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25 mrns: Neg.'lUvo.- 12,5 rnms: Negativo - Cumulus
8 PAGINAS Stratus � Tempo Médio: Estável.
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naí, ter anunciado que o

Papa Paulo VI -pressionaria
o botã-o do disposia\to ele

tromagnético _que os acen

dfU' Repetiu-se, assim, no

primeiro dia do ano do IV

Centenário, o que Guilher
me Marconi fêz em 1931, a menta. E aí está a Imagem
bordo do navio tEleçtra"', do Senhqr, de braços aber- -- -_.__ .

, ....
da baía: de Nápoles, quan- . tos, a proteger essa. bela .

_

'.

do foi inaugurada 'a primí- cidade e, com el-a, todo o
Ji'& ..--�- ..-- ' -- .......... '.- ... \

rin' ,imos Mobili.dos � Tapeies !:�t�:u�unáç:ão do monu-

B����J':e, também, a sazra-
: Juscelino �

Catarínense S.A.; co/nu1ti-J E_olados - Colchões de Molas Era m.-noite em 'Ro- � ,.
JJ

s que tendo em vista as" "" ma quando o Papa, de seus
da Jíturgía ·recorda, no A euroría da vitória (los movimentos 1'1:.\ OlnciOl1á--'

11C' (.. -...',os de Pneus, Peças, ACe&" • 22 Mensalidades tia A Modelar aposentos elo Vaticano, éo- Evangelho da Santa Miss 1, ,'rios não Impede, evidentemente, flue as proviclênefat�
. � '021 ;,..,"': :.lcantes e mão de Obfas c' - -.---" meçou a ler) em portu- a. i�lPOS.ição ao filho de. j�l�gad.as. consoli�allorlls d� conseqüente situação poli_III

" .al ,'c; Estnl.das d odagem e'De.' guês, a radíomensagem di- Marta oo nome de Jesus, tíca diferente e movadora ímplan tilda, se processem, cm'
E\b� (:,3' Rodagem o �R - autorí lfI M

.

d F;" A d rida à populaçâo carioca e que significa Salvador. "8s- ,muitos casos, com a inerente preeipitnçãn, Daí, tal\'ez.,
'i de passagens a partir de i': .

O 'Vniza'ção as orças rma as a todo o Brasil. Em' seguida te Nome santissímo e U,ll'
os apelos tlll�� :_<;e mult�p�icam, �'�l admissíveis arrazoa.

,.
� acionou o sinal eletromag- Nome adorável de índtníta

.

dos, pela rcvisao de '(Tanas decisões, sobre.udo frente ii.
que tem merecido de.. Esp nhcles nétíco, transrríítído pela. misericórdia - a míseri- _ :':J�terior �'�eL!::�1 a�iel)ndOru do di�'eHo' ti_c dC2'esa. consa,_
desejando um feliz An�" Rádío Vaticano e captado córdia de Deus encarnada III �,l�do lulll,erS,Iu.m nte, Porque a Ucyoluça-o nao pode suo

, 'N" AD"".... ... (.OE) - As espal1hola tóda a respoih . '" lIlJl',d.·a. , _.'. iii
-

'Lll. J:.J:, � aqui .nela Rad' b
'

N chama-se Jesus. E só olh?TI " III'
.

d Es sabW�de no tocante i1 �-', 10 raso o ai
:SI 'm811au, ::() (1 . urnbroiPe 1964. ...

. Ft.r(�as Armadas .a . '1),:1,- . -. instante em que as luzes do a :Éle se torna possivel"
..

Como se sa�e:. o sr. Juscelino I�ubHscbek roi {;Olhi�lolIIf
--__.

-- __ .... '_' � 1111a' el1tr·a·l·üo numa fase operação de caças e obser-
1

- ." nas l)l"Ilhac< pU'llltlvas se u t
"

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

�.
-. foram acesas, nã0 havia a nossa .sa va,Çao. Em ne- .. ,. _. ,.' _' � ,

.

1 1 que, ,a.e agora, se clllulOjas-.
.

• ecisiva te �l1?dernizaGào I'atórios de radar na !,sP�� llúvens,;sôbre o Cor,cavado nhum o,litro. qlte não sei�.
se lJontra ele um hbelu acusatóno. E issü úeu ii IIp.''

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

n'o aDO Clue agora se inic:..J., nha. Os Estados unieos Ja -

.

cisão dos r' t 4 •- � '. o que tornou PO"Sl'V'el a }};le
.

- proclama Pedro d,i.- .

esca oes compe eures características (le mc<U·
t 'f' se vinham, há meses, ret�-"" • d

graças f.'m par e, a 'lrme toda fi, cidade ver .0' monu- ant& do Tribunal de Jern- a vJs{:erabnente politica. Feriu'se de morte. no caso"
,1 E t d Un'dos' rando gradualimente desaa d'} t t

.

ajuda �os ,s ,a ·os 1 ,

. .

.
. mento se .iluminar. salém _. pode haver sa.l-,

lima can H a tua po encial QU declarada, atingindo·se C<
,

I f'
..

"

fase de. atiVIdade conJunta.. -
.... ... ,Vj • •

,'.

�
Em cn'cu os o 1ClalS ml.O

•
. •

.

. vaç::lo. Porque 't:�:o há en H01HlO jMr.J{ o que a lançan.'1. i\'Ias, com lUna tradicã0!lll
d

.

ClI'scutir porm � Os Escadas Umaos 1 e- 11 ICllloCr'i '"'C'I "I '." J"
I
t P

_

-

se
. eseJa "-, 1 tr-' b c,.o A 1\Iel,.sa�8m do Papa todo o mundo nenhum 011- "

• " , , tle.cm el e,

ntum
er. o SoD suportou êsse.'

b le f011te fl'de:l1"<1n" teul na Espan la _es �L, �

•
,o, tJutros dJ'ss'll,orcs coI C'i I

.

I'
�

se ,sa e ( " ,.
: tro nOll16! entre l'S hontel1s

� '-' .
, u, (O aCllna (OS llltere 'ses

b d f t f'd d' (cara .grandes ,bOlJlb�-.rdel-.' " pro'l)'rl'os e l' '?' I lIIII
se sa e e o.e i,e 19na

.
_. FOi a s""u";' pelO qua.l pCSSt"'lr.s scr sal '" ca 11ro11ua c na ra amargura, o dc\.er d"JjIl

t·
. ...... cs CUl>1S 01')cracao corn- 1!1'!5 .._>le a mensa- ." '11"0 (1' l' ,." .

','ue en re os pnmeltOs <t::;- �, o' l c c

" gell1 lida pe10 P"'Ja' vos. :É:e.é o ',::1:,�inho !' 11'""" ar, lO seu eSLorço, lf sua mtejigê�lcia e da suallll
.",� d

.

11' COIl uartilha11l com a .Foll:a " ,. "1 < •

'

,n'll\addade dc <" ,'p... b' I' �
pe"cv,; o progra ·la,' -.'.

>

_ '.
•

_ A,'nadC's fillV.f; e fil', \., verdade, a vi -,". 8en1 ca-
'o, , ",ICUJ.lCJO. sero. o ,jO.1\'OS comp('llsadol'es

t .,�_. e g dr' Aprea eSpanl!Oú.l. e uma ". �'. ., �. - à l...._;... ..,.. ...'J .. ·C:"IO do ,', " . -'d ..
·(',..se COuI 1.U}'·� S ua 1- -

,,', db Bra'Sil. Nc.ste '. '�.
_ ') mmho puo podo : -:os Chegal".

__.• .,..." U,' \ lJals Cll1 lSU.l \ 1 11 nOTillal (1t� ol'dem !'"

lha, pe3n menos, d'e' ê'ilça':l' grande base nav,.l conJUl,- 'ÁmomeüL;:.(" t· 1
. -A. -. !k pl'o'····es"o Sel' ..fJ",...p1:cll'Umer'o fi' ·t' I" 1 __. .,._", .' solc!lt! r>ara toc')""'< B ,'1

�

'I (1,') por JCO c a lellCl(lade "" '" -

_ ,

1< ",..,1 OS li a .\t'lTI:1U( (l·s<'

snper�Ú]1.'.tos tl,PO_ "'l,i'-ló4"; tll., em Ro"a, sOure a eOS,;1
, ....;,.

')

raS.l'll '" ., S ,n�'
"lu.mUl 'a ll1':��no a Jnarc}I:.. ,.,..,.'.ft·illi'-.la. :-.t·tIl t'Jub' r'"

.....'. tG;gc'��� �'tilM;_'Ü 'sul Dv.as das lasEto �;éj;eus �.,• 1.)�a. .Q
< etvr,\�,��G�n 't" �,l\UO,

_

�.�..
�

�.". ........_��'a_/>o,� "
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r L \"�·t•••;:r.,,,,- � .

t' ffI- �íl1�rT� fr�:':' llP't!'{r"'i��',� "..."'lho.{ JJa� •
"

. � "

....4:i"f<'; . /."""

a _ pr:c- c�ilo' Jtr pl1!tL
.

up(;l<,��ao. 1 .', f!:' lo"l,Ua� .' ;� , .1.·.·' ""

-. \" iro, q . Oj; .. -er às (id�s :.�ctdlltlas (le

jéteis, e, :prqvà�eImente, 0 A terccira, em Saragoza, e
d::t Sll n.ti.'g� �apital, qt\e- pOClel.nos .vlver. � (' e a Ü'L" :ellHdo P.Wco. p�lo"'aruQr à gl'andeza .l'chilldicada de.

começO' da construção c.ê d.e reserV8. rel1lo�, tambl:U�,' l1ós, ama- ;ue llum�na J
_

..

�...:::d�.. � lIIIIum jJo'ro,' aqnéJe .I'�llÔI1;ll'nO hist9rico: compreensh'el 1l.;JIII

14
.

lílD: pa�'a Em J"ont�s espanholas dC� fLLos e f1�!.1.�, partici- t>u,ra� as nova: ,':�J�'L,;çoes II' fen'tll' 'da luta, que' abl'aÍlge e imola inctiscHminadamen._
a' �:�l:��a (�l;:���a, com 'a firm.a-se CjU8 â Armada P�I (le v�ss�. F�bilo, (

.

eletncas do n'()'.l�.il,enLO a. e heróis. cstaôistas li delinqüentes. J"la8, há qtíe se af;,,· •

a: ajuda da Marinhâ dos. \.\hegará: em ]Jreve a 'rtm gll��O-;:t;, �;g-Ul�2S .

pala-
. Cristo' Redentor do ll�0nte

,mar ilimla, I}ue a tarefa de mOlld� do joio não. devcl"Í�I.,$
Estados Unidos, acôrdli> coril os Estados vr�s. ;:;a:l.:-la.llo.'l' a l11e�r- do Corcovado, ia:órjilll,) al'-

ao mesmo t!i)ml1o. destruh' I) trigo. , •- 'qma catohca ('I. / dentes votos ele C,! li 8, ;. 1:"::0 � N-
.

