 7156 - São R....

FILIAL DE FLORIANóPOLIS
Rua

I

Padre Roma, 50 .:._ 'l'elefon� 2f:70
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE:

'Cargas e� geral, Encomend9t'l e Serviço de'ReembQlso
entre:

..

Blumenau _ Florianópolis - Lagun"t _ Tubarão - Cri

ciuma - Ararangúá -' Curitibanos - Camp')s Novos -

Joaç_aba - Caçador V;deira :- Tarl.!2'ar�·_\ Co'rlt:ó� _',

Ch"tpec6 � Dionízlo CerCtueira - São Miguel, D'Oeste -
Pato Branco - Francisco Beltrão - Palmas � Clevelân-

,dia - Mafra - Canoinhas - Pôrto União _; Lages
,

Joinvi11e
- DO SUL AO, OESTE CATARINENSE

. '

abrap •••• PNT t64�

I -

ARALMOS

'fi§'IIIIIIIIÍ-.
_ 18IIIIIIIiI-

I

1aeIiIIi11ll!lllJ
aIIi_NAROP �rH� 'fHTING

" fr �'F''''l Sll"ginNn os" b'-1r(.T()sj "u ala�fas,
"" �Gr.1erci.a::tes (burgueseF:), e os arte

\- - r-v";o 1Yl9,ior importância, for"tm surgiu"
� ,-j..,-:ões q'�e os ligllv'1m 'e..,t�e si. a se-

f"- -" ,-;'ês e o suzerano. Também no traba-
-. - h -')'as e!'�m pessoais. O "M�stre" ou em-

Beneficiamento de Madeire, Esquadria e Artefatos

de Ce�A.mir.a .,- ES(1uadrias sob m"'dida - Lamr,ris' Moder
,,"s 111'11'1'1 finos acabarr,entos - Alizares dos mais varia

dos tipos.
Rua CeI �Pedro Demoro. 1921 - Telefone 22-97 - Es-

e :)j''2 f'::")"l-
'.

te:zf!�s f -,

do entro, f '

mcl;')"nf'B '(1--0

lho nr�e-"''''

3450Sala 7 F-one12Trajano -

CONDOMINlOS
VENDA DE IMóVEIS - INCORPORAÇAO AVALIAÇÕES

'1
- LOT,EAMENTOS ADMINISTRAÇAO

\
-c

. \ 'APARTAMENTOS EM CAMBpRIC
:' Supe\' ,facilitado _ Prontos pa.ra morar np.ste próximO verão - apenas poucos para vender

• demais I informações em nosso eSllritório. J

1-
,
,
-,
•
•
'1
•
•
•
•

•
,
,
_,
•

. Divino Mariot ."
,

COLABORADORES ..

Prof. Barreiros Filho. Prof. Osvaldo' Rodrigues Cabral� ,
Jorge Cherem, Prof_ Alcides Abreu, Walter Lange, Df: Ar- II1II
flaldo Santiago, Doralécio Soares, Dr .. Francisco Escobar

..

Filho, Zury Machado, Lázaro Bartolomeu" A. Carlos Brio •
. to. Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá, II1II T.ERRENO'S

p hi"tr;,.ip nA'''''' .,,,,,,,..1,,;-,, ',..-lA" ""''''1 To'ho<: (-;",,.,.11'1. 1\J'pl<:,," "Rrm:;r>her. J�ime Mende�, Cyzama' � Lotes l!a Ressacada - Loteamento Santos Dumont ções_
at·'1v,.r;11"" '" '-_'-" "\--."Y1 ....n�+",. """'<lI ..... " ...�_ .,!.. __ L"'_"" J L ... h..L .... h 1

II1II Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Are"t de cada 360 n'2 _ A,T�nida. Santa Catarina - Lote n.o 127 - Estreito -

" . a"''''' ..,.('1 pn"-" ..,11P.f" e ",r. Bp.atriz Monten,egro D'Acampo .. ., ", -, d
')2 rte I -.- MI'" ")-, do e hospedado por' seus CO-';_o1- Man 1M' • Pre.ço à vista ""r$ 300.000 a prazo a combl·na'.r C'r,<>, .... Lot,!'. de 10 nletros de' frente com 35 metros de fun. os.
, '"', 'AU..� ra, ue artins, José Simeão de Souza, Sebastião Ne,

'" , .� -

Um f<> '" ,",'f]O m.s C))', f.li" _->
I

. 's é ", ",'lI11.Y, LUIZ Eugênio Livramento; ,José Guilherme
450.000.

\.

(Rua Casimire de Abreu - Estreito - esquina d� To-

(me ",,:-,-., .._ ',i'-'",) nestFt profissão. erfl ne�e.,slÍrio sa- de ,Souza. Sra_ Helena Call"inha Borbll. VSllIHo_ A, �Af' Lotes no Bairro José Mendes - Rua São Judas Tadeu 61!ls Barreto - lote bem plano', fácil de constrUlr.

1"8" ',nr n'�;" ,.,i"'d" I) àih'do corrente entre êles, xa"l Netto, Wi!son Liborio lI1edeiros, Luiz Henrique Tan-'
- Lotes ri.os 40' - 42 _ e 44 �medindo 10x27 cada Bairro Sal1t� Ant�nio � Barreiros - lete de 360 m2.

qP" "r" '- '�', "'1 03 -0rín�i1!J'l n"\to". credo. l1li,1I\�toer':r(} do Ger'aldo _ Terreno' de ;!Ox18 mts. _ Pre"o
por p_penas Cr$ 600.000.

2
Co �

.

.."
, '-""i" da Iriade Média, as Corporações REPRE�ENT"'NTES

li' 'I, '< Rua Prófessora Antonieta de Barros - Lotes de 207}m
en',·".,.r � - "--, P>'Y1 oP'l"pr'lência, chegando em :muitos Representa.,."'Ões A. S_ Lara I.tda. Rio (GBl'_ Rua Sena' de ocasião e a combinar.

'

- Bfl.l'rro Nossa Senhora de l<'átim'l. ,

ll!gpr"'" ".! r.,., 'S cl9'.Jlpráveis. d�r 'Qantas, 40 _ 50. andar � São Paulo, _ Rua Vit6-,
Lotes cntrf! Coqueiros e Estreito' _- perto da Sub-Es- Rua 'São Cristóvão - Coqueiro!; - terreno de 20x10,50

"

"
Istn ;" n� ') justifica a atitude da" RevoluçAo �Pi-a".- ria. 657 _ conJunto, 32 _ Belo Horizonte _.; SIl' _ R'18 taÇão �létricé. ,- Vários lotes a partir de Cr$ 500_000' metros - nem junto· á �ádlo da VARIG - Preço de

J

cesa Qt1?...r ..�'_,,"� )hu.· . . _ _' _' ( ;
dos Carij6s, 558 _ 20. anélar _ POrto Alegre _ PR().' - Com financiamento em até 40 meses. ocasião. " ,

A à::., vi � die uma boa mstitUlçao nao justIfica sua PAL _ Rua CeI. Vicente. 456 _ 20_ andar " • No 'Centro ..... Rua Alte. Lamego' 252 .,:.... Vastissi�o lo. \- Terrenos - :Em Barreiros - 2 lotes de terrenos, •

sUl"'res"'v,o, pelo contra,rio, exige apet1l1s uma correção do Anuncios mediante contrato ,de acOrdo co�, a tabela em.
te' com 43 mts. de frente e área de- 1.140 m2 - Equi. rneriindo' cada 10x34 mta. -'- cercados com sarraf0s _.

,

seu uso. rie-or_ 'I valente a 3 lotes. Area total 680 m2 -- por apenas Cr$ .1.200.000.
.

ao Jon!2'{), dq Id1�e Mé1ia. sonbeTJ!m "!"�TNATURA ,ANUAL CrI tO.OO _ VENDA A'I"'ULSA' Rua Antonieta de BarroJ - 2 6timos Terrenos com B!),irro Bmn AbJ'i�o - 2 otimos lpt.es bem junto á pra13,

�--;t r's l'rohção e amp"ro mer"l e m'l.te-. cra 50 (A DIRECÃO N$.o SE RE�P0RABTUZA PE' rna�fff@ vista panorâmIca - Lotes n,s 24 e 2� - com ��Na R'Ja Teófilo de AlmeIda - vende-,se os çloi;;. 0tl

-

-?"';,nnd� assim o Ideal preconizadq LqS CONO�TOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASStNA..
12 d,e frente fi 25 de fundos cada. A vista ou em ccndi- somente um. Preço a combinar.

o

.

' )
1 as associações operárias. DOS.

. ' .

.....a -:. ,.c......__.. :'__ ,.. ....... -.; ....... -...-w. .. ,.. ............ __
... 'Ia ....... ,. -,

I" '
' -' ;.

, Florianópolis - Santa ::�at:1Tinapr'''''''rici -,�".,. s
.. , "1J8. cRsa C"!YlO filhn, os ral1a"'es we

qurrriam ill'",'r, "lO ,11" sua profissão. Este. "Aprendiz", de
pois de (lqr " c �s de seu conhecimento passava a "CQ�
p'ln]-.oi-'''''''

.

"���"�"C:D(io ent"et"'nto a' tr::lDalhar com o
'�M'.lstre" Pó -le''ll'''õf; que estivasse r�alinente apto, depo'is
de realiz r r GP" "ln'a prima, é que podia abrir um ate-'
lieI' nor �I')n "I '''- ó'1ria.

'
.

,

'

As C':Jr-- ".;'�s SlFgiram então da união dêstes arte
zãos 7);;' q " ,,+') f""ly110 e ('onvivio sOl"iaL

Ela rr� 1[' "1 o exercício da profissão, jnlo-ava a
"Ohra Prim"" «('3 debutantes. fiscalizava a q11alidade daS!
merc'l,dorias nr"r'1u'7,idGs, resolvi� as questões de JmttiÇl'
havidas ent-:-e_, :"9US associados, etc. '

A, p?<!, çH"t", a Corporacão e a Confm�ia, que era pat
'

te intefJ''''"n1'(' i-'., Corporação,'desenvolviam a "s',i<itlln-ia
soci?!. pAr" "",">'1 em um fundo comum 'c�mt-'ib'Jí'1fies df
s�us aSf'''cir-r'r,.: fm:mB'Ddo un:lolt caixa de au·cíli.o.' C('1� pt
te recur�", �o-. 'laYf1m !)S viúvas, de seus a"'sor.i:'ldos f��
ciclos, os Ó. i'irs. 1)'l'ovinham de dote' as filhas de seuS
meMbrcs nl"7\'�" rsbl"es, etc.

\ '.

Era a ,,�l!�.oni'io do princípio da previdr;ncia so�'ial. A

exerci�(1 d -j ''''p-�'-e ue10s interessRdns e por êles r1s"l),
liz3dos. o "",p -�e"':r�.i';e melhor iulgamento de cada caso
em particn- '1' e maior garantia. ,.,:

A (''11�f''COl'", 0P aue falpnlos "tctma,' era um!\ 'assoc'a
ção re1io'�(). ,.: � ou�l, pertenciam, todos os membros . da (Cornorr-,.o 1 nl-]8 Mns sa!'tos D!'ld'l'oeiros, suas festas
próP1';�� """,,. l"""lldeir'1s e estàndartes. I

Nos r'-

tr(�ito
I

Plantas e

AlUGA-·S.E RESIDENCIAS .

, U

Càsa no centro _ Rua Alves de Brito" n.o 73 Casarão to - Na Rua Olegário da Silva Ramos N.o 431 --'- V a

'Senhorial com 4 quartos, 4 salas e lemais dependências. São João -, CapoeiraS -

;","sa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto c/omerClal ou re-,

-
sidencial _ muito valorizado - casa' de 3 salas' - 3

_ Casl3. de Alvenaria de 5 x 1,3 mts, terr'lno medindo 11

d d· P d
.-

C e 3000000 u em quartos cosinha e banheiro. \

x 33 e fun �s: reço e ocaSlao: r." ",' ., o '.
Rua Almirante Carneiro _ �airro Pedra Gran,_de -

condições a combinar.
\

- t
Casa de construção esmerada com 2 pavlmen @s,

Rua Engeriheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- d J t
Térreo:" Varanda - amplo Living - Sala e an �r,

qu€ma casa de. Alvenaria construida em. terreno triangu- - / . 2
-

nto- 3 quar·
.

1ar com 20 metros de frente para a rua principal Bi:tr com adega, - e cozinha :0 paV1me ,

-
.

_ / tos 'grandes _ 'banheiro comoleto _ Terraço e.1 am.da
:Preço especi"tl de Cr$ 2_25.0.000. S tá e

- fora de casa construção com tanque - am no
,.

quarj'l de empregada.'-- Area construida de 150 mZ.

Casa de m�terial nova - A Rua Joaquim Costa 23

Auronómica _ Com 72 mZ - e habité-se de 2' mese�.
p;eço de ocasião: 10.000.000, ou em c�ndições, a Co�bl'

/ Aluga...;e uma càsa a Rua Almirante Lamego - Fun
dos para o mar e frente para a Felipe Schmidt. Tratar no
No'ssobanco com o Sr. Gasparino.

"0 ESTADO"· Ltda.Emprê�a Editora
c".. ;'�n_.,;,.." .. ,..�._" ,�n 'l'.., �022 _ r.�ixa: Postal

J39" - Endereço Telegráfico "ESTADO"
Rua

Rua Antônio Carlos Ferreira 40 _ Logo depois do Pa

lácio da Agronômicl3. _ Bairro com casa de comercio

de todos os gêneros - 3 casas novas de madeira - Te

mos preço para dS 3 ou para :.:ada em separac1.o a partir
de 1.500.000. í

"H' r� í\U{.(jEJtENT:E '

Domingo!'; 'Pornllndp.i'l de Aqtüno'
REDATOR-CHEFE

AntAn;o. p"
/

"!(' 1\ '�"r"l e �ilva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Pedro :J?anIa Machado -,- Osvaldo Melo
João Vaz Sepetiba - Serl1'io Costa Ramos

PUBLICIDADE
Osmar Ar,tônio Schlindwein \ -:

1)EPARTAl"fiENTO COMERCIAL

nar., '- J
.

Rua do IANO Barreiros - Município de Sao ase -

de Casa ele madeira - bem cónservada - de apenas 2

an�s _ Terreno todo. cercll.dó - por apenas Cr$

2.500.000, ou em condições a comblnar..

Rua IANO n.o 49 Casa de, 8x9 mts - forrada (- to-

da pintad9., com água e luz, crm 4-quartos - 2 salas -

copa _ cosinh4 _ banheiro - Terreno todo_murada
-

.

Além de água encanada tem uma excelente agua de po

ço. _ 'Porão cinientado e com tanque.' Preço Cr$

,

4.000.000.

Box - No SuperMercado (Rodoviária) um box

3x4 mts.

RUa Santos Sarajva 5R - Estreito - Local muit� va

lorizável - Ca8a de aJ.venaria -_ construção esmera

da ---:- com 2 salas ,- 3 quartos _ �osinha _ banhsiro

completo _ quarto I de empregada - garage ao lado
- - Pagamento: parte,' a vista.

.

Casa, recém construida _:_ ainda em fase'-de 8cabamen

, Úl nT'[l(,'<1s8.Ç!,' t,ôrlas as �l)nJ'rqri.a., s!!!ffihm
em "'n" ,- " ·nl'1 nn",f"l'rin SWIS h!l;J:)delr"'·s e d'st.'cos.

�

F'�; c - •. ,-') r1e 'ln;§o e ., ill(;h 1'j111t.Ul'1" ev;st""tP.s en-
tre os '."r ...." "lI? U""!i CorDor!1ráo nãó se "n"finava ao

. bWP'f). !'""� I' '�. t3i'â-se a tôda a classe profissionl!ol, em

quglm7er _'1�'11'.'
É ,....,/., �1ç'

l'i�' 1 f� ."" ..

;,por LeãJ ��L ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fc� o 12. jogador pcstalista

Ditou Cátedra,' o Avaí,:' 5x2 .ente
Efetuou o Avaí, ansoon- nicas q'.te o

'

combativo R:- co, exístlu somente para cordames, de vez que � ai

tem, urna de sua" merh,i- gério rI, QU2 irrita ouaa t i o árbitro Telê executou :,L.... l'J c e a co a".,.uu·� ._.1

res "performances" eh a' quer. só' "1fl'c. si' 'as h.-nras tiro e f:>' feliz, porim .\- .� a .:'r.l11...: antes d,) ("1'.1- )

no, vindo a demonstrar do es, ire. Mario não. rbv- goba�- :'!:>,nt,03 achou que

possuir c melhor· e maís sou do [êgo individual e" houve ,irngllfaridaue na

bem aéestra :o CO!liJU11;� resultado foi os que Sf' viu 'exc';üçá" do chute ,I} -ns.. :l·

da cifa'.l? , tanto. que o ótima atuação, Ca'V'dPaZ:li do» :jL:t' o mesmo fe''iS'8 �8- .

o a 'l.sr t;: r a é "za y>:1. r
Postal T0lEgráfico, que vi- O mesmo de sempre, c.im :)<;l.ll·,�, tendo o rnédí � J:<"S :.lt3..l0 -::-:::0, To"i;: f'-l.

nha je uma. vító.Ia sobre outra atua jào 'pdmor,'::a, taliõi;,1 ';:' nrírmado o �')l
o Pau-a Ramos e um 111al' Toninho é/ em verdale um Àcs 3[, '1T'�nut03, Cavailaz

:

-o. r.:c,:r� Ey C18:0 �
; '''\'.5

caríor igual frente ao F'i- portento. Joga com calma e zi servra Toninha q'c:'� au- "'::vsL ., :j_ue o 'arbitro

gueíre-se. nada pode razer lealdade, preocupando- se rou com incrível víolóncla :" ') viu o' fing a >. ,]" I c�',

diante de maior volume de tão sómsnts com p F';;:�t!) tendo Vilmar espalma 1) a .:3' :"0 'JI tra V?Z ao "ai

jôgo do líder ínvíc-o, v.ndo do quadro, pelota, originando, então -, OC::1::;'o o (e m-l:-to:'a� a

a ser batido sem ape]'�':.l\a, No quadro vencido. o no f'J"Lt !3':tJ1f'lSã.'Ü frente a �if:reli'}a' "lna!: f x ? pr{,
pela, goleada' de 5 x 2, vato Vllmar foi multo exí Meta posr �J'�,tl., () r.ue se

E aínr'a teve sorte o ti. gído saírrdc-ss bem, ape- aprovett.i.i R()�'ér':J'11 !,rra

me dos Correíos.. porquan sar de .}fncido cinco vezes desempatar �I pelej;;:,
to a di,ferenca podía ter Ohecheco írreconaeeívet. A s-gutr, :-:lll11 pcu:",:: cr