A l1l0derllizacão das For- Unidos para a construçao' , 1"e, com. em- p:' ao vamos, com a 'seremdade que 110S assiste, atri-
- penho P"OCUl'''' t símbolo elas gra"�as C1','1' ',.. • 4

Gas Armadas espanholas das 14. belona\'es, e).11 esta- ',.. -t mall'er
.. 1 "",.. . .. _:.j': lIIIIJ.JU1� fl1!ahdade aos hOluens ])Úb.1i�os, sem a falibiJid�\dPJIII

tornou-se llJais 'urgçnte leiros espanhóis;, a um srmpre viva a gr'1n(le�a e3- trav{Õ's (e lviana. SanLD�_ JII de efllUTOCOS e el'rGS, que se ongUlam, não raro, de c.ir-.

quando a Fúrçà Aérea ;dotl custo de 40. ll1ill.1.õeS ele dó- p.írit!ltd ele uma �")aGào que ma, vos!,a Padroeira, ) s�- • CUllstâncias o 'asiollais, de fatos emergentes e imprcvil'.JIII
Estado�, Unidos Gl1tr.egou á lares.

,,, 110S ,e ;tão queric1la. Sauda- nh�r ���pens�' �o� sel�sl"':= • tos e até do Pl'ÓlJrio empenho de �cÍ'hio.
.

.� ;
m6s as �uto1'iclaáes ClVIS, lho, .<1;:S, Jst��_�:L. ): ...1 .... ." . ��O�1�,�C.. 110. c��o (.\0 sr. Jusc.elmo �(ubitschek. «(ue&
colocadas à frente de Ui�1 nanc��, a e�daN' .�1o .Rw d.� III' õí:S·.YIX:tu':les·'dClilOl1S-tl'adns �upera)h

.

tis 'defeitos de <IIH'JI'

tSCO'lnloas as,Doz'e M'a'l'\: r(lVO (ir '.lma günerosa e JanC1:fO se. (,5\):11he ,�)or t�-. inqull1art"i a �ua v.id-a pública, Não se }Jode esquecer (!\w,
, .l CU� as!_')il'a'luDtatmcnte a do o BraSIl. Recebe: �f. 1'_' '0 se� goyêmo 8obl'essaill com? IJ:_ríodo 'de calma, de.

..

d M .J' 111'la situa•.áo seinwre hu- da' grs,ç:a que faz l�"J_. - :;;ossego, de trabalho e de reahzaçoes. A coustrl1cão d.e

Ele·gantes' O untlo. .

manalllf'l}te. dign�t e de pro ctecer'a vossa alma, aCb-�. Brasília, fixada desde a Constituição l'epublkana'de 91,_
. .

p. I R"'I ,gresso .social. S.'a".Jdamo-vos lhei-a como o� maior dO,�. ';e imI.IlU1,.ha como forma· concreta de lua:cchlt l)al',a ".-
NOVA YORK, 2 - A Beach), rmcesa Jes ""�-. ',.

Rainha Sirikit da Tatiãn-' ziwill (irmã de Jacqueliue amados filhos e filhas, que·
.

tesouros, de modo que Je- Oeste indesbr:wado, farta e longamente . pJ'econizadl:'" iI!I
.

dy L d '" DI"'a ocupais no coraçi:'í.o O Vi- s.us, 0•. ;Q�·ind Redent.or, se- -' 1itIl-s nunca equacionada. Certo, exigia um largo POdl'l ii'
ia, figura, em Pl'ir�' t'0 Kenne - OD. rc'i>" -- I: d

II'

'1 t' (N "'{Tor'k gál'io de Cristo Ul:n lugar' ja o Se er de to .e:o os. 1e dinamismo e um inevit[wel contingente (te privac.:ões,"
• lugar, na lista das "oze �lerrI, a 'rlZ ova + 1, - ,.

.

'd b'lt (N' de gra!1de afet.o. �e, de estI,'-' vossos c.Ol,'açoes e re,ll�e P:1,- illdcl.lizado futlll'o a del1�ro. })elos _ crescCl.ltcs henef.'í��io�_Mulheres máis Elegantes GJoria Va,n er 1 ova
� -

. II1II _ ,

lf d Jorn ma. Sao Seoastlat) do RIO ra sempre nas tena., de II' e pelas vantag:cns econOllucas repl·otlutnras,. que Ja se

do Mundo", em '1964, esta.- York), Sra). ,A. re
. 1 ....

mOlnento em "'( d b't (N York,·.l,
ele Janeito, c1dp,d e :v.elha Samta Cruz. Enl 1)e<.1 '.01' ." vão registrando em escala'j creSWl1te, aÍl'avés da cOll{fuis·"

belecfc1a 'por
.

um júri de lar e1' 1. ova II'
o Morro '

'k FI' mas sempre 1110dL"?rna, es-' çlêstes' 'Votos, concec1emos. ta, do l.lovoarneuto e da explora.ção de riqllcz�l!> ,da VlllS_-'-dois �il J'ornalistas de 1110- ,sra, Katryn McormlC alI'
1_ tá. hoje em festa [1, come- ao venel'a(lo' Arcebispo c o tíssima gleha seCllI'�mente abandonada,' "

da. e modistas, • publicada Jr, espôsa do'EmJ:jaixadol'. .

l' .•. morar o IV Center'lário de �io de JeneÍ1'o, Sr Cara0;). .

.

Tudo o que fêz e ,bonl e útil, por amOr a um Hra
em Nova York, dos Estados Unidos nas r

....
1

. sua existência. Fiel . à fé Câmara, aos .p�·elados. Glc- . -;;il maiul", 'olío poderia I>er esqt*eido, sob r. mais ·cxj·rd
. Filipinas, Sra. Paul l\!l'e'l.011 .

t
. 4 l" IIJ

Cc.a tólica desde 'Ü s \'u nas- 1'0, re.ligi.o.sos r..v ,religios8" ._;�s, ". ;�'<:*.' . ,e.meticulos.'a a.l.lalis.e., s�m visos _de ]).arcia]jsnw� .

iI'A R "1 S" 'k't st" (Pittsburgh), ,Sra.' Alfred. .' >li- -
.

am la ln 1, v-e' "'- CImento, levantou u, mo- autOrIdades C'.VIS e a �O(!Os .' \)artlflano. Tu.do ISSO mrmrla. a. personaluladt! (1.0 g'O"Cl'
se em Pari.s é. a primeira '!Blo1Q1llingdale '(Beve.rl:l .,:,l . . •

.'

Tr,ills, Cal,), empatad<HI ,1:3
numento a.- Cristo l'ileden- vos, .filhos bel11-amadc,s no � 'lante a sinl�at�l de flmliltos se libertam lt subaHcrni.'.

vez que ela e a Sra. Joseph Dl .,
tal', por CIma das Ii'edras BraSIl. a. nossa paternal" daeles c faCCiosIsmos..

K d
-

d E P '" Stas. Ana e Carlota Forn, '.
"

. e y, . mae o x- 1'<0- ela Gávea, no monte". "do
. Bênção Apostóli"�"'" . E CSi>a slm}Jatia mais se adens.í, .(Liante dt' !'lH! aO II

'd t
. � "D e filhas de Henry Ford (De- �

SI .en 'e, m�egram as 03

;.
lIIIII �udc 110. exílio. CO,JllO o' gramle Washing·ton I:uí!í: vitima'

mais bem VestidRs do Mlln. tro ). "II' 1e liín sistema. politico em erosão, Juscelino KulJitschet.: ...
do". Por outro lado, o j1.L�i O M' JV'

.. 1 •

d ",
.,..

do Mo.nó Alto" preconiza a
designou como elegantes a ,.. arlner In'lIMOU ,o\ano a mais .e liliiii �e fêz hermético no exterior, não artreuloll 4ma queixa;

eliminaçãO' elas deficiênc41.s A lista é 3., seguinte: �
� \;1,

I
II' Im comentário desalroso, uma Clitica lapi�adora (:on'

lmlll.a f p�( )ried.lde. de nossa produç,t'io agrope· Rainha. Sirikit_ da Tai- título definitivo e honorú-

80 Ih d I d
II1II ti

-

d
.

t t
- III

" 1'1'01 ll.O·l' éerto número de ' mi o-res e OUI' o·me' tros . a t·erra II'
ra,a s' .naça� .Ollllllan e,. po1'(jue � Cs. c aCl\na. d? tw:lélfll

ando Cll re os se'lS cuárin' através- do apôio à lândia, Sra. JacqueHne a .'

. .� .
I '. '.

ma a sua .Patl'la, 1)ara. dar-se ao gosto de dt'lnegTl,Ja. 011'�b d I�' ...•. .;,. ...
ti (N Y k) muiheres 'que se' destaca. ,� \

_8 () .�u;,o e nu- 'llile�a"lva pnvaua., rncenti- .�enne iY
.

ova . 01" ; WASHlIt-TGTON, 2' (OE) ,tas norte-i.�
..

mericanos·' em �ontra. ela,' maf!Ull.·.lar, COluO os desajustados c,médíocrej>;
I <r:'nll, D Geraldo de vo ao" 00.'oj)erntivismo e fun-

..

Sra. Joseph Kennedy todos os 'anos por 'sua:> "�I il f t ...
_

uroodas de v.estir. T'.a-se' - O. "Mariner 'IV", c011si- 29 de seten�lbro de 1962.".0 as I) TO:U eIrI�o.. IJIII

-'roença Sigau,l c Bisp(' UI? . ção subsidiária do Esta.. (PaIm Beach(l' !Sra. Chal'- •
rw; detado o satélite mais im- Desde .essa ·d�.ata, o "Alouet. •.

' Maior e majs significativo testel!1lUlho d' supcr.io.•
'al!1"o<: D '\n40'j(1 (]" (" s elO' .... - UT 'gl tm (P 1 em especial, da Princesa � d d I t �'"

�, •. , • � l· ü ,_...... _. TeB VI rI '1' a.n, a m,

Marina de' Kent, da Prince- portante
A

dã ANA�, iniciou t�" �lão C�sS? )u. de emitIr ��. e WOl:� cu�� qU,e se �o.� �' e�� na m�nsag'cm tl
_- ----;- - ....� --_._ -.,-- .. ------

N'
...,.--:-- _. o ano novo a maIS de 80 sma1S ratilOfot\"llCOS. capta- 'lglda agOI'l aos lSeus patIfclOS. E lnll documento to.'