� sido muito .maíor, nao ros- A,I:Pl,do,' Bàt:)á 'e Abehr ia} Máriu ROf!(:[iL' li. passoz. Os :lW é �·cs, AVAl --- AI

sem .'t ín telicídade do.i' a- dentro "ias Suas apt;Ci.Ó�3' 1;0" f,,:, I eco � v;i,' ru r.rs 'Tara C'oãl;zinho); H3.�n:l

vantes jQvaill"nos nos r:nu,'
•

Telê e Au'bo rtÇl;d'l ptid�. . tel:-.J,. tendo ('a y<llln:--zi e- ·C�1.. G-!;:l'C .o, 'N3p (; 10:; ri-

_--""_._--.------"-..;....--��----- ---
tes ao 1-r'::0 _e a p�r�.ialic!'3. .ram :':aze;r ante ;; dominro. mendado para o f,md!:l }:lo;' I,;;.·�, '110 e lJ'-;;O:-;;

s de do .á;�bitro da: pug",-� do !ffi��;) campo' ímnosto das redes: 3 x r l, eJ :')1'; �"Íf,�:Q, r,:r; ei"�o :rI, OJ '; ·'�.E

-No "Pro'Xllllmo 'D'OI,m'·I'ngo· O ('lass·l·c·O ��ue�f::�������lel1n:���'i'�I��� P,�;f���;:::m:s�U:Z!;��I�I�:�S' 'me';;:! q��·:1�i;,l�.liZCU �:.' �i �����'1a��L_T1,:'_' .::!
> •

',o ."no:1o-li1': co's. ��"'a�s i?;i.f- 1":or!1"'" é Zjzj 'i1sfdrc:.J.d('�' -,. (t,·", l7 mi' 't,' (,- r�;l [-',:<:;1 _ V11fí.l�,.1" Bap;�., Cr.. 1.::(

"

"

.', I'
..,'

.

_'.,

." .·,ste:'1t,os e pegando 30, Nf1",��;t.:lJ� a r'vetaç3� PO'S cOln'ple'1le:r·tar· o Avaí foJ� CO, Aro'dr- ç Ab "ar�k T�

. . A 'aí 'ois claros e inui,scu tal'sta, é n:iesrno UI!'. ('0-': vou j. cEwre pata 1 'Y .1' lê e illirio; pg;nL:":1J :--C'
.

IAV\A' I
-,

X FI'CiUEIREN· E'
tíveis.

"

min.r'a:'!te de reCÚriíO'l . .Qe1.t·,.atr�vés de Gavallaz7.l, serVI gS2, Naz::,r�lr:io c Z�z:

! -. ',', .

;)'
.JOgOT] ü AvaÍ CO!ll call1i.� trabal�;o' irltemo a u('frsft" do eD: grande estil'l p"r. i'.rb'i.r.::.tg·m c:e !i.' :" ,I,'

, '!,"". t,., ':'�" "'," ,

'

,r
e dese.'l1baraço;' im"re�3:0·. ava�anA:' G}13 teve .q,ú se "I,Ui2-;�;.o qr:_e rõceberél ele' [:\3.' k-f a; �Ta�'r ;;-r' ?

, napd!) p(Ja ll1ai\'Í1íiír,� �e- 'emp:ph:H à "ffl:�,�' ", pina',' T"t:-.II:ne 1'\":0 3:lvr; . .a 'e G'l:o. e

quêncÍ'1 tie passe::; .longcs'e que a's iT've.stifias, b"iovem-' 'Àc>;; 2:-) minutcS', c';,;lJ1i1
'

ul;':a n",,, zerJ oar� ,el;
,

,Afa3t.ac:a
.

a possílJiLidade' tre Olímpico e Grénih te, tradkir.;!a�s a1'/:21',l1"o;, do-se cla� duas máiol'es curtos e ainda pe:o exeô.' vafor ('0:or2do-c,,§i) c;� '(,�a- in, ,.1
.• fsuile.l;ca, 'Roo":"" l

de Sêr ('fetuado no' próxi: remos IH'f.' se dia a 1',",'L];Z:1- que Sft:, .11,vaí e FiguClrt'n�e. forcas ón 'espOortê-rei cÚ.a- 1 t.. f'
'. ''''uz'ssn '1 �m' "en' to"� a 1 t 'd T

�. e, e ::::-:>p'aro 1.'31'.::0 dJS l- - v.. "... i:), Vá 1ÇO: �1é'I':'l,"o;U1 o po' J

mo domingo ::> pnmeiro ção de n;ais um rJ:ísslco valendo' ú confronto pélO dino, seus VInte e do!s ho,,'em- b';', e, próximo 10 a,c.), fuI

prélio ffla Taça ;13ra3,i e!'. da riv'tlic!ede, reunin0.r: "5 certame da Zona I U:l1 do Vam"s aguardar o p:,'x: No ar�Q, com pcuco trs,ba� OS TENTOS mi!)ot: :1J.S ""jp'�. ter', (). �,

Estadual ele Fute;-:oL. mo domingo, certos c1� 'lue lho, mas' tendo oportl11�jtja //' bola sido antes tOGada pe-
O matd1 desde já c1es,J(" a pelei;). entre alV�CCê(",i1l5 de de ,f.fetuar umq ;1:;;er O A�.T!"j 'inaugurou t, (>s- lQ goleiro que ,foi sur:1fr'

ta inter<õ:;se incomum 1l,J;; e alvmegi"o� oferccsrá Ulll
.

15' t �f- d'd -1 '1" ""n
, venção de gl'.'an_de vll1t0 !?S cOo:-e acs mmu CS LV_ariJ

.

en I o pe a, VlO encia 11',

círc1.rlo3 ligados ao" fut,clJ,Ji mundo r)e emoçóesao:;)ael teve Aharo que no final dó seu se�'Or, couseguiu arremesso.,"': Uma pequena LOJA, no

da Capi.LaL o que nãrj (:(:1' cio�,a�r;". (.jue aCOl'refa,). ae rsalu para fazer entrar Ja- passar n01: Abelardo J l�tl,:, Aos;,5 . minutos, M\!'inho cen; 1'0 e uma cas'l' de MA·

xa de .SF:�: nat)lral, I tranl11' estadlO c.a rua Bocaillva.
. aozinJ;lO qile nãe, cheJnu a rar r�,st�írO' e vioier:'::>," desarma P�ulinho, para DE'.R,A.

&3 en:penh.l.:', li nrr,·;rJ::J.fle: tendo 9 pelota atiugldo surpresa de todos, J'lVe se\:.., Tratar ã 'TUf, Oon:,p.lheiro

o reapaifcimento ele Gerei Ch€,\c1;.eco e indo ani:lhar o trilar do apito do �\ 'lmo Mafra. 91

J),),' dO)) lOngo períodJ de no 'fundc> das redes, An- que pune o Avai com H.n

inati fl;'8/le motivad1 '01' trs do g-o:. a01;i 7 mil1ütcs penal. !'\�ais uma do sr. A-

forte c::mtusão 'no jo(;�ho uma bo a, atirada CO!:'1 vio gobar S:i1�.ü('s. Tt:'li: F} f"1.'�a

Boa atua:;ão do herculeo lência lJor Càvàllazzí, foi a cobra 1,<:1 e a�;ra ;('�a

z;1guerro qll: formou bem defencEcia por, ArollJo com perdendo a :jp)rtn::'he.:'If2
ao lado c'le Neri (UlJl ta:1to a oro b a g. a s m 'i I) S de diminuir a dj'��;i,,;j1';G,
nervos'). .pois teve que po!i dentro da área, comcn- Mas inten'em o sr. :'I,g'ooar
c:ar o ,lt!t.� J'» Nazar'�r'(,) do o {.::r·itto seu prtr:1eiroJ Santos ::Iue ordena '1CVO

Hamilton (bom) e �;':l'i- êr1'o gr:we ao de.ix.ar' o );e- chute, visto pcsiçaa lrrrr;u

\rtho (o melhor do quar,et,) nalty passar: em bra",cas lar d:: Alvaro, Certo. Cl1l1
" de zagm:irc). No meio do nuven.3.·

'.campo, rlemonstra�'.do que ftos '�5 minutos o �o,�(]l
são. ]·oO'f:I.dore,s d.e 'lt'a. ('.hr. desf.ez a va,f"tagem, :ltravé�

'" "

f 60 Ert"'o",""l�q-;1" I[.'! t �.lRIE_�.; fiMI!nm&iifn'!'''--bem f) -Bp.- •.de 1,lm.-.�l- de pena..!· -p'xecu.- .--_:>-> � LAMEl! ,I,c) �!.,i � '•. � !'V
.

..

'. 1\" . CÜ�\ u L � b �" l)
tor Lulzinho ,e Gil�nn O atado p';!' Telê, erran1C' nc-__ ·

taque mtl>to lutador ;.� q;l:l vame1,:,�, c' á.rbitro ao con

se COêSO, mas quP. pYlp "Er. ce lf;-)0 .pois a falta .1'.) "AI

der muito 'mais com Mo, t'a::,o em Nazal'iLr.:o <l'..lP,
relli 0\1 Rog�rio I que' pOE' CflOl a 1.1ão'. imnu�si'l!'!lra
suem l:',alC'res aptidões té'! a bola para dentro do ar ..

II,

III'1fí i:J 11,1 tliSBIIJ
, ,

--I
--

I
--__,_ -

_-

I,

"REDATOR.; PEDRO PAUlJO M.aQHÀDO _ COLABORA DORES: MAU:FtY BORGES - GILBERTO - NAHA�
GILBERTO PAIVA -- D1liCIO ,BORT01.LtIZ:lI - ABÉL ARD<J ABRAf-IÀM "-"7 MARCÊLUS '

,t.