Ma;' Dte" 32'O '1111�0
......

1
. so, Graee de Mônaco, de

milhões de quilomeÚos: da dos em terra, : sôbr-e a dis- l,nté, de aguda sensibilidade, ue a disiâ11cia f'. a J10�',
, ii'

.

. S e �;�:l��a d:�:�ha�il�r'l,� Terra, tendo ai.nda que pc: tribuiç�o dos

e��'étrons
r.a dgia inspu;al'am. Nele vasoU, por hlteu'o, à CUlO(éão (1\

. "I!!
"

.,,: .

.

corr:er a distância de 440' ionosfera e sÓ'� 'e os rais _ uem não afasta o eSlJÍl'lto sllpe�ol' das plag'as natjvas'
beth da Inglaterra.' , I II1II d f l'i d tArt -,. d 1 a.1IIII

milhões de quílômetros até cósmicos. Os sai élites 11.01'-
... �ro�-an O? .� {O es e o con� aClue,e apego. e l.\'::JI

�8zelllros p aUI" fi' ·�'n·au·fJPt1t
.

II-s'
ta�s:la:, ���ê�:aá�I;:!�:�� 1�;:��:la��s�utaM����::� ���l��:��:;O�uede:''lh:i����� •. l���n;:!:�:;�s (!�I��;;�: �a��uss��:�:':, :o:��lCl.���:��:�.

,I -

.,
. .,. .,FI. I�·

"

.- ��-�!l�:::" 1'901'. vinte fotográ!.r�as dQ eco contato com as .i\nstala- • 01lS�10, nUI11 travesseiro com te�'ra da. ador�da PáÜ'iu.
V

1'WJ planêta Segundo um ba- r:õés da Terl'u' s.ão 0\] '.'Re- ., _

E o 8�U. tocante desabar� esta na afll'n�a�ao de qu:..
Ribes (Pari Condêssa

lanço d' fil de . allC:l, reà- lay _ I" e ,"Rel\1Y _;_� II", " ��o lhe ��l ca�'Sut1a ,a .qual:tlade de brasiletr!'l, que e �

'<'uzE'ndo !.!, le.fdtmui�<:a{.f . Êste plano .foi. àpr�ado to. de mais 5.000 metros de. Consuelo RQdolÍo Crespi .fi.zado pela ANA� 52 dos o "Telstar _ II" � o ';,;�Y11 _ _lias - a_: Jl'1I,la :- o l1mçO titulo que lhe l'est.a. H;g,alml�l1,.
:IS v b S (lO ·Pi.mdu .lla· . pelo Ministério dá Viação e tubulação o que permitirá o (Roma), Donna Moarella

70 sa,télites lançados pelos com _ III". Êstes satéli\�es ,
e. Mas, el, e. tao gral!�e que? l'�COlllPel�s,a d� p�� ��_

oual ele ObI-a..3 di" SanPfI- Obras P1)blicas, e a Ij!fel'i- jérmino da I" etapa -

....

Agnelli (Turim), Audrey Estados Unidos aincta �c serviram .para a transm:'�' !e to�os os ��t1'O . Nao maldiz, ,!-ao IJrotesta J.lao agu·

u da verba deverá ser �lica- 10.000 �etros de adutO'ra Hepbü rene Dúnne e
e�ontral11 ém órb\ta. vin- s5.o direta de uma. entre'" •.(', ])3.0 c��sPlTa. .• ., .

_

" ..... ,' ..

"

da ��. ��F.���iat��:���e cg�:��n!�'
-

E��d�b��lq:=r�e;�����10� Cl�U���c���q��x�re �e eit�n�: i��;Oq�� s. tra.n�- �:;�e�� �1'��;1�e:��:sa' JO���� � me,S;: ;��:!:e::t:� �: :Jee:�m�:SI��:O, ;�v:��:.
n� aquisição e assentameiJ' ciuplibação no forneeimen- Kem, a Príncesa _la �� ANA'E 'nfo'

r e ln. inauguração' nesta ca'p1""al Ja�. ler meditado por fluantos, por
.

ldüerença, por imita.'
L· , P

.

L'l'
1 lmou que o re .., 1�, - • •

t· ·d d'

I
de água para as cidades 1ege e a rll1Ccsa, I mna

d d d: '-

d t'" da EXPOSl'Ç-' Ida G' d' ."
: ao, por pessmllslllo on por a IVl ades esugregadorasiI

d B'l' t
." 'fIOr e e uraçao e LallS- , ao lOcon a, liJIIJ . 'w

1
- .. .'!III

- 1=1:e Palhoça, São .José e FIo- a' e glCa, em obti- missão stá em odér d da cerimônia em ue foi.
'I.. o (.eseJam qll� o Brasil contmue, flue realize seu es,.

ó l' t
' 'd veram votos m.asuS0 s:u-· ..

� p o
. .

q
.

. plê. pdldo destino.nau po IS, es a sen o exe- .: .', ..
.

satellte canadense "luet eouced�da a ·.Cldadama 1101"- \ ...., _ .

�� PAR.A O US.EM "LEGA"',fIIIE (!lutada eJ(;clusivamehte pelo flClentes para.. flg 11:1 t"'�' dI' t' te alne ,'ca
.

S· 'W'
.

"" ,�:�abelldo e quel'eudo caIai', sofrenuo o SUplíCiO . dn�
U. I:. IYI. . ',. e , lRl1ca o pe os Cle -lS- - ri na a Ir 111.S-·" .' "::>;: , .• -. JIII

-tlE ti"'.AL.EliA _ EDIFICI'
Govêrl1O Federal, atraves lIsta ofICIaI.

. ,

t Ch 1 '11' d
.,

_ •
da sau.L::::'lade, o sr. Juscelino Kubltscllek_ IrradIa seu sen

.•«
on urc 11, a eerll110

t· t .\�, -

t --t-
� •

do M.V.O.P., sendo· encar- . . ... ,
.

f' b 1 P J
- llllen'O CK e COUlpreellsao pa rIO lC3 e, com elevaçao m-

V iWi.! dAlI"" M "II
.. ma une re c.o apa oao }. . -

regado, . o �EPARTAl\1:1!:.N- es liíLOS e -werao - lU ais XXIII' d ,li
�

d P ,_
"'vulgar, uln;.· ailtude de dlgmdade humana, roúeantlo·sl�"

O N.C ON
. � , - a.., e e. ao li) ali "I � "'� , '1'

-
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" Itlll·OVacj.a por
: 10 votos 'a 0, um "impasse" que teria

. conl..a abstenção dW'rança, Obrigado a uma. votação
depois que seus �ina- fot}'pai e ao conseqüênte
dores aírícanos OD:liÚWm confronto russo-americano.
a condenação p operação O acordo permítíu à Assem
betgo-amerícana para sal- . bléía encerrar suas atívída-
var reféns b"rancos. Em vez des indispensáveis nos prí

(1 . ., disso, a re�çã� "deplora melros 30 dias por consen-

�s »: recente.,
. acon�en-

tiifl.ento.
geral, sem

iJitos ocorríãos .. no �ango. Quaison-Sackey an

O presidente da _em- .: que a Jordânia ser .'
D . bléia, Alex Quais&h-Ackey, Conselho durante 1965 e Má-

- �e Gana,' determincw
....

o. re- li no ano seguinte: Se" o

c�SO' (ia A.ssemblé.mté 18 Conselho passar qe 11 para
de janeiro,. 'ílepois

.

de con- 15 membros: no pr9ximO'
vencer a Jordânia e' M1Ji ·outO'no, segundo tefQnnas
para dividirem seu' manda- projetadas na Carta. da

oncí- to num período qe dois ONU, cada um ter
-

bíê-

�nos ne;> Conselho de Segu- nío completo.
rança. Fica assim superado •

______..,..,..:-.-. '---"""'f -
-,--�--

Receb J l'Declaracão
,

do Mo� O Alfo"

·Paulo V�··abenCOd O Brasil
. t

CRISTO DO CORCOo

•

nurmnar

ADO
RIO 2 - (OE) - Corçovado: na nqite ele J 2

de outubro de 1931. Mar

coni, servind-o-se das ma

ravilhas �a técnica, do pôi
to de Gênova, montada sô

,bre o "Electra", acendia a

iluminação dêste 'rn01111- lfá A Node.lar

Exatamente às 20h07m

de ontem, os 44' 110VOS re

fletores mqptados no Cor
covado

.

UütJ!inaram o mo

numento ao Cristo Reden

tor, um segundo depois de

a Ráclio vaticano, em ca

deia com 'a Agência' Nacio-

TELEVISORES?

Mayer, o Prof. 'Plínio;
. COl're� de Oliveira -'- Pre
'sidente do Dire.tól'io Naçio-
nal da Sociedade Bi'asilei::"
ra de Defes da Tradição,

.

Família e riedade - e

o economista Luiz Menàon
ça ,d� . Freitas, "Declaração

,l)fograrr. de po:i1 :'.!.�.
"Ue: dl'\ráçtí.ú ,+0

tv�acto 'n(.l.'if

� Qlit'stão ut;:.
• entregue
refeito �

feil'1l últi;:nL,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LONDRES ((BNS) - à da 'a dependência onde ir-

fogo é um do's mais antigos rompeu o togo. _

inimigos -naturaís do homem Dêsse modo, u)11 incêndio
,MeSÍ1lo onde os bombeiros pode ser extinto automatíca-

ele d h lcoal vn
'l po em c egar ao oca, pou- J11ente, ou pelo menos, COIl

anteontem, em" sua residência, vítima de um: c� ri:uoi: õe il'r�,."np;r um i_n servado sob contrôle 'a{.é a

lá
,

HEITOR LO�BO b t �enÇ1i., Sao.eons1deráveis,L.t" ' 'chegada dos bombeiros.
CO apso o sr. ' ,pessoa as an,· 'qUellCemeut� os uanos cau- Há outros tipos' de equipa-
te conhecida da populacão florianoplitana. sados antes que se possa ex- menta que detectam a fu-

O extinto, deixa espôsa: e filhos, tendo tinguir o fogo. maça de um íncêndro, àSC\h·ea-_, zes antes de surgirem
O féretro saído de sua residência à rua Padre Na Grã-Bretanha, a, fim mas.

,Schraider para O, cemitério de Itaeorobl. _de
_

que os edü'í€�os fa�1}d)Qs
r

'

"
,', e importantes 11ao fiquem

A família enlutada, "O ESTADO" apre- expostos "1 sérios' danes cau

senta suas, condolências. sadCf> pelo fogo, a ma\oria
'dêls, como Os /do Banco' da

--'-" ---�
'Inglaterra. a Tórre de Lon-
dres (Cpara só

,

citar dois

conhecidos no mundo intei-

F A 1 E C I M E 'N T O
Repentinamente,' falece� na .tarde

-------------------------�

São Francisco do 'Sul, ,!

ro), tem equipamento espe
.navios cial para descobrír . qual

quer principio de: incêndio,
Estão, neste porto, 0.8 seguintes

, mercantes:
r

"SANTO AMARO" _", 'nacional _
,

regando para Buenos .ires '

"GONÇALO�: _ nacional

éar-

descerre-
gando trigo da -Arg.erít��a, '

"NICOLAS' SASSQ" �_, argentinô;,-
carregando para Buenos Aires

"GOOILAND" ,_,' - "holandes

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

!
�\ ,_" ,
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PEREIRA OLIVEIRA- & elA.!
v� �lorlanópoli.!;;<-,

.. <
• �

;O"" �"
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�.

• .�,...,.....
-

... _ ....� ,,c. '" ".. 'I:- "

,

do transe rso -do 20.0 aniversário de. Pereira Oliveira 1& �a'J
saudamos' essa grande organização comercial, que vem cohtnfbumdo
P?ra a popwlarização do' confôrto doméstico ,entre �as ,famítiaB desta

progressista cidade.
! �

L.MAX

) J

I'

,( ,

t
{

J
"

I

/
I
I

- o melhor'

refrigerador
brasileiro,

. "��I

;'

'jmêdiatamente, os bombei
ros de Cambridge serão'avi
sados - pois há uma linha
direta pasa

'

t"r;n1Omitir.ihes
o alarma.

Isso significa que os bom

beiros podem chegar: à bi

blioteca com bastante ra

pidez e os danos só podem
ser leves,

-,�,----

I

Reflexos·de uma
•

:""agem

das' para o desenvolvimen
to pelo ü·2.balho_
Porém, f8.lt,8r.íamos a ver

dade se disséssemos que
lá fomos com o intuito úni-
'co de a;)l'end�rmos_ Fomos
até lá também, para sentir
de perto o pulsar do' c0ra
ção daquele povo, par.a sen

t�l' o calor da sua, àmizade .í
e para vermos quais '. as

'

justas' e inadiáv�is asni).'(1."
ções que po!;?s"1m da.!'-lhes

fianças, víamos ([ue

/

,

FlorianópQijs, janeiro '� 1965
____ ,..__ .-,.':a... __ / l. •

Um tipo especial de apa-:
'1:e1116 detector é usado na'

Roy!i� Opera-House, em,Lon ' Marcelo Aquino
-dres, Ali, o teta é tão alto mungávamos os mesm\)s
que, um incêndio teria' : de A ,cOnCr.eti,zação de um , ideais.

'.çrescer muito para que pu, sonho, eis, corno podemos
' Só reconhecimentos "por-

desse funcionar um sistema ,:\ denominar 'a realiz'ição des- ' tanto, temos para o pessoal
,'de, chuveiro, Instalou-se en-_ .ta escursão '?o,té as' plagas daquela heróica comuna

'

tãc um sistema que pode, longínquas do Oeste Cata- , quà possam estar' convictos
detectar as pequeninas par- rinense, ou' mais precisa- dê um maior intercâmbio
ticulas químicas desprendi- mente Concórdia, a -Capital entre .. nossas regíõés geo-

ALARl\'IAS A-UTOMA'i'JCÕ�, das quando alguma coisa pe do Tiaj),alho.' econômicas, sendo êste da

ga tcig'o e ísso • dá alarma Não é, sem orgulho; "'que possa hospitalidade.
Por exempló: E)U)" ::tJgl,lil1s ) imediato quando surge o pe . falamos ,!)lãó de algo ínatin-

edifícios, soa.um alarma au- rf(o_. _.,gível, distante, m�s de' limâ
tOlÍl<ítico", logo' qúe, surge o _'

,

realidade' visível e .atual,
'pei-tg'Q ,o.e,' togo. -:', ., ,'P�OTEGEN.D,O LIVROS inícíada 111,lI:ll ,&ábado;,' pro-

Algun$ ,8cLifí,Çio's ;t�r.p ,(j) Jl.'H�OS longada -num ,;:domingo' e

que é conheeido+como.i siste-. 'com desfêcho numa .segun-
ma de ,c{lJJveiro, ::eor toçlo ,o' �

,

Biblioteca da Unive�- ,,' da f�{nl.:,'
,

prédio s�o ksta�ados 'canos j ;si�ade de Cambridge" quê' Numa ,; composição .das.
carre- : que levam �ua:Sob "pressão '"a1;>riga milhares de livros ra mais heterogêneas, notava-

d'·
. '_.

d
'.' ,

'-

'�inte.rvalos, h�, peças ele ':rqs e valiosos, é protegída , mos em' c!\da ..
um de nós,gan O; para os portos' o contlnent.�' 'etlropeu 'vidro_ O vidro ':se quel)ra contra o fogo da mesma -,ma , não só -o frenesi da- reali-

�'HUGO NIEISEN" _ dinam�ques _-. quapdo, ao ir_romper um in- neira, Por todo o edifÍcio
-

zaçi'j.o dest.a 'vi'lgem, ,mas

carregando" madeira pàra portos da Africa ,-cênel;ip, a ternfl,erat,ur:a atin-
'

e}Çistem mais de 3�O detec- também aquêle frenesi que
, ,

L "j. ge
,
certo, limite (qt+e pode tores_ antecede aos grandes mc-

do Sul ser dté de" apenas 51 gT'iUS Se alguina vêz surgir um mentos: ou nas' delíCia" da'

','MA,RILYN�� '_ ingles carregando centígl'a,dOS)., incêndio em qualquer ;pon- hOSPitaliiad� impar do po-
, Quando, o vldro se queb�'a to da bibUoteéa, um desses

,
Vtl concordiense ou sorfen-,

para portos da Inglaterra. a àgua é espalhada por to- ctetectores dará o alarma e, do as experiências e os en-
( sinamentos de' vid'1,s volta-

.
"
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OUANDO no decor�er dêsle ano a firma PEREIRA Oll,VElRA & elA. comemora o seu 200 aniversário, o EXPRESSO f"ORIAN{j(DUS, leva ,aos" s�us df�etores fi.··
gerentes, funcionáríose trabalhadores,/a sua :mensagam cordi.al e' amiga, na certeza de que, a m,a,nei ra correta e leal que sempr,e norfeara,m:suas ,ativida t;
das, serve de exemp,fo a fodos àqüel�1 que fazem, do co'mércio' suá ocupat,ãó ha,bituat

'

,

I
/

,mais segurança, ,nesta Sl<!a

�,,;-,:Dài'?<;!J>.1a par'i o progres
,

soo ���; ,""'''t
•

Após l?rolongada eSJ��i:'à>
,

tínhamos finalmente a opor-

� t\mid'.\d�, e es;ta -não a dei-
• 'Rurf:;ündi5, escalpar.' El,pl!H+-

c8ndo em aviã� da SADIA

T,ansportes Aéreos. sob , o

patroCíniO do ilustre patro
no Atilio Fontana. e num

períOdo de vôo de duás lio-
ras e

-

trinta consider'iva
mo-nos agora senhores, da'

situaciío" e por-!í8P1AS �o
tal' as ma.is c1ive_"s'ls rea

ções .nos componentes dei
nosso grupo. Para uns era

magia 'inacreditável de po
der sobrevoa.!' OS céus bra

sileiros, para outros era a

constante expectativa ao

desenrolar dos, acoute 'i-

mentos: em todos, porém,
, ,

a ansiedade.
6 Como er"l. dI') esperar-se
fomos recf:)]JcionadQs por
estudantes, ,pois para trans

mitir uma mensn,gem de

fraternidaàe entre o habi
tante çlo litora'! e ci elo Oes-
te, inelhol' senã,oquem
irmãos.

) Após uma ,ligeira cQnve�,
,

sa el1tre o g-nmo, o &;en:;:
ddr .(tílio Font<lD'l, e 'AnoéLio

F0�·f:{ion preslc12'ire ,da lTR";;
dirigimo-no's em' CQr8"[j":.ot

j':lara � ceritro (1:,1 cjrhr1c. e'n

direção ao DAgr.;I HOTEL,
a ,nós destinado,
Era comunicativa

'

8; AlIe
gria:, entre todos os am�
gos, visitantes QU anfr�tiÕes,
onde destacava-se' 'ª 13T9Sa,
alegre do amigo Dr. J'edr_i
:r1ho.
Mas ]!lo_derªo pe,gu,ntar,

,

qlJal
.

rªzãv/4este e,J;ltrela
ço de J(l�ias �' ppi:Dj,ões. ,Cre- ,

mos .qu� �serª, -fácil Jlma. ,res.
posta a4muadá,.' _DJo1rante
31l0S �J'I}.A compÍe,ta 'ª es,Cu-
'ridao de �aber, q\le :ç.6s li
torâneos ,tjnh�m@s pª,ra
com, o j.nterior, e ,agora. sem

intermel'liárjos, sem descon-

D1'tA. TELMA C. PERElRA
Clínica Odontolõgioa d.e

Crianças e Adultos

,

Consultório: Rua Tepente
Si1veira 28 � �o andar -

Fone 3798
Exclusivaínente com

hora mnrcada

P O N T' O
. '.

� ,_ -.

D E t

ENéoNTHO
cm,',

ANTUNES,
� SEVERO

P o N T o

D E
,

ENCONTRO

À�, 11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

Muitas outras bibliotecas
são protegidas desse 'modo

BIOXIDO CARBONO

Não faz, muito tempo,
houve um defeito nesta últi·,
ma dependência, Foi imedü': _'
tarriente dectado pelo equí
'pamento. Soaram campa):',
nhas de alarma e, depois d,

"lar tempo a que todo mur.
'

do se retirasse da

equipamento, automatíca-

mente, espalhou, ali, blóxi,
do de, carbono, que. apagou
o fogo. Os 'danos foram pe
queníssimos .

DE

Uma grande firma- que fa
brica pasta de dente instalou
detectores .por tôda a fá
brica e nos locais de arma

zenagem e t_wnbém .onde se

abriga o equipamento para
fornecimento de eletricida
de.

COO'

,
menina MAGDA REGINA

V-ê passar na efeméride 'de hoje s,eu pri ..
meiro aninho de, vida a graciosa _ menina

, ��,?g.da Regina; 'filhinha ,dileta do nosso ilus
, tr�, amigo sr.- Odair Lago e de sua ��a. 'e5� �

I

'P?sa d. Nely M. Lago, elementos de �esb·,·
que em os nossos meios sociais.