Sede do. 'Riachuelo:, Obras
Prosseguem

Pross2gl1em em r; tlll')

normal s� obras de r�"'::ns

truJãp 0& nova sede. do
Clube N&utico Riachue�,).

ria est!I;'ar uma data p,ua
prôgra:'I1ando u;na festa

.

GI;tre s':iUS a,s;'!o�iados e

convldad0s.
·1E' pt'.nsamento da c:rete

--�---------,--�--

. VENDE-5E" TERRENO
Em Curitiba, localizado a rua Visconde

de Garapuava (ao, lado dJ Pt'ado), -aceita-o;;f:;
,...

Automovel em conta. Tratar nésta Redação
com: sr. Rogerio oti pelo fone 30-22: .._,

Uf:.'1 ato de 'Caridade. é,u�á prova de valor,
, Colabore com o Lar São viCente de Paula, oferecen·

do ao Lions Clube de FlorianópqJjs, ,garr3�as e latas
\
va-.

zk43.
.

.-

Telefone p'lra 2092 e uma comissão irá apa�á-Ias,

REX-MARCAS E"PATENTES
Acente Oficial da: Propr�edade

.
fi" hldu4frial,'

I .

Sala 3 _. AltG3 da Casa Nair - Floria
Reglstro de rIléltcfls }Jatent;e� de mVt;:n

ção nomes, come.n':léllS, t.�tuJ(l� de estabeleci"
. m�ntp insígmas frases de propaganda € mar

cas de exportações. '-... .

Rua TeneQte' Silveira, 29 ..,- 1. andai'

EMPRESTO' DINHEI'RO ,

Emrre�to . Dinheiro, sob gatantia
Automovel.

.

Tel. 6362 Horário ComercUl'

•

PROTEJA seu.�

OLHOS
ílJ', e/
\ use 6curos •
'bem odoQtodo5
.. '. ,_ .... _ ...._=::.J

� ofendelftos com exatidôo

J. sua receito de óculos �
,

, ÓTICA eSpeCIAllZiAOA</;
; I I ��, j

. j . ,MODERNO, lABO'RAIORIO
,

.. ;,

(

I

\
.

. I

Retornou a (critrba ,�td!b N'asser
'O apitador pa,ra'1.aenS2 tebol ',;" salào' de Fl�fl.al}()

Aeib )lf.\s�er, que d4ri.giu polis 8 .!cinville,· Já: retor

com d8Si'aque os jog05 '::1" nau ;, ca!. itál do PV:9.",Ú,

tre 'Os ,fc1eciünado5 de fu-

AprI8s'entaram-s_e OS cestobolistas
convocados para os Jogos Abertos
Hotive a apresintaçjo t�ú atrav{s de terceiroT' ;,nlt{

atletas c..:nvocados ;>�i':.t::1 não a;)'resentação. !,n,qu".r:,
formacáJ do sêlecíoJu:,ci,J to que :.�arnbirela e ChIna
ela capJtal qUê estará '.I:'l,.- não Fc J.presentara'Y! 'E,
tando .:onquistar, em' BL us nem �ampouco uprç�f,n;;a�
que, um dos I muitos titu- ram ju�tificativa.
los de.3;3Jados pelos f1')ri t- Os delnojs atlletas, do!; de

napolitanos.
.

z€ssete convocados,' estive-
Adilson' e Rom�al",'), g.- ram' pt�sentes ao ato ele a

presen���a:�1_. j,�_�tif!_:'._'t_t_iV_:3_.�p_re_s_e_n_��çàc _<:=i��� _

Colegial vai filia-se à fAC'
.

Dirige-.1tEs do Col"g::u
estão se movinlP"tq '1d;) J1J

intuitb di': f�Jia:' a erJ,üp2
na FeqEração, Cata,ri ...le�õ�
de BaSQueteboL

O clu'):, do Colé�io C�lt:;t
rir:erSe lEverá disp1.lta" c.�

C'ampc':Jl1atos da '-pr jX',Il':'
tempior:'>.da D.as illuda:idú,·':_
dEs de j'l;enis e infán;'jc:

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

Quem tiver a gentileza
de comparécer aos r')ser

vados da ACESO no cam

po da FCF, terá natll-.:al
mente a surprê$ª,' de Sf'n

tir e observar que agü.:a a.

entidade está efetivatneu
te de !oupa nova, as cabi·
nes de rádio. em boas con,

, d�Õ6.s, � sala de impro 'S'

escrita muito bem mobili
ada. bo'ls cadeir�, um9
ótima mesa, o. chão e'1Cc,

rado e .multo bem euUado
Parabens mais uma vei d-

.

'h
,..

-.'

ao Dalmiro Mafra pelo seu Volta à qua r�l'��n�-e, a
espirito empreendedOr, quP. . / I

não olha ,S(1crl1ficios pa,ra S I -

SI" t
melhorar cada vez Iilal�, a. e,eçao a oms a
quele reServádo .. E' d� se Na. nlJif;e de hoje o sele- ta tamb('m ministral'Ú. ll1S-

sallent!1r r que a.tua.lpJente eionatJo floria"lopolitano truçõ'e;;, chamando � atl"n

a. entttlMe poSSlJe dtltl'l se de futebol de salão, volta C:E g pa':1- seus atletas ':}(l5
'des, se:'1rlÓ uma> no', c.!ntrp tará a tr�inar em conjun- ênos 0t;11,étitlos nas rarci
da. cidade e outlta.., na roa

, tOI ,I)pórtunidade em que o das CO!lt,ra Jolnvlle,
.'

... - :BocaiÍ\va.J�; :�; ,J.-=-' - taelnadox: MamUtou Berre-'

Por: -AllI!

A AS30ciação, dos Oronis
,tas. :!?sportivos de 8al1t�
Catarina 'vai aos POUC)3 a

tingindd a, sua meta fin::tl

que é o. de bem �ervi1' ao

,público Cl'portivo de San:a

Catarine.. Ainda agé1rá, c

din�mIco vice-presirlente
da entil's,de.. Dalmiro l\!(l.'

fra no e:,el'cício dá. présl

diêrrcfa, B,caba' de ad'cl'l�,:ir
uma cajya' postal pa-:-<1. a

tendim",nt'o mais rápido
1 • \

das çonsn:t,as feitas p�I.CS
nossos cu)egas da- i�tl'l';Gl'
Bonito t.ento lavrou Daln1:.

ro Mafra, porque l1oj:: em

dia conseguir uma caixa

postal f' preciso '11Uita. a

mabílidn.de e prestígio.

-,X, X X-

E continuam os \ meihora
mentos pelos' reservados
da entidade na rua Bo,::" iu

va, Segundo
'

inform!l.ções
co}hid9.s pela repórtagem
já estão sendo coloc tdos
novos .corrimões na, eS.:'1.:ta

a luz exterior do rese :va;...

do.. Re'l!'lalta-se aqui o au'

xílio prestado pelo pr, Pau

Uo C', 'Wendhausen, que
. te� colaborado eXPfnt�llfl'amente para que 'a ACESO
tenha JJJn reservado a a1-'

• tura das suas' tradiçõe:::, e

mesmo para os que n')_� vi
sitam levem boa _impressao
da nossa entidade.

.

E' p"Jr.isamento dos dire
tores (ia :ACESO, org3ni�ar
uma ri f:;>;, lentre os �ji'\'f"::;JS
associados 'e o públiC'l � <;

portivo da capital de U'113.
"Enceradeira" eon1 I) fim

de ang"�,I"iar fundos par::'. ".

manutsncão da enti.cé\de

que lut.a" com m�itô<; p1'o
blel1lô.s· financeiros.' Eoa

idéia, ,qye tenho ,c:cru,,;,:;.
será coroada. de pl���(I .:�;i

to entr�, todos os qu� �om'

põem :J. nossa sociedade, r<;

'preciso que se' sa;.ba que
ainda existe muita. co;s't
que se Ti1.zcr pela entldll,Je,

x x :lt-

,
--

rife e Lourival convocados
.

\ Os 'ogadores Tite, u�ne_

ro e o "pivot'� Loul'ivlll

qUE' tiveram desta.�ad8-s 8'

tua:;ões nas partidas entlt

Floria'1ó'po1is� e Jomvill, a

. tuando
.
pelo ' seleciúnadn

da Ma�chest,er, for-q_u: 1'e

quisita':l'1s pelos se-.il rl,Çlre,�
diretot'�:" C)a Fe"'êraçi:l''''4�'
ta'rin':C113 J de Fu�eool ciW

�Sf�!ão \�):n a -S'e inco::l)l;rn
rem .;, (1-p1egação d9 FlorIa

nópolls (!ur estará d!spu
tando �m Sã\) Paulo as

eliminnt(jrlas 'pelo t),:,a�}il.ei

TO da. rnoElalidade"
Pelo qu'e 11US foi d�,d.'l a

ver, T:jc e Louriva1 })iJde
rã()il' ,Çot.n a, selecão d':! uin

?
�

conjuh:;') mais perfeit;f"

Joaadores em recuoeracão
;.;.I

, .