Á,Magda Regina- e ,seus pélpais-üs nossos!
parahens.

'

( ,

�SVALDq_ MELO,
ÊSTES MIL NOVECENTOS E" SE "�

.. ",..
I.

\

��NTA E CINCOl Êste que súrgiú faz pou-- ,

aos dia,das brumas de um outi�o dia"marcan.q
do uma noya fase do calendárib,cheio de es.--:t

p-Eranças que não diremos sejafu. novas,por-I
q_lle são velhas como to,dos os-tempos e todos
os, pí'imejros dias de um ano- nov�.
-.

1961,apezar do foguetór,io que o �au-; ,

ddiu e das iluminárias que sobraram das no1-:.:': \'

t�- dos- fe�o'S''"r1ãtãfin:õs�p�-tk)s s��
nos à·meia_ noite,de to<!1os os desêjos de l)6as�
festas e feliz entradq., de ano novo,surgiu co

mo um desmentido'a toda essa esfuziante,·
alegria, tornada desde logó,poucas horas de-,
pois, quando nos' ,Correios e Telegrados,es
ba:rravamos corn ,as nd'vas tarifas pestes pa
ra cartas e telegramas., I

: Quando,igualmente,os fumantes

,part�: jsatis{aç�o de �,su velho VíCio,-t.�Jera1n que ,P�-, II

gar maIS cem p,or ,cento de diferença a mrus '

; sôbre o custo de um mapa de cigarro ou d
, - �

I (

um charuto.
. Alegria que se acabou diante de tuc1d
mais que , veiu para amott�eer 'Q brilho
uma alegria' .fugaz passageira. )t

Boas-festas e feliz �ntrada. dé�o (/
, que se rnou) mentira,êli:al}t,' ,4<;.' preço, '1 (\A

,

IJg�olina 'e seus derivadoS.
Que outras t�tps surprêsa�, " esagradá -

"l'veis nos'�starão re$�tVad� aülda? 1(, 1
, ,-

E quetJ sabe -tarnb�:m.�sl o of )ismo sa-i

díQ dó cQlega :snv:eita L��.ú,vai " fIe!'? /'
,

Que ass�m sej�. "

.

"Ta.DJl:bém a BR 59. continua i 'a rota de J

nossas esperanças,nas' esperançâs-\�"��J�/
, os catarinenses.• " �

Se�á, que' a tartaruga caminhará ,'t.) - ,', ' '" if.
,

' P�SSQS alígeros nêste ano?, _

'"
, ,i' �

B meü- amigo:Eu:' S�I que tarL��rug�' \tl
não tem asas,mas �u usei O', termo poéti:co.

Clueil'o dizer: -, qU€j ándará ma�s ,lig'2'
ro?

�

Esperemos .

_______ -- --1'
I

�

t '

..",..,.....,.__,.\......,._.",.,_"",.".,.",..��-��
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Sandonadàa Lei Que criou o PI.ãd�:m -.
' .

.'
t � ,- .�' -19 '.'�" . .:

o Prereíto -Vieúa da 'R:à- Os'. vétos do Prefeito' in- ;

sa sancionou com dots ve- cídíram sôbre o patágr-M.<;r·
, tos, a lei nO, 654, d:e 'origem 30. do artígo 140. que .es'ti-; .', .....__
do executivo, 'que dispõe 'pula a verba 'de .represer ta- \

sôbre a reorganização poli- . ção do Supervisor Admínís
Ueo-administrativa do Ml1- trativo do Estreito e -o-artt
nicípío de Floria.nóplJUs e go 42°., que determ.na o

institui o plano de Desen- prazo para o 'pagamento elos

volvímento Munleípal .... servícos de pavimentação.
,

(PLADEM)

"
'

...

5-1-64

OE
Os

.

aviões militares e belo
naves dos Estados Unidos
serão brevemente armados
com um novo torpedo antI-.
submarino, que __,. segundo
um porta-voz da Marlnhn
poderá localizar e' destruir
submersíveis inimigos ocul
tos sob a superfície do mar

Disse a Marinha; que a'
nova arma" denomínaôa ."

Mark' 46" 1:) de ogiva não
nuclear, passou com pleno
êxito em todos os testes a

que foi submetida, estando
agora em fase ele produ-·

I"" .'" �",' tt;.�J ",
.

A nová arma 'pode 'sei' lt\!l' 'llôra, -:-de

cado -de aviões a jato a ve ....: dUs .tubos
locidades de até 1\0 km per

. NGIVADO
lê ...

.

np 'de . supei-:fWie.
Um .

motor de combustí
vel sólido, que desenvolve

. uma poténeía de eêrca de
.

4HP por Íibra de seu pêso,
dará' 'ao "Mark 46", na é'

sús. __ velocidades
de alcançar

destruição do objétivo. Se
conhecidos" - disse a Ma- o .torpedo perder o obieti
rlnha, vo, por ialqUer' motivá,
Depois de localizar o ai- durante a perseguição, êle

VO, o torpedeo 'inicia, c P!i,\- remíeía a busca, até reen
màticamente, uma ".0,1)['-' centrar o seu alvo.'A esqua
ração de perseguição e ata- dra disporá dessa nova ar-

que", que é mantida até :�, ma Rtp o Verão de 1965

PAULO VIEIRA DA ROSA E SRA.
EM.lVIANOEL PELUSO E SRA.

participam o noivado de seus filhos
Alice e Murilo

Largo B. Constant 15 - 24/12/64 - Rafael Bandeira 67
5-1·64

Funcionária -- Inícial 60.000,00 .,

:

Admite-se uma. Inftntlações na Gale
-ria Jacquelin e loja 6 T0l!RING CLUB do
BRASIL.

Artigos para tava.lheirus e Senhoras
'Magazinê Gàl�ria - Edifício Jaeque
line - Loja 2

COMEMORAçõES.DO TRANSCU{tSO DO BrCENTENARIO
DE FUNDAÇÃO, DA, IRi\lANDADE DO SENHOR_JESUS

DOS PASSOS .

De comissão do Irmão Provedor Comendador João da
,Si.lva Medeiros 'Filho, convido os Senhores Irmãos e Irmãs

para. participarem nas solenidades com que esta 'Irmanda
de comemorará a passagem do seu bicentenario de funda

ção as quais, obedecendo ao programa organizado, são as
.

seguintes:
DIA' 1° DE JANEIRO às 7,30 horas, benção da nova VI�

LA SACItA da Capela do Menino Deus por S. Excia. Revma.
Sr. Dom Felicio

'

Cesar da Cunha
. Vasconcelos, Àrcebispo

Coadjutor d.e Florianópolis;
às li haras Missa com comunhão geral para Irmãos e

Irmãs; celebrada por S. Excia. Revma. Sr. Dom Felicio da
Cunha Vasconcelos;

,

às 10 horas benção do novo prédio da Lavanderia e do

maquinarío respectivo, pelo R. Sr. Comigo Bernardo Ble-

sing, Capelão 'da Irmandade, logo após a benção, abertura

�. l'da Exposição dos Profs. Franklin Cascaes, Hedio de Assis G �.S T � J) fi C � f É? ,C�rrêa e Pedro Paulo Vichetti;
MI.

r 'lllT.� () P[',�"I\ '".".()'E'.. ts: Iàs 19 horas Missa solene oficiada pelo M. R ..Sr. onse-, lII1!\ J>, \.
" 1"

nhor Frederico Hobold, Vigário Geral da Arquidiocese
com assistência de S. Excia. Revma. Dom Joaquim Domín

gues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano, que pregará ao

Evangelho. Abrilhantará o Coral Santa Cecilia da.Catedral -.,._----

Metropolitana sob c'a regênciado R. Pe. Agostinho Stahelin. ,
,

DIA 2 DE JANETRO às 10 horas Homenagem' ao Corpo
. Médico' do Hospital de Caridade;

Homenagem às Revdmas. Irmãs da Congregação, da

Divina Providência sediadas no Hospital.de Caridade:
Distribuicão de prêmios aos empregados com mais de

20 anos no -. Hospital de Caridade.
,

DIA 10 DE JANEIRO � Visita à\ NecÍ'opole da Irman
d"1de para orações aos Irmãos faleéidos, após a Missa das
3 horas. _._: Inauguração da placa em bronze comemorativa

do segundo. centeqario da Irmandade.
Consist'ório em 29 de Dezembro de 1994.

". O Secretarip
José Tolentino 'de Sousa

Dó nmn;c.ípib de Rió ,lnt
Antas, recebeu rJ deputada
Dib r nsreni 8,". seguinte
mensagem : telegráüea.. .

"Comunico recebemos visita
Diretor {}ELESC; acertando
'pormenores _exten�ã() línhas
'nosso murueipío. Nt..c,portu-

-·nicUtde. agradeço DOl1V '!)I)-

-Plllação estercos i:hf;lre �-

" '"

()FERTAS�OA
OFERTAS DA
O F E-R T-A S 'O 4
O F E R ·T t. ·S· O A

OFERrAS·OA
,OfERTAS D'A
O.FE Rl AS··O A
.0 F E.R T r S o s

. S�E M A N A
O Ff R rAS' :0, A· :'st M A �J A
O.F E' R r 11 s : j A ,5. é M 1\ N .a

o F E R í 'A S. . n s � SEM A �r A
_

"r... <

SEMANA
S.E MA N A

'SeMANA
SEMANA

. Se M h N'A
:SEMAr\lA
<::_f'M A N 11

('ão.

VENDE-SE
Piano de .marca estrangeira, em perfei

to estado de conservação. Tratar à rua Bo
caiuva n. 107�

I

....... ,"

• E D rT A l
A nova arma; que 5 1

primeiro torpedo a usar

combustível. sólido para sue.

população: inclui varios
novos conceitos em seu de
senho, os quais lhe dão m:->;
or velocidàde, maíor poder
de profundidade e- gran�e.
faetlídada. de' manobra": -r-r

acrescentou O' porta-voz, •

Um aparelho de detecto
cão eletrônica, um compu
tador e um sístema- de
guia foram

-

construídos
com caracterlsticas que 'per
mítem ao -tornedc localiza!',
rastrear, e destruir' .sua Ol.h,

linha de Transmissão Atingirá'
Rio des Anf'as

-_

migo. 1'1.:1: oveítanc» 811SGj'_;.
tomuío r.ovo anêio SÓJ1l';c!Ú .

vossa. �j I.,eia ínstalaeão i ''11.€ - '

,

-

,

.

díata Banco Estaclõ ·Cot'-.·", .

diais 8auc1c:ções, kl(il!C /'1.- .

guiar.

Mf:7tER«•

'"
- �. '.' .

\', I

-'
.. ....

-__,_,--�'.,...._.-'.--

.'�., jetivo.

�_.� .. ,-� .1

.Nada de
REBiTES

De'signados N'ovos Auxillares
do Prefeito

O Prefeito Vieira da.Ro- da Secretària de tnvestímen-
Exi.'a em· sel' carro sa assinou d�cretos desig- tos Dr. Ivan Llliz de M:at-

Lona' de Ereios GOLADAII Jiando o Dr. Jaurb Dêntice· tos, para' exercer, em comis
- 6(}l% mais no .âp-r..Jveíta Linhares- para exercer, eln são, o cargo, de Secretário
�nto da.° L\}r1as: '

comissão, o cargo
-

d{ Secre- da Secretaria de Fip.anças e,

rA('A DOS FR;'!.". �� 'tário da Secretaria, de�Ad; o Sr. Zanzibar da 'Sjlv,l:1 fer
-\, .l r;; V_ ministr'1ção; 'Dr. Georg� Wil nand�s> 'para' exerçer; em

�ua S'\tltos �araiva' 453' : di para exercer, em cornis- comissão, o cargo de 'Chefe

�STREITO são, o cargo de Secretário' de Gabinete, nivel 37 ..

, }' i. ib�Mf>.:··tERTl , DÊ FA'ZER ECONOMIa'
'

.

'i '<! (, '"
,

' .

j

Ao transcurso do 20� aniveTsário das lo,jas Pe-

reira Olive�a - TRADI'ÇÃO Dr 'VENDAS PARA A FA.M
. �nUA CATARINEN'SE � s�úda efusivamente àqueles

. que' por dua ·décadas tiveram como ca�acteríst.ka
, principal 0. be� s.ervir as pop\ulações flonanopohta-
na e bh�menauense.

•
•
•
f
•
•
• •

•
•
••
•

. -

'.
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<.

As Fir··
,

Doris Mô�

ria e lzauro Amanhã Receberão Benção Nupcial
,

J

As Personacens do Ano de 1964 de S. C.,

mas Comerciais do Ano 1964 de Fpolis.

_ APRESENTO AS Per- APóS' UM levantamento

sonagens do ano 64 de S.C. com pessôas credêncíadas

que maís se destacaram foi feita a lista das 13 Fir

�m' diversos setôres, Pro-' mas Comerciais do Ano

moção desta Coluna, que a que serão homenageadas.
exemplo dos anos anteri�,... Antiguidade foi o principal
rcs homenageou 'persoila- critério adotado em díver

!idades nos mesmos setores. sos setôres. Estão em meu

que vou destacar hoje. poder alguns dados para

Nossa homenagem é Iní- • serem publicados oportuna
dada com o nome do 00- mente, com datas e por

vernador CELSO RAMOS. quem foram inauguradas.
Além das Treze, foram �1�
crencentadas mais cínco,
encerrando com a mais

moderna que desenvolveu
bastante. \

Justiça de S. C. - Desern-.
bargador José Rocha Fer

reira. Bastos
Parlamentares - Depu

t�dos:' Dib :Cherem: e Fer.

nando Viégas

Militar Almirante

Murlllo Vasco do Valle Sil

va - Comte do 5. D. Na

val'

Igreja - Dom Joaquinl
Domingues de, Oliveira
Arc.. Metropolitano

Investimento - Hilário

Silvestre -

I Diretor Pro

p-rJetátio da. TV�Fpolís.

Ministério Público

Prqmotor',. Dr. Ennio de

Maria Cavallazzi - Presi

dente da Associação I do

M. Público (reeleito)

Banqueiro - Dr. 'Aderbal
Ràmos da Silva - 'Diretor.
do D.J.nco do Paranú/Santrt
Catarina.

Magisterio
Roberto Lacerda,
Lar d� USC

PrOfeliSOl'
Vicc-Rei-

POlitlc05 - Laerte \,�,)!
ra e· J'oaquim Ramos '(D('
\lutados, FcClcraisl
.

Jornulista' J Dt' R\.i.be'l�
de Al'l'uda Ramos - Din

tal' elo Jornal "O Estado.

l).jrigcnt� Po. � ro""al

Atilio Fonb I; fi' Dir0tol'
"ictente - Indústria e

mércio SADIA S/A.

Pr:�·-

1'.cmiuistrnçfi.o Federal

l!;ng-enheiro Dr. Hidelbra'-,
�rat'qucs ele Souz",. D'

\� ] 6: Dis�'�lto Rodr;
) :ER

Carlos Hoepcke S. A.

Busch e Cia. Ltda.
- Meyer e Cia. S. A.

João Moritz S. A.

Irmãos Glavan
Casa Kotzius
Oscar Cardoso S . .A.

,
- Casa Daura .,., J

'

.. :

- Teodoro Ferrari.: Cifl.;í
"Ltda. ..

Savas e Cia.
Alfaitaria -Abraham

Relojoaria Muller

Machado e Cio.

A M,odelar
- ótica' Modêlo,

Farmácia Catarinen,�e

Pereira Oliveira
Fiambrel'ias Koerich

NA TV-F!orlanópo];s, ),0

Programa R::tclar ,na Soci+

dade, fiz. uma entrevish

eom a slmpática e eleg�1n
lç Senhora IIiJárlo (Tri'("
(;in:tu) Silvestre, s8xta-fe'.
ru. Amanhã. às ·21 1l0::;l S
estarei aprcs'.)l).tünc'o o "('

Jcrido programa com ()�1-

tru, entrevista.

PR,OCEDE,7'JT.!; da Gua �

Dabara. pv.ssa'ram as f(',�

{as de ,l'i.m de aDO nes�:t

Capital. o Sr. Otávio Wii
Je111Se[1'1. seu filho Sr. Oti
via ,rtUemsen,s Júnior; Sr-

Todo e qualquer trata- "-,
,

menta caseiro efetuado pa-
ra 'que essas feridas fechem
é nulo, Os unguentos, cre

mes. loções ou pós não pro
duzem o menor resultado
e muitos desses tratamen
tos. sem orientação medica
pojem até mesmo agravar
o caso, como a tintura ci�
iodo e o nitra to tl� prata.
Os portadores dessas ferd�
das' não elevem. portanto,
perder, tempo' pois .repze
sentam lesões perigosas. ;;�(

bído Que' o .cancer, muitas
vezes, surge ·sob essas. j'Qr
mas mascaradas .. Caso apu
roçam: então, �l.�a boca, línanópolttana Sllle deram no-
gua. .narlz ou .Iabtos , l1!hÜ0l'ta altíssíma nu evento, N:-. .'.�
,., j'orna, o índice de grrwl

. oca,SW_O "0/" Diretoria :1:)'
dade

Clube. nrestou urna hOl11(-

nagén�l� Cuônica; Social li v, ,

Cidade - Gesto simpáticCl
e reconhecido pelos dtrr-

gentes da tradícíonal e·

aristocrática sociedade qllC
mutio "nos org�lha. 0 Pre

sidente Jose E: ias., fez a

entrega de vali.ósas lem

branças aos Cronistas Zu-

POR íntermcdío \ desta

Coluna. Q Sr, e Sra. Co

manrãante 'Emílio (Maria
Beatriz) Comelier, apresen

ta as despedidas a tôdas
as pessôas amigas desta

Capital. Seguirão hoje, pa
ra Q . io de .Janeiro, onde

resil1irão na Rua Barata
Ribeiro 23 apto 64 - Co

pacabana. Desejamos urna

boa viagem e felieidad�s
na Guanabara.

,

FOI MUITO bonito e ele

gante o Reveillon do Cla
be Doze de Agôsto, que
reuniu associados no tra-

dícioual acontecimento ;J.3

gala de lim de ano. Notei
bonitas / "toíllets" apresen
tada por elegantes damas
e srtas ela sociedade flori-

ri Machac1o. Celso Pam-

piona ,c ao CO!.lInist,,: 1.8\11-

b?lll recebeu' uma·· 110\1l\"
nac;'e\n o. Decor8.r1or Mi"'),y'l

Garbel.lotti, GUC, 8,')1'(':;;e11'

tou uma bonjta dccol.'acú.)
110 ReV('il1oH. flue fica,.'á
na nossa recordação. Agr,!,
deço o simpático gesto d')
Dr. José Eliás e .de . todos
os mc�nbl'os de sua

toda pela lJonrósa
Dxx'c
lem-

E POR fal8.l' na TV-f'ü"

Uso hUJe. à noite vValt:pr

Souza, apresentará o. P,.':)

grama "Gente" Nossa". An

tunes Severo, entrevistou o

Enc:-,enheil'o Dr. Sebastião

0';,1-

�ns Cristina l\:Iitzche e 'Vera Nett,o, Presidente do Siwh-

\Vll.lemscns. ISáo hospedes cato clflS r.1:b1eradores· de

do Sr. e Sra. AlnlÍra:lt0' Criciuma: e o Dr. Neri Ro

MUl'illo Viasco elo Valle SiJ- sa.

va.

.
- HOGltRIA Vaz' Sep'?--às 11,30 n8 ..

.

','".. tilJa. ontem comenloroupa Capela elo Divino c.,

(
píri.to SD�'to, será realiz��n i.dude nova. Os. recem-ca-

,. ,..
. . �ados João Batista (Ali;;L�8. Cerimonm rellglOsa

.

eco
j

�asa'11ento de Do'ris M8,'.':'1 Maria) Ribas, em "Lua de

Ramos Gornes, com c 1':,'. .M'êl·, 110 Balneário Cám-
I'!:1Ul'O Carneiro. AD,)', o boriu, vieram. participando
o l'eligio!:'o os convidados 'do acóntecimento.
·t', o recepcionados �!."

T. C. - JliJq.rcará �l;,l

acontecimento SQ

nossa Cidade;

laje. 8.8 13,35 hs. d
\lU R8dio GI�arll!l;.J
l'esentar o Progl"l'
,'r l':J, Sociec\s'l.e,
.io pela Imol'.;1.i"'·�
nzaga. (,,,-
ANPO a. '·TE13..

':'
.

a Zelia Ma.l:-

nossa Ci.

Elton,
eleg�nte
'ard I",10-

O'/.-'\MERICAN BAR do

Querência Palace, foi 1'e-
,

modelado e l'i'óxima qUUl'
tr--fei.ra reabrii'á às 20 h0.

ir: au.g'u l'a.ndo suas moder
nas insLalacôes. Está ii-

<,;ando muito bonito.

O SR. e Sra. DI'. Rolda�l
I SÓ11 ia) ConsonlÍ, recepch
na'.'am um. grupo ele cas9.1s

aml�'os. dia 31, marcando
um "RevcilJon" à, esp�)l'te.