Telfd1 €111 -'vista o eS[Of

GO e '8S encr::(as gast'l.' pt:

lo� atl°t,.,� cie FlorjaY),:-pol!s
.

nas pulic'as em que
.

d�
1'8111 �oml::ate a de Joinv:le

vár�os �ltletaiS ÍnostrÍj,'lam
se no d�f, de ontem, vlstvel

me�te e:õ[otados, atravL'S

sando portant9 pe,'riod') r!e

rêcu.Plinlc2co física, .

r<:l."f!o

"T'orro��' �.,r.,,",-\nnte arnanr.a ü

treina \)." T-I1.1Ili1ton, Bé'''Y':'
ta volü"á a realizar lllJ.IS

um cole:iVo,

, ,�

Preços dos ingressos do prélio OUm---

p,ico x Grêmio, pela raça Brasil
A Federação Catarinm-' cápital, pagaram in�cs

se de Futebol vem de €S-
.

sos 7 mil e 500 espectado
tabelecer os preços d �� in res -:>1"opo:rcionando um&.

g;ressos J,'<1,ra o prélio G'ím arrFcad'l�.ão de �,415,OOO,

pico e Grêmio pela Taçr. Caso compareça no ma-

Brasil_ tch 01Ímpico e Grêll"�O (7

Cadeira numerada .r; 'ui! niesmo públiCO e com os

'CTuzeir0t>,. Arquiban e::tda preços �gora. estabelec:ê..o::;"
mil 'e qdl".hentos cru�ei;:o.; teremos uma 'lirrecaGa�ão
e geral !)1i! cruzeil'ps. de 10 milhões e 500 mil

No encontro MetJ'(';J01 cruzeiros: o q�e será onVf

e Grêmio, pela última Ta re�o,rd em Santa Catarinj,t

ça Bri.'l,f;i1, disp-q·,ado nt;sta.

o osta!
hute de T..:.:·J e

por

Avaí, q';e. assim ::;on321'\'011

a Iíderar-ca e a ínvevcibíh

c'ade.

.

a. !...I ........ � •

t; T E N Çf� O
f

Sua firmã precis!:l. de

Técnico em c'JntabiJidade?

Está resolvido.
Procure-ó p/fone 3790 ,

,

Vende.se por preço acessivel uma mes, de S�l(OCKER

em perfeitas condições, Tratar no próprio Clube, à. rua dr,

Dib Cherem, '559 _ Capoieir�s.
_._--

----_ .._,

,

MPS DE � .r.n�"i'()

SEDE BALNEARIA

Dia 2818 -"- Festa de Inawmracão do PJnque Infantil

Tarde Dancante - 15.00119,00 _ Infantil

Soirée _ Início às 2100.. horas .. _ (Traie _. RS"Vlrte)

OrOllestra _ Clube Doz� de Agôsto Apresentação
Orgão Eletrônico. '<

Programacão rio r·ir;l Tenis Clube
lHES DE AGóSTO

DIA 28/8 � DANÇANDO NA COLINA
__

lUES DE SETEMBRO
r

DIA 6/9 - SOIRÉE DA SEMANA DA PATRTA

DIA 25/9 - F,T,EGANTE SOIRÉE DA PRIMAVERA

com PERY RIBEIRO, �I:lnsacional cantor da BOSSA

OARIOCA
COMUNICAÇÃO

Solicitamos Ms associ�dos do Lira Tenis Clube, que

estão em dia. com o pagamento do Titulo Patrimonial,

.�ómparecerem a Secretaria do Clube p'ira receberem· o

I·"f/w'rto Tí��lo, � de auxilia,rem o nosso serviço in�terno.

\\·_I\y...T)IR VELOSO Dl\ SILVA - TESOUREIRO

\" � M D � S Er, .,,, L - •

,
. Com uq:.;:"

; .. c

um terrenc. medindo 12

"3 '. , ,... d' kx � no 10teaY'''' "

') � or
.

ec _.

Preço Cr$ 90,)e ".'1
_.- fo;:"jlita-8€ ·pHga·

mento. Tratar Gom Jme F� r::;.'.' pn Tesouro de

�stádo.

j

Dr, "Norbp.rto r7F.�rnày
CIRURGI!lO DENTISTA'!

DMPLANTE E TR�SPLANTE DE DENTES

Oeutlsteria Operatória pelo sistema de alta rotacã@
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Das i3 �s 19 borllloS' \

I'

A t P. n r 'ij O
.

Prepar�.se alunos para exame dE admissão ao giná
sio, ..

Inform.ações à rua Júlio Moura n.o 16.ou. pelo tele,

fçme 3137,
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res sediRdas em Flcríanópolís, Que foram levar na nes-

soa do Cal, Pemando Sotter da silveira, os cumprimentos' O ESTADOaos camaradas Ç.� exército.'
'

,

. \

.

" '-
A 'INTiEGRA Do D:SOL"R.- país, para paz da famll1a , .0 JW.S IoJITlGO'DIAI10 it �::A,tAl�I�NA'
80 . D(J

. ALMlRANTE' ,bdsllelra e' progressó . do
. .'

I
'

. •.

E' a szgu'r te à i"Úg,n, 8rasll r la' vítor'csa a sa

de . discurso .do A1m�ra"'te. nea 'ora Revolução de mar

Aureo pantas Torres: ço de H!(H levaría a ú,,;t,)

'Coube, êst e a+o, à Ma-' pelo povo e 'pelas de.nccra

rínha o príviléglo e a suhi- t;�as Fô_rcas Armadas Da

da' honra de saudar nosso 'cíonaís.

o ·Alm1ra�t. A�reo �_ Tomili, �rnte � VO
l)ISTRlTO N�VAL"�! ontem ,Mio �i da� fO"(.'9I
A:rinadas, 'profll'1u' ort;çlo �andQ C)$�s do .1'-'
dtO, pelo tran�eu�o do' Dia do ·Sold8do.:,' )';;

-, ..

. (') A"'inent.e ')f;iCia!-gEmeral, réssal'nu a u�ião das FÔr·
:j .1 ". .ada t.,

.'.

e re·"é.:€p:�iJU a memõría . do Pa r�1l0 do
Exé -clto,

I ( /'
,..;

,

tt recepção no 14 :ao' cemnareceram- o Oo"lem 'dor
Celso Ru,mos 'e todos �s: comarrdantes de unidades mílíta-

gloríoso F-xércíto, ·em no-
.

me' C.AS Fôrças Arma ';01'0), Esta união entre- F<1 ,'(;as'
{.s quais, a br.csa' .?qE::h, Armadas por nós I senlpn

Milita: ce SzLnfa Ca:ar.na cítaqa : 0 Iouvar'a -é já ,:1'a
se incorpora jub'Io,:a, r1Zft0 dição .

e ft,co.U 'cald�âd'l, s.;'

dia festivo, que' marc?. a bretudo, nos mdÍlle-iltOJ .'1:s

d!tta. 'd� . rasc'inento cl0 tóriccs (i€sde nossa emano.

maior fel 'ado bras:let:') (lo cipação �i�ttca.,-
Império f, da R�p;;ü)l1.·�!., o Assim foi nas I ca·::lj)'a·

lT'clito !!arechal 'lul", '",Ai- nhas cie consolida:ão � da

ves de VIY',?' ? Silva, Du- Indep�'1!lência, na GUf'_l>:rw,

que de C't'xias, (�O Pal'9:gull.! e, mais r"Gell

O Duqui., de 'Caxias, ('0- t�mf'T.lte, na pro-teção até

mo todos nós apl'end'll:\o;; Gibral�9,r; dada .pela nos

durant0 sua brilhant�, .�ar· sal Esqtwdnt; 'ft C::lll}'j,nos
reira miUar, fulgura.

.

ri':'_��' márítimOs, que trJ.rspJ"La,
páginas ele 'nossa ,bela lI's- tam à ItálÍa a, �ôrç� Ex

tórla, c.ir,tingulndo-se,
_

'ila pedielO1'lária BrllrsiJ,eira, foi

guerra, ('I)mo grande e,)�..:...- também mUito 'impor<a"tc
,

te!?:ista � bravo milita!.'" 8, .a cooperação que a' F'ôl':-:a
nas lutas civís, como Esj a - Aérea Brasileir� prcs', J1) 3,

dista eJ!lfrito na pactilUl- FEB !lüS ceus. da Itál!::l. e

ção de l:'�as·leirõs. 'Por tCl- aes .comboios, aD long') da

dos f.sses rdeva�..itss 1:8rv:- ,�os"a PC'2t a durante s jJ

çes foi o Dtique 1€ C�x!as tíma �":'l'-.de guerra nllll1-

al-::ado fI Patro"o �a() .E."rót'-v ,dial.
c:to Brasil:iro a que::l.l, MoS

te rpoffirrto solene" ":�:-.,'p.

mos nCS$!l.S mais sincc':as

homenagf:ns.
G:a-de é, pois TJOSS i. ':0.

tlsfação ao comparece_'I) ,c,s

ao '14. B.; para f�z[l', ',!lf'S

dignos ca�araclas do ,Exér
cito, 1'0�sos fervo§os .cl!m-

'prinie'p�os e para, a1f1;ci"
, uma 'lêz, hipotecar possa

, solidar:edade Jrres�r.ita, nu

ma dei:.:lOrstra::;ãu de união

e concorc:ja, Tãi.s 'fílljm:lS,
nos dias de hoje, ,scbl'er,:_;
do; são hastante nfc'''s�á

r'("s ao fortalecimen,;() 3

man·ut?!1ção do .reg'm� de

moeráLl<:0 restabelp.cidJ ::h

Qnot,j·ti!a.mes, outrtissí.'u

porém, desco'!'h'!cido�' dr)

povo bra"Üé'ro,- são' JS
-

atos

de coo':;"I':Jção em tod(,,� C'I

s torfs Ué.ülcos e ad!l1lr!is

tfi:'tivo� c_ue os compon�n�es
das Fôrças· Atmadas, Jun,
tamentc com os

-

-;as Polí

c'as Militares' ""ariuáis

troca.'Y.l (':�tre st no s�:�tJi

do da sr.a, melhor �fk;5n-

eia e 8.'JYimoi'ament0 ,

� I E!1C,:_l"wrido, d,evo sa!:�tl
tár que', dentro dêste ele

vado .";rl:Ji.to de, ca1.ll.ara

dagoem' f cooperaçã.o, I!.:xér-
.

cito. F0fça Aérea, Mari-

nha c PoÜ2as MilitiJ,l"I)."

tm' seu ír't>.balho silenci.iso

parra 0. bem 48 Páà1a "ter 1JlQr1000·'li:xérd� Br�:,!!e.··
��. IQ.ar� ���.)' & � rol "''',

.