N:J OSCAR Pahtce Ho

tfl. rcuniním-se c?saJs f83-

t."·'D.'� �'o a. noite de Sio Sl:

vesü·e. .

o CLUBE "14' de Junho",
no clia 31. apresentou 'l.
:--cu -tradicional Baile das

Debutaqtes. Abriu o :des
file elas meninas moças a

Rainha, dás Debutantes de
S. C � Sandra Zanalta.

\

ACABO ele recebe' ,�on-
'- Floric- Vii!) cio Dr. Dilol' Fréitas

Dr. ,.dxl.nt passar .um ifúh de '38;

\'é '\;;;�ana nO Êalne�l'to ,Mop:o
..

� . t;los,09nyen�?$<.

Feridas perigosas
/

'

Dr. Pires

:As feridas são eonhecí-
,

das de toda gente e é difí
cil encontrar um indivíduo·
que não as tenhã� tido. MuI
tas vezes' elas aparecem c'
secam r�pida$nte. em .

'pau
cos dias. Nefu'· mesmo o

necessário curativo. Outras

vezes qualquer Pomada 0U

pó secativo resolvem '0' pro
blema.

�

lHas, infelizmente, nem

sempre as coisas se passam
assim; pois há certas feri

das, de tamanho reduzido
e que por mais que as tra

temos, não saram. E o maís
Interessante é que muitas
delas surgem sem mais nem i .

menos, Não se encontra'
uma causa iustificavel P8--'
ra aparecerem ou se exís

te, foi imperceptível, resul
tante seja de um coçar mais
forte õu mesmo qualquer.
pancada, picada noturna de

inseto, etc; • J

Quando v; passoi;.>, nos dias ensolar�dos. 'está ou 'não está
sendo'. «ACARICIA ::'.4 pelos ge�erosos raios do SOL '?
Mas a generosldi.'!de terno limite, pelo menos 'Pêi\ra o SOL.
. ,

. As vêzes se· esconda, timidez, quem sabe. Outras vêzes
faz cara fei�.· E se Cf_leima. E queima os outros. Finalmente
faz ar��,. � "yistã. PoIs bem" �Nest�s dias, qU�l1do o SOL
es�á quelmar\bo"use óculos de qualidé;lde. Óculos de quali
.dade S9 . vendá -que� é' especla.lista.

A ÓTICÁ SÇUSSEt. é a única espe�tà!lz�da.,:. e' aceba_de
receb.er uma mOderna, coleção cse óculos para você se

defender dos exageros solares. Outra coisa: Óculos tem
um' toq�e dê ele'gância tÔQa

-

especial. Vai dai ;-...
. .' "., '';

.:;.,
.'

P. S. Sussurte carinhosamente no ouvido 'dO seu namorad� (noivo
w"

o� espOso) :que' você ado'rari�' terito ;_'rri 6c�las...

Apostam9s corno�êle �"la:O p'erd'ará '�empo
. p�ra levar-lhe "até a

'ÓTIC�' SGUSeEL�' Escc;>lha. com' ·c�l.ma, jã que ,variedade �'àó
Je:ít.Çl; e 'dePOls'dlga baixinho; ,obrlgéd�, ';-neu -oern I.

.

.', "o. •

" ,"

l
:

,

.:[ .

'SIRV'A-S'e> CO'

• I,
�

.,� •••. , ..,��,.

eredi·OCUlos
,
,

\
.i

-j.' ri)" I-

Há lJoucos', dias vi um ca

so de cancer positivado pe-

lo exame de labora�ório).-
que resultou ,.d�· ,um f�vo
cspr�n:icJ.o no i�ariz. Fqi�'�\.'}}lJise uma feridírtJ.lil:":j�ttâJftt
sem import;lncia ce qrte � i�f.lt
hf, vüi meio de "cicattizftr 'l.�'
pós dois anos' de t'rata'11él'l-

I ';

to eom pOluadas. ;Feita a t�
�'apeutica acb�lsehhada t\)j' , ,

',",
, . .'�" ';. , f'

possível a cura.,q.diéat'j. '

,
J,"

'

/ . <','... L
O importante' é a pl'0Cl.n·�,' " .._.�.��,.,.,.,........�'f"""'''�'�_''>'� ".:, '.' , __

'

.�_.,

I '.
elo médico quanto afttes � , ,... ". ,., ' -,

,
.

:

pois o cailcer .da ,pele Q/.per- ,.1&� _._ 1ii.i:'. 'ta:__ ..._._ .'1\1 .

iA: ti- .,1-."'&: ......._...,._ ...._ .....__�_",
feit:unente, curável QUi1:!I.:lo'.., � '- •
trul.ado a temo0. E·para 1S- " ",. ,> ,.f.,' "

, _
"

80 a mediclnh po�sue a�- '_ 1;'...., 1,' •
mas eficazes� eolnó,�. no ..

'
.'

,

.� •. ,

caso cm questão, a'radii:lc()-: ,.
.

\:" , ..,':!.., '�.'

rapia e a elett(Íccii;Lg�HáÇã(). • , '.
'
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.,
obtem-ó:e a ctes'Í;nlIção, calíÍ.1 • ,,�' '.i
pleta' elo tecIdo cancereM

..
" '

,

, )t :,�'.em apenas poucos minllf,,- • i,

de' trabalho e a ·cicatrIz re- , . .

,.� ,
s1l1bnte é ótima, desap:l.- .. í ,rccendo mesmo após alguns P ,�

•.m��. , •
..

"

.,'A radioterapia' ta'1ubém l1li
�

'....!t....1Jroporciona btn1s resultados • IIIJI
embora requeíra apireHu� ,

! .

. " �. .'.;

gem especializada" só er�cón ...
" .'trada nas grandes <jpa1des. • , ,

...Nota: Os nossos Mitprês " JI
poderão dirigir a, correspon II •dência desta secção. direta- .� i ,

,
...

mente para o Dr. ,Pires, à'" .

,Rua México, ,31 Rio de." ". �"

•Janeiro.
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.J'a·s·',
; o progre�o de Flonan!5polis' $enindo i\ ,fa,. .."

\ I milia catarillense, seutimo.�os.. prazerosos "d "em cumprimentar,
.

efusivamente, às �ojas •• ' Per�ira Oliveira pOl' ocasião do t1'ansC.1rso
fi de seu 200. aniversário. "
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lln" 0'1"· São 20 anõs de comércio 'exemplar que ,

D ivu Igue : I ;ireI ra�._,
'

, jY� Ira ::::om��� ""ariDa e que ,audamOS

':
:,

"0 ESTADO"
,

-'

GRAÇA OBTIDA i '; MEVfR j;
Agrad7ç�-a obtida por in-, • •

termédio do Pe. Jacó Slater
�

--- • �.'
e Pe. �

_ : i' • �;
.•.

,i
. .: ',; .

(j,.1-65"�.'8.:�""�,�_����"�'_�"__'��' ��.�,�.��;,..���:";��.��
-,-------l
"''' " "'. "

., Leia, Assine e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"A decisão do Supremo
Tqbtipal demonstra que O

po�o ncrte-emerícaao e o go.
V�I1lÓ 'federal estã') emp ?nra
dos' no cumprimento do p-in
cipiO 'democrático básico �
igualdade para tódes cs nor

tEHÍmericanos". '

R
'

'

(;nd.3
4. Em Paris; atuatmem

dois filmes vem r,egistraX:d,
grande sucesso: "Topkapí'
de Jules I;)ll,ssin" onde o rc-

-

ferido diretor,' volta à te

mática de "Rififi": ,:'escri
cão de um fabuloso roubo
de joias.

, O segundo filme é "Le

Train, de John FrankeDhei
mer (Sob o Domínio do

Mal) ,que apresenta aec.!l-"
tecímentos relacionados
com a ocupação nasísta na

França; com a ação da "Re
sístêncía".

5. Grande sucesso regls
trou em Pôrto Alegre, o do

cumentário de Jal'cpettI,
"Munro do Cão", um :I(1s
mais belos documentos �ó
bre a eterr-a contradição do
ser humano em nosso nurn

do.
5, Em exibições "1\1ent:l'.1'

Infamante" que reune em

seu elenco, Laurence OEver',
e Simone Signoret.

6. "Cine Ronda' ,

espera
"a colaboracão "'os leitores.1, 1

que poderão escrever, ana-

lisando a cclu=a, proc'J'I'an:-'
do aperfeiçoa-lá, como tam

bém escreVer artigos
,

,7, DeSo'9D"C'S a tnrl(l<;' IS

leitores de nossa eoluna 'um
fe'iz a+o de 196:i como ta-ri
b�m" a :'or'os OS diretores (>

tunclonar.os do jornal.

Jpna.nuel Medeiros Vieil'R

E!l:viai::'O �e C. R, em PÔrto
Alegre. "-

,
'

1

�EQUJ3;NAS NOTAS
, , ,

8. Clecníce Zimmermann
9. Dionisio Loch. '

10. 'Edy Ge�ovez 'Luft, (
.

11. Ernani Felippe Beppler
12. Fortunato Alves Cavalé .n

ti
1'3. Dr. Homero de Miranda

1. Encerraram-'se as' fF

.magens de "Vaghe stene

Dell'Orsa", pelícu'a de Lu

chino Visconti, para muitos

a "maior figura, da cinema

tografia atual.
�

O Realizador do notável
"Rocco, e seus Irmãos", en-

contra-se atualmente em

Londreso, onde vai encenar
a: ópera "II Trovatore", de
Verdi.

2. Põrto Alegre pode se

'rpQ'oz!"ar: anós 'fi 'repríse de
"Uma Nbite ·pá Ónf'ré, r.hp
garão a nós" mais alzuns
filmf's dos "Irmãos Marx"
um dos maiores grupos de

cômicos do cinema antigo
quê devem estar na lem

branca de multes expecta
dores da velha guar=a. Vi-

• I

Gomes.

1:4. Dr. Humberto Macha-
do
15.. Ireneo Dárció Schwam
'bach.
16. Isaac' Benchlmol _

17: Ivan Claus Guenther
188. Laurinha Popp Corrêa
19. Leopoldo Frederico Sa�

danha.
20. Ligia Moritz
21: Marcelo Rupp
22. Maria Hessmann
23. Nelson Díogenes .do VaI
.Ie :

24. Nelza. Mafra
25. Neuma Clementina $Uvei
ra.

26. Ni!ton Gesser.
27. Odíla Maria BicíocchI'
28. Paulo Sérgio Mager
29. Pedro ,nhrisH<mo lIft'afTer
�n Reginaldo Pereira O'j-'et
ra.