"

-.....--,.r�---..,.--......--�----_....._--...._......__.._--- ........ _"-�"''''''''--_''''_-..,i;

5r.·����\I:fi;· A�eUR�E�O·�AdeN�T'fA���oem.R'� ,re' ". 'Di" ·M·a·B'ZO'D,: Um..

"

di-a'··; em'.' 'S!J'o''Ia' "-'·C··'a'I"a'ri-napor CC'),3 ao da guerr,i. (..'5 ,(' ,. . .;:J .I. ';'. ,�,... L, ar
Cor tra-Almírant»
C,)mandante

\
,

J: arra
..
JO�

.

Salve Caxias! Salv'
,

' no terá a oportunídadi d �

assistir, a parttr (io. P:ÓXl
mo dorn.ngo, nos ementas
da Ca.p�tal, .0 documenta
:rIo 'das Produ� Cln�'

----- ----_--- ------_.-.--�--
,..

: ': '"
t .

'

, .'. '
.. '" .l

Ac�do Pross�'gue D'iáfogO
. '; ...

Com o Povo

�
, Floria�ópólis,' (Quinta-feira), .� de A,gÔsto . Cle 1965'

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

?
. teg:'áó 'BrasiieJra� de Ass�sfência
A tradicional instituição de proteção à f�milia e de

assístêncía--à maternidade e à inf:'Jn-:ia. comemo-a- ne dia
. , . ., I

28 de agosto seu aniversário, de fundação.
Para m�r6ar a efeméride. a alta díre-ão ria L B A.; ini;:

tituiu a SEMANA: DO LEGIONÁRIO,) a que "O Estado" se
.assocÍ':t, iniciando, nesta edição, ,a pub1ica�ãó de trab�lho
alusivo às"aU'ildades da' entidade no Brasil ê em Santa

Catarina, onde tem n�,. p..."... ,-t;;., ... � �a. Sra. Edith mi
m'3. Ham0s, Primeira Dama do Estado.

::C ;'aaLol' d,) - trabalhe. é ÍJ"re"",r úa, Dfvfspo de Adminis

tração' da Legiã.o catarinense.

As lo�alidades do lnte
'ríor da Ilha,: preCis'lll1e�te
onde cumpre .. seu . rotei�'o
de candidato, 'tais como Vi�
la' Noya, .Pantanal, e �or
\Utimo fCoq_úeiros e grallde- ,

número de baiTros do cen

tro, são as � mais rec�ntes
1 s�es ,eleitorais onde o

�ciandid'3.to de· fortes forç"s
populares, Acácio Santh
go

. prosseg-Úe dialo'hndo
com o PQvo.

. �_nm� '\R ,'8'"� __ 'iS.�,. __ 'ftn'" ,. i!DvVD. �<W;.��� , �
_,: '.,), . ".:",/-

-

. ,', .'
..• ".,', -' /'11.11

...." t \ \
-

• �
,. ; I. 'g .".

.
',' ,'�.

.

. dj� el""nrf"s�,�· n" ôht�'1",ão d� 'mei"'� < �
_ V ê�m5:le, 'oe liifl3 e,.técnicas q\Je a\mentem' a p.rodu.

'

...
lIlI

.

'tividade". \ iii'
III É ,sabido que recen�m�nte; Por. 7" ,_
• p�afatorm(l �ciati� d? governador Celso ,�a- •� �' mos, fOI

\ cnada em S�nt,� (".a��a, .

A L.B�, e O púb,lico -

JjJ
'. uma estrutura unlversJtá":'�. ar· )_ _ I

.� .II-r!�e ,_.,�i,;,m·� ,.{U;�· "roia,dá e'inod;ma'Eda se� ��nti�a. ". 'A i.J\�� �9.�S�:\,�tt'U�t Rm t�t:�?� ;:��;�?�:fá�< N�O
1Ji-I' a L '- \.li )..v_� lv: .�. pela .Funda,ç o

,

_ -'c,�c':-n- .' e"
rd faz J9rnahsmo; IS(\U\:yê1eu�q 'qli, P!l�I'Í}.rdad� '1.sâb'. as m�es

f
",

,e,.
.

Sl1nta r:�.facln1, i".stltmM nol", 'ei::i [lJ que delá r�cebém'os bemlffcios. �Sãb�ãs 'cil!nçã's que_ela!J;
•. OSVA�D{) FERíÚÚRA nÉ MElLO

.

3191 de.8 de m_ll.�o,. �e 1�3�., ,:ssai,:,( _. 'accHhe,' .í:tssiste ,e recupera. !
.'

'

I"� " .

!$I ,

, : I .

1\ UIÚVerSl(�arle DllO tera ,um esfo:"�o: ",. O, público tem' conheciinento �o;,qu� ,é e. dp quê (az, li,

:fi .., '.

t.ivemns
'

� p:lr?�eló ao lie,,�nv.�lVid.o. peh 'Ul:d·�
.

�
L.B.A- por ouvir':ôizet e pelá 'tradição .dê bonS s9.T"Tiç0s de '

�'l:J Em 'I art;go .'anfe"d�r Y

•
"ersidade

..F,ederal Já. eX".stenh..l\l s!fl·
, .

.

j op�rtunid"de de' 'comentar' o seno
.. .,., que õfufruta a entidade..iá que os 'boletins mens"Ís edita�r

.

,

tino r:r -funda�énté
.

dem"�ráti�o, a comp!emental'á com a rit"nuLen,' • rios pót algumas. Com�ssões Estaduai.S" 'e pela COry)i��:;o '

,21 "'ão de outras· es�o'a., d.i"et-'m nt? C t 1 t'
. l'- , t··t '_

h d' nhllJJ s'l'!h.,1· e eC3Dô:QllC3 do p"ogr-ma. y. �
en .ra, em Clreu <)I'ao res n a, nao c -egan o ao co ecf-'

.
, . lif!lldas ao �es"nv'�l'':manto é"o,'. '

� "..
• 1 o S_r, IVO Sin,'.

. mento do gr:_ande público.
. e,<Jlr.�cm11"., - que , ri . ,

1 c E t ii fi �..

VEIRA in�luill n'l sua plat�f '':ma
n, mlco� e. soc�a o' s

'

o, e .� e
[.J Entretanto, ao povo deve interessaI' O cnn"'e'i"""e",to

'�I de candidai'l, com 'referênp'1a 1'0
nii,,, eV1sb'l'1l PIT't �-nh (;"t'·":.11'1.

. � mais íntimo de -uma Instituição que é conheCida como 6r-

�. ,

. 'á
'

.

e ";'e'''I'o Nos'te .0' Sr. IVO SILVEIRA, srnfi'V�r 3. .

gão de coOP.,erac..ão do Govê.mo Feder�Ú, dado o alcance
en'1111') U:nID \'10 ••.• " • '.

'
, . \ rfI"

"-r tais urol1!emNS, 'n�o hés;tou em
t!!" do seu progra,ma.

(1 preten<l.�mcs exaJ:njn�r' a.s m'l en-o

_eql."'cl·üll.ar a' f'uestão "lJni"e'·'§1·'a. ,

t,.J. 1
'

,

e s"�o '>" 110 Assim. julgamos oportun'3. a '�Semarla do Legbnário",

"1
ci?s d'-,qu" e m:"gll'''r�'l i no; :-, .•

'(le" ná 'p"oblem�l,t�ca, (lo des�n'7j}1- �
" 'ti d t d t�se' para esta divuJgação" sôbre a L.B.A.

. l... fm�e�'iol', e am ,3; eX! ro a,.
i �ento, no" (1'1e, "e':"uiljo' à me)or

' lil

�. c\aram.ente m{nflsta pél'" c"'n.li�?>-· ..

. ��,doutrina. Não esqúeceú tam""éll Q ,

to. da. \ calie;"',çãn PSD-PTB·PRP, ,.

E d'
'Estrutura da L.BA.

. fi] qual sela a d.e flUe ns l"e�'.lrs-s pa. 'qu?,nto .n"de·a o ,,,t'l. o coop-:-ra.r d
"-

com a Unive!'"id�de Feae-al e <leIa '"
t1L1 1'a' a educl!.cão - se con"lt.ltuem no "

�� receber coouerllção. Teyt"'a'.mente,

�
w.?ior in·'e�"! ....p"to que a socie- '

: �'na �1ta ul".taf"rnm. a" trat"'r do éonselho Deliberativo
daile .pnde nroduzi-r, JH'"�leM� _dl1. noone-a{'ão ":0...... os 'o, Comissões Estaduais;

. � ft.!'l,,:m, rent-o da m"sm'l l;n"a'
r.'I'P'ãos 'federais. e�c'l'eveu: "E"pe� �

_ .

de 'l)l!\ne.j".:mento que 'p�eviu a .ft�- cil\Jmente, em Sanb. C�.t�;-a/ � Co�nissões Territo"t;iaiS
.-...., er"'c�l d'" en�jno p�má- •

Comissões MuIÜctPais

J1...
,

l1'l'l<!'ao v •. .