�1
, 'Pe'1ato Scheidt

32. 'Roberto, l\.['+iouti I

33, P.."P.'p,.in ('!"n�eli.er
:>4 '?��!'irioPereira Pi�to d�
Arruda.
�" 'Pn,.,.,Ü�ldo Izon Hei!
M '�ó�n'in 1\}I'",.'1n TTl'I:;�,'cht
�7, �"'ll" A. np' Veiga'

rão: "Um dia )10

"Um dia nas Corridas", "A
venturas no Oeste".
.. 3. A, película brasileira
"Os 'Fuzis", de Rút· Gu=rrn
oremíado em Berlim. em

ninho passado, acaba de re
ceber o prêmio "Cabeza de

Pale'<que" r o Fesfíval de
II, �a"'1'!lco, México. (

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

, RÁDlfIS
Pagando em

B ,�'" �� �"l�,��I;::-�nH ,:-i� Ir ::t,l!1HeD�ij\;:.: Uti ..

22 M ,,;�es n� M,-�e',ar

P f'c'
-

<:,," ..,,"",6"r,(!" !���o!l r. .A �;9,� , -U .Jí.
JOIre Amaral e sra., partíc'p-m aos '-a"'en"ec; " pes=oas

R,J""'k�s (l ,:m"��"t,,, "'e oasamento dé sua frIla Maria José,
com o, sr� ,T_.ico Soncini. ' "

II," �r,:,-" r,,�,,;,,' 'M'py\n<>s
41 'tT'""..,Mn:- ("!""�-�" n:h.,s
42. Wania Grams Ríbas.. --....----

i
I

--- _-----
, ,

:," - ,,. ..
"

1

t.! ,j l.H..

CENTRO
São José
-às 10 horas

.

Matinada
Tim Holt

- em-

O 6 "RURAL
Censura: até 5 anos

, s

às,1 1/2 - 3 3/4 - 7 -'9 hs .

.. James· Gárner
, 'Lee Remick'

� em ...:...,

SIMPATWO, RICO E
'\, <FELIZ

'PanaVision - Metro coíor

',Cem'ura': até 1) ànos

,

Ritz
às 2 � 4 � 7 - 9 horas

Channíng Polok
Luciana Gilli

- em �

O SH�IK' VERMELHO

Euro�cope - EstamanColor
Censura.: até 10 anos

l,;OJJoSIULt O��V,� (i ,·�u.
tnd 4: Ct' "H:J't:l� itleiah.u gn,., \ H"A� �,

(1'lh,�1 ,�, !(r! ;(1)1' li' II

"

Raxy
,Clín�ca' O,u_ontopediatrica.
_ Dra, Iara Odila Noceti Àmroon
,M�todo psicológ�co úlOderno especl:'ili-

�do para cria,nças.'
c Alta rotação \

Aplicação tópica de. Búor '(para preven
çãe da cárie dentária)

Atrncle tamb�m sr\s.

1 SO.[l'1el'lte· �orr hora marcadp - das
8.30 às 12 p éltl� 14 �", 1 P hl"'C�

às 2 - 4 - 7 - 9-'1/4 hs.,
Maria Graeia

- em _;,

O SORRJSO ,DA VIRGE!\oI
Ea"tmanColor

Censura: até � anos

BAIRROS
Glória
às 2 -' 4 - 7 - 9 horas
Elvis P,resley .

StelIa stevens
GAROTAS E.MAIS

GAROTAS
. Tecnicõlor

,Censura: até ,5 anos
L.." Dumié1Sf d� '�,

COlltabilidad� , ,"

"acia: ,Tmn-ôsto ll� �
Cornrulsórk - li'

Emprêsas (Lei
cip Rp"da fLu('T,'

roliva'·+ , e

S'O··�,

;,
lmpéri,o
às 2 1/2 - 5 1/2 - 7 1/2 e

,

9 1/2 horas
Yul Brynner
àeorge 'Chakiris
ShIrley Anne 'Field
- em-

'OS REIS DG' SOL
PaJ".aVision - Teqnicolor
Censura: até 10 anos,

>, .

o nôvo a

tivas"tfa
,.I ,'", ,

\ ,

,,'
"

Rajá
às 2 e 8 horaS' '

"

Charlton Heston

Sophia Lóren
•• 1

EL CID
Cinemà Scope - TecnicOlo?
, çe�sul'a. até 5 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lMLTIJ)4QRlS, 3.1 - OE - bte ã. resistência da pele à

1 Dois. ci�ntiatas, Ml"te-aII\e- eletricidade. Descobriu o dr.

rícaaos ape:deiço�am um Ric:tlter que a pele, resiste'
método $,imp1es.;, indolçr e naturalmente, ao fluxo- de pe

náb- cUúlgi<lG pal'� desce- quenas correntes elétricas,
,

brír e IQ9a� o cancel' pul�
-, enquanto que os fluidos e te-

manar. cidos sob ela são muito bons

Tal método. faz 'renascer as condutores elétricos.

esperanças de uma desce- O método, consiste em pas-

berta precoce e tratamento sar uma pequena e quase im '

,da.,enfermidade, que é geral- perceptível corrente elétrica

mente fatal, quando tardia- através do corpo do pacíen
mente pressentida. te. Uma vez que' a resístên-

Expertmentado em 37 pa- cia da pele é controlada pela
cientes, o novo método apre sistema nervoso símpãtíco,
sentou resultados satisfa- todo dano causado ao siso'

t6rios. ToTdavia, é necessá tema, como , por exemplo, a
rio que o sistema seja ex- pressão: produzida pon um

perimentado em grande es- tumor, interrompe o fluxo da

cala, 'corrente e aumenta a, resís-
A Socied'lde Norte-Ameri- tp,,:,�'n "" ","'n n_��;;",,, "�.')r

cana de Canç:erologia, que a

nunciou o novo método, dis
se \que o sistema 'nã()' de

monstrou ai!-1d� 'a possibili \
dade da descoberta do, can
'cer em suas fases mrciais,

quando a, círurgía , os me

roçamentos e a radiação po
dem salvar o doente. Os pa
'cientes .submetidos ao novo
método eram sabidamente
canc,efOsos., '/- ,

O� drs. Curt- P. Richter' e
James F. Frieh, da F<lculd'l
d,e' de ,Medicina da Uni\Tersi-

,
dade Joftns Hopkins, são os

inventores ,do apaTêlho des
cobridor do cancer, que é
um modêlo modificado do
instrumento com o qual O dr
Ricnter realizou estudos sô-

t

descoberta do
ll�lcr �@:.�=-il::r Muilo Baralo?

.

Vt �i<':m�1� Gru:inha!

.

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

Ass�rm'b�éia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃO
S,A. COMERCIO F If'TDUSTRIA, para se reunirem em. .As
sembléia Geral Extraordínâria," a realizar-se no d� 9 (rio·
ve) de jar-eíro de 19E5, às ·14 (quatorze) horas.r em sua

sede social, ", l'1,WI (lo Comércio, 194, nesta cidade ele VI;

D.EIRA, Es"" 10 de Santa Catarina" afim de delib6l�8,tem
sobre a seguinte

'

C�nE]).� DO DIA

a) Efetivação do au-nento dó Capital ,Spcial aimivàiio
pela Assembléia Cer"l ExtTaordinária reaüzada, no' d.iÍl! 30
de novembro de 19:J4 e consequente alteraç� dos ·K;titu·
tos Sociais;

.

." .

b) Outros assuntos de interêsse social.
Videira, 5 de dezemhro de 196.4

A DI�TO'1,IA'
:M�65 '

�_"_------''''_---:----:"--''':----

EDJITAL
. E:c�"'1es de Arlmissão

(2.a época)
Inscriqp,O: 4/1 '196'5.a 16/1/65 e de 15/2/65 a 20/2/65.
Exp8dic�te: r'lqS '1 à.s 11 horas e das 1430 às 17,OObs.·
Taxa de inscrição: Cr$ LODO

'

Re"lIiza']Êó: d:,as 22,23, e 24 de fevereiro
Horário _ dia 22: Português às 8hs.

dia 23: Aritmética às 8hs.

, mais de resistência .são .l'egisl
trados .ern aparemo de me ii

ção, permitindo
1
a localí'tà

ção dos tumores pulmóna
res.

, Os eletrodos e aparelhos
de medição, que funcíon-rn

por:'meio de baterias, rer, is

tram o fluxo e a interrupção
d'l 'corrente. Um eletro é li-

gado à perna do paciente. O
-:

Solicitadores
outro, um pequeno disco de ,.,'

,

.metal, é revolvido sôbre pl'),r�
"' rnHl�Con�plhplr('·M:lfr::l 4� �::lii:l 2

tes do peito, ombros, braços �rÕES' 'CMTS 'rRARALm�'fAS CO-
pescoço e cabeça. 1\.1f'T,'I �TA

'

Disseram os cientistas que
,,,q·l,, T� P'R:FVTJ)F.�íT A sn_(,'lAL F,rrr

tôdal) as provas, foram posi-
tivas em ensaios realizados
com os 37 pacientes, C0m

cânceres pulmonares . previa
mente diagnosticados. Em 35

'4
'

caneer

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

DOc:l�e�t�s:C��l�����e�!��a�:i���to�SO8�:�didato de- Grande a Produção Agríco.la dos
verá comp',et.ar .11 ,mos até 31 de dezembro de 1965 Não ..

se aceitam Cert;r Ses com a observação "Para fins escoia- . 'EUA em 1964
Atestado médi.co (Ofici'l!) WASHINGTON. 2 - OE
Atestado de vacina (re�ente)., ,. A pródução agrícola dos Es
Tod')s '1s doc" l':e"'tos deve::ão ter as firm!:!,s �econheci· tados, TInidos em 1!)64 f�i a
Ha"eI'á sOn"e'J.te provas escritas, devendo o ca:ldida- segunda em tamanho até

to tirar g-:-r' c''';� 8 - Pcrtuguês e Aritmética, e grau 4 hoje registrada, sendo se.

em ConheciIj_1entos Gerais,
'.

'

Curso Médio
perada. .apenas pela de 1963

s.egundo ..cálculos feitos pelo
Departamento de Agricultu
ra.

Esse �esultado foi conse

guidó, a despeito da sêca

.
verificada em' algumas regi
ões,' do país, na ,época do
crescimento das colheitas.
.'

As ,terras em que se obti

.
veram, as 59 colheitas de
maior importância medem'

,

no total 122.400.000 hectares
isto é, 1 por cento menos

do que a' área tot'll do ano

passado. Todavia , a exten
são total do terreno cultiva
do aumentou ligeiramente.
A produção, de trigo de

.
"

34.830.000 toneladas métricas
foi 13 'por cento maior