_ ,., ". .'
cooperac..,a-I) com a . Un�ve-si�",d.e

_
. . � f' in ,1\ Cómissãb

.

Central é o órgão de' direção maior d� ,

rio., Ql'e l)assa.... a !m�l"n...r P'

Fe':>.eral, visando, além 'de. O1itr�s �. . ,

t. • tnd
.

li .. ' U 'L.B.A:, diIigi,da por um Pre"tdente., com m"ll-tf'ltó 'I-oi�n"l
� seis s .'"'es. e a a a reV''s o os,

. obJ'etivos, a pesquisa de ·aIto nível
...

'

JIl currícu'os de �ns;no médiu a fim .

III'
conferido pelo ConsEllhliJ Deliberativo. É �tegrada dos s&-

�. de t"'m'VoS ",�is .

�deou ..d"s à e a fohnação de pessoal".
:.. ,gúintes Membros: "

,

'

'1 'fllml:l"ão n.."fi"sit>n"l ilive"s�f��a.
São '�o;sas as�im Que dão um ... President� efetivb. � ... .

• illl., o Sl'. "'o �n�..rEt1tA "r�m."te, . J. J II' 1° Vice-presidente - Ptesidente dà Confedera:;ão Na-

/) h,'7el' "OI, TTnivp.�sl",,.rte Q..ira Ó De- aspecto(de grand\osid"ue ao 'O-O:- .:., cional dÓ Comércio' I

. I
grama q'ué 'o 'Sr. IVi) STL"TEIRA

_ seYlvnl,,;mp,..,t ... iló p."t";"" "e � n·
os.

ÍIt
'

20 Vic�Presfâente - Presidente
, apresenta para debate a todfls .., ., 1 d d

. .

t!\ (;,.t�"'!n"· 11"1 nl"vaui"inO de"ti- . ClOn'3. a In ustna
i!CI ·(1J1.e g"st"", l1e Q�nRà... T....do?lI .... 30' Vice-P:re",iCl""te _ Représentante' da Confeje:-ação'� "".�" ,,!í ... "li' ... fO'"n\-cl\o ri" p--s- /' tem: sen'ti'do, tem auten<ici"ade. II'
� , , I à JIlII Nacional do 'Comércio
',J:I l """,,,.1 "", ..�it;I)<..i"" ","S t">n"e>tt

Nadá se perde, no vaúfl, de metas ià'

� n.p-�I1 .. i",", e 'à�"bt!'on�ão (le m�b,s e I _., .. á' _ ,40 Vice-Presidente - Diretor Geral
'.

absurdas ou antidemon,. ·i:,c.,s, .r,o�
"

técnicas f1e"t;.. ;,,,os lJ. "'u'<i'iar', à .

Nacional da Criançá .

llfI
p'e"lte..... e "le<lla indúst'ia.

I mo as, fl1J� �"lOS o�wilh' p"t aí, IJI) 50 Vice:PresÍdente - Presidente da Ação, SQ�iai Arqui-
'

pi. ,
" com' referêitcill, a uma eS�'lla"iza- PJ .

, É t'ex"U�l,' n" n"oP-'1'�m!\ CJ.ue·
"

.

'

� dioceSan'3.," /,. "

!.

- ção ,de
...
crianclls inext ..t"'nfes nu, a

, .

t à f" "1'1 d' to- ' O Conselho Deliberativo - colee;iado que de�ide '

.. dos
", 'v.

an'"esen nu
.
cnn" .. 'I'T"�" p,. .

p'oJ�,.tic.g de 'en'lin� -�"'i
..
1) dest'lnada, •

• •

-
-

�" p'rograrp"s e" do�auàl eman"'m f'lS dirf)trizes n:rm::tivas' da",,'" 1\<; "ue: ..,..... S".nt� r,n t"'.,._m"; se '1 t. .
.

a

-l :a fazê-lQ p,ago e se e IVO .;. ,

l1li Casa _ é composto dos seguintes:. i'nt",..p",,,qm p�1.ns Q-"blp,m�s e u·
, J II'

.

,

� C�l'i...."�;s: .. ,"n"e..ti";_"'r " TTni"er· O c;;,n.l;dato do P"rtido S"cial I,. Representante do Ministério do Trabalho e Previdên-

JIIJ �;<I�.1", "� .." ;; 'n"'S"'J1v�lvf""'ent� (lo Democr",tico.. do Pa"tino ,Tr''''a- _ cia Sodal
� E + oi li 1" cnn"1 ó"s l1�ra lhista Br"'sileirn e 'd<l P"í-';d-' de ... H�presentant� dO Conselho Na�i"nal do Serviço Social

: s�::" j:l���i:::'� ��n"�t�;� ""nt,.o
.

Ren.:esent�cão P"pular fr�:z' uina : Presidente do Banco do Brasil S/A.
l1li {l.e .,..p"m.j" ....fi .,,,�,,,;s e ';'it,���"j '",,:s ,nlep<;1tP'em. sln<:cra e 'Ilr.,t!1niI�. -

E fi" Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.

_ na."" Sl'.nta S"t,,,";n�" e "in�a; "Ope, t!sta. �coará nos ouvid�s de qU,em _ Presidente da Associa�ão Br?silei:ra· de Iniprensa "

: II!J!'
f'. Y'",_".;J.;" ',,"1<1 TTnlve"<'i;l�r1" ""<lra O' tenh�am'flr' ne1n ;nfã"'cia e . p·�la •

JÜiz de. Menores dO Estl>do da Go/'T'ah"\x!l.
.

,

�
. n�".fl",volvi�e"f:n. ,'lo Est�i4 ...

, ne juventnrle de S-nt., ,C-ta-jn", o 'President� da Ac�demia Nacional de Medfcin�
"

� SP'_.rj",·�.. fI.é .e"'t;�n<;ã'l ;n-lu'itri�l, que .8il'.""WcA. p.c"'ar n�s fluVÍflo" de', _ Representante d'3. -(lon�ederacão Na�ion.,i d"l'Co'116l"c'Ó
II1II

"
, ,: i

- ""
"

.

""-i f t do Es' . JII Rep'·resen·tante da Co-.,'ed-e�.,ar.R.o· N"a�l'�nal da Tnd,'t"trl'a
�

.......;n�l.. e ,.N'"e"''' aI. V1s-n·'.n, I !lO- qne'l1 �1I·"e'·'·p no u uro •

II'
..,- "u "

1';_�..:.:':;;, ;::..�_.:::..:.l � j!cql:ena' e mé· tano é 10 País. ;".-..1 A Com�SÉ?0 'Centi'aJ . é auxili:>da ·por Dep"lrt�me'1to

, ;1 CAdl'1inistra.ção. Materni�;,de e Infância -

e Pro"l1rad'wja

1'i\
.

�� GenJ!), a�le SU1)e,;;j,sioiwm a 0X8(�P.r�ã(J ór)§, nro';l'am<'::i e.
� .

.

'
.

:iI' .

,

�. '@. ... '&m .._ ........__ ..._.'._._ 1!®B.,'!!.:)!I!. ...�_ ,!!!l'
.

orien,tam' a.S
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Preparatór.ios aos Exam'es de Madu-
. ".

"

'.·Ante·ontem a( nçite, .' Áca-
.�.

rela� Confiri!uacão :do Curso'· 'Clo:�antiagO' :visitou �s-

Os aluno� que. estão ire:-
' ." o

•

teira; .acom�atihado dos: ve- I

quenta!1oo eu rle.seiém' fre-
.

L' B" A' -23';-A�liO's·C!u�ntar' at �uias.do cu::So '. • . • -, -. ,

il'·
clá�si().J' preparatór:o li.9S

exame" dê Madureza, 'dê
vêm comparecer', am.� dh:t
às 19,tl0 horas, no �. cokgio
Catarinense,

.

.

'

I
A comxnicação foi feita

pelo padre Honório, :Zorzo
se�retâr;o dó:'curso: a�l.::a
lando '1';;: na, reü,:,iiio ,de
ama" 11.'1' f'cat:á decididJt' ',·a
cont.in ua.cão : ou suspen<;à:;
dlls aU13S: .

Infoi"1l10U o" pa_dre
.

�;nó'
.

riO, que ('fim o atual ni1:n<!..'
ro de alupos e com' a fal
tâ de ir:,quenc'!a que, s?
vem obs'3rvandó não S, 1)o's

. r
•

siv,:l manter o curso.' Tér-

min�u' �ilbnnhíl.ndo o c,',m
pareci.me�to de :to 'os 'ama
l)hã às 19 hcira�, l1.0 :C,,�é

g\O Catarineil1s.e, a fi.\� de

que se�a, aclo,ta�a un�a' de
cis3..o ..d.",t\r:>l�-� e"�f tôr'n.:

do p,roblema.
,

1-
J'

<U;oYêdo de Gou�à Lins)
\. .,

...

A L,B.A, completa. cli"', 2R de "o-ôr-t"', ri
.
.?�() rno de ati-

vid'3.de, dedicada à assistência inaterncrinfantil.

Bl'eve Histórico
I

Criada por inspiração de Dona Dar"y Sa-manh'l V�r-
gas, a L,egião serviu,' iniqialp.ente, à nres+a�ão de a-sist�n

cio.. à: família dos combatentes do BrB.siÍ no "front" euro
peu.

P..eestruturada em 1947. 'sob a direcão r;lo em;nent'l ie:.'
giónário Dr. Otá.vio da Rocha MÍranda. seus Estatutos fi-
,I .

�anpn:.� tônica (dos objetivos ' da Instituição: di;igid1;!. à

l
'.

.

"defesa (ia 'maternipade e da, infe,n�ia através da pro
. teçãD à família, pr0curando por todos os meins J1. ra

cion.;>lização' de c4retrizes e de acão tendentes a· tiro
. I

'.

perfeito ap.roveitamento de assistênela social em súas
díversas form�s".

A L.RA. Cresceu, e� �trim�nio' e e� beneficios' 'à
. famqia não amparada p�as demais Et"ntidades dá previ-'
� dência ,'soct.'l"l. �;,.;, '

.:
'.

Dfss�minada em, todó (, territÓrio náCion<ll, a Legião'
'�possui um_â tradição de trabalho "'e de ptt"1grama que. Por
sererrt dirigidos, â ,famíli�,' têm sido gua·d,"d�s no si'ê'1�;o
das suas. sedes admi:nistrativ'3.s e das' suas obras' assis-

. tenci�i$: .

_ .-"

" '

; .

,

,

A L.B A. se compõe dos seguintes órgãos!
Comissão Central

_/

da cOnfêdzr�ção Na
"\

'lJ!;i·doIÍlcàs ,'""a11 Ma.lz.,n

fUmad'l inteiramente em

santa Catarina. A reteríca

película mostra, além de

suas belezas natura:s. as',

peçtca '('0 grande surto de

deseJlvolv1meti�, ,�r l que

tem passado Sapta. 'Cata
rina, aoordanao a,s1J ':" .os

de sua expansão nos setô

res da. indústria, eu 'ér::;n,

transportes, educação .'

agrlcu�tura., '"

;P�r intermédio iêssjl cc
cll�entárió;

.

'réalizado'; ::�'ll� ,

� :...
"',

._'- �.�.�-�-_._-------

'�
teadores waidemsr Vieira

e Moacyr Pereira, onde foi

recebfd� com calorosa re

cepção pelos moradores lo

cais;. /0 lnesmo
. acontecen

do ontem .em COqueiros,
quando� -em pompanhia do

5r; josé 'Sá, auscultou as

reivindicações daquele bllir

to e expôs' o seu programa,
administrativo a grande

.

número de pessoas.

D�Ii'lgna: O POVO Vive Conosco Mo,
'mentes· de Iníusiesmo Cív�co

c

, ,Mais mn·pronuncíamen-
'

to esclarecedor ao 'eleítcra

do catarínense, 'o csn-íí-ía
to daAliança

.

Social Traba
lhista

'

Popular . Progréssís
'ta, à vice-goveJman�' .. do.

.

-. 'x: :>' .
.'

Estado, DeputadQ 'lranei1r.
co DaU'Igna, rivela.lI· sua

,!, ,.

satisfação' e expressou seu

contentamento ��ela. re�e'l)

tividade nos coriúcios (; as -m::>mentos
. .).

01vico.":'�;;

.

._

'ENGEVIX S/A,
-, .

Diretor Visita ,Floriànópolis
\

, .
.

Visandc ma,s um ..:o:lta- ---- --

-

'.
.

_

to com s,utol'idades que 'no (,0'N'CU·R'-S' '0,' D'-··E�. ()"'�U�A.DDIUHA--S�Govêrn9 O:Iso RaJ,'llos' Vé111 " 11
contaúd:) ,com a cohl.b0ra

ção d::s �éC111cos' nu('Llnnis,
,

" DF .. Erí'sl1lo., M;ou):a, Pir.'
tor Adrmnistrativo d t EN
GEVIX S. A" f�rma a�so-

ciada Ó_ SERVIX 3, A... ·

a-C(llnpanhado e'08 Dr". Ar

mando dA' Oliveira, !\."S!S
tét>te �ja Diretoria e Pi!,Jl'O
Holtema.nn Neto, Gere!lf,0
da filial c;lésta Caoita�, €S- .

ve em visita à CELE�'J '0
CEE.

pó céu c'=liu ·uma estrela
Toda enfeitada 'de flôr '

E' nela v� escrito:

\

Ivo será o �vemador,
-x�

,
.

G�>vernadQr � Celso Ramos
Outro igual' Q' Estado, não tinha
Para substitui-lo' vo� ,no Ivo
,E p�ta vic� 'o Dá.ll'l�.

::..

CELEsd PÉBAT3

, SERVIÇOS ;"

Estava admirando aS' ve'r.qes matas
Entre �las. Uni �lindo'pé de Óerejeira .

Ao alto os' 'páSsàros cantavam. .

,

A '\litória de Ivo Silveira:
.

. - /
-,

_" -'x-""

i $,empt-e Nl PessediS�� .:. ';' .. � i
....

:; ;l1l', qú�ro' si!r ii Viefu \filtêitá ,: '._:;
;' ,i. � •

r

-

; •. -. J ,
';, ....

"

...,-

�estâ eleicãó irei votar
,� No DeputãdÔ Ivd Silveira.

.

.,., • ' � -
.i
','

•

I. '

No
I ei'contr6.· teali:mdo

com 3; Diretoria .da (lcn.:.
trais ::::étÍ'icas'. d�; Sa·;ta
Cátar1ha' f3/A, os visitant�'§
fizeram uma exoosic:i.') fi'

�e a: Íllsta1acão' da' nova

Empl"'�sa, altamp'ntE' p.s,oé
Cialisa1a em estudos e PIO
,jef;cs de Enge1"haria, De,,;;
baterar1 ainda os servi�ú!;
prestados pela SERVIX

.1·
. Pessedista

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

--

�
-

,:p1,o;La::d(J S
..
'. ...

_, --�-

PAULUS PúBLIO
SIA em civersas obras mer

gÃticas '::, :f01'l1.eceram :�eta

lhes técnicos da nova

emprêsa (ENGEjVIX S/Ai,
capacitara a prestar, den-

t
" .I

I·... d1'0 da sua espec'a i�::1. ::,

:todo e qualqu<r serVl:,"o de

natureza técnica,

. Na sua cruzada clvica. pelo oeste do Estado,
candidatos Ivõ Silveira e Fi:ànCisco Dal\Iglll!, têm f.�

lhido frutos positivos, mesmo antes de se verificílr' I
contagem dos votos eleitorais de 3 de outllbro VÍJl'

douro, .

É que dos !-'lontátos pessoais, da. ,,'erificação "in,lo
co" jlos problemas da reliião, do· auscultlllmento das

reivindicações, do debate em' alto nível, forja o esp{rio
to ydo8 homenS que' pÍ'eten�em governar Santa Cat:"
riDa. em continnida;de, britsfudo-ll.es a 'cn!1,mà I{I\. f'iJ

periê�, állacla li mn desejo- honesto I' e porque nã&
- dizer humilde -,. de ,tribàlhar 'pelo 110SS0 en$'ra�l,lecl'

mento.
Um udenista do oeste, adversário dos cand�datos

da Alianca Social Pomilar, fêz-nos declaração aut�nti
Clt: "Adíniro os candidatos Ivo Silvei>:a e F>-aÍlcis'JO
D?U'igna, pelo grande p'l,drão das llree;ações. Não atll'

catit, controein; as oferisas. 't"aI1sf�Y'''''I'.D1 em nel'ilão.
É na verdade - arrematóu o udenista -, úm compo1"
tamento em favor da poH,tiza.ção do nosso povo".

x x x"

Enouanto isto, aoili v�mos no programa ude'lic;ta,
a tra,nsmissão da gl"dvacão dó'disc1lrso ,do S .... AC. elll

c�pítuIos - contra o quaLnÍi,o.fa:zemos objeç,ão _ prO"
nunciado em Ganchos. '

O discurso, como nn��a. iá p"f/i, nl) ollllrf'o ' e"ll�
. tuIo. É uma versão 'política d� "Direito de Nascer" 1
pela quilometragem, e

. cºmo um ".ius esnerneandi:
Ontem;ficamos no sensacional trecho, em Que o ca"dí

.

dato vai contar';Quem mandon b')tar 'lnz na' �r"h de

Annacão.' Sensacional"Ho,ie certamente (eremoS .1
. .' . ,.... e

.

S
continuação da emocion�nte peça, e talvez .saibamO

,quem é o vnio,· ou ,filijo!, 'Aguardem .. , aguardept!
, . \' ." __...,

"

CE::m ,E PLAMEG

Na mesma oportu:1Í'll).{le,
os reni)màoOS técnicos .€'s

tiveran; tamMm em v!s:ta,
3:0 Dr.' Pr,ulo Freitas ,Md
ro, Prc,�tden't.o ria Coul'ssãc

de En�:rf!;a Elétr'ca, 'C0n1 o

q\lal p.stucaram os �ncar

gos, que, pela .sua esoecHiE

da.r'le. :;, ,�(",à empri'sa
ENGE"IT.IX, SrA, - ,P"S<ll� a

vir' pre;;,t'll' ao ,'órg§o téc'1i

co ,N!) qovêr1"o no �UF. di:?:,

respeito _
à elahr>racãn :ie

projetos t: esturlos pgpt"ci-
-

ficos. Na OP0l."tu""Wa -::1'>. .')

,Dr. Er<ismo MOll:ra ÕÜ'g(!J_
se com �a+;.,facão an-l?LA
MEG. e�ltjda(le que, ue eu

tender (\0. vi�jta .....te, abrm

nova0:: persp�ctivas ao de

SPlí"Cl!"jll1ento, de Santa

Catarin'l,

�-�._-
/'

,.

Sem�f.1a; da cr,-anca ·excepdon'�1 de.11 ai 28
rf�ift\ .ALG' EM fAVOR DA CRIANÇA XCEPCI0NAt.

- Caixa Postal! 723',infon11acões Fone 2678
. ' . �.' .
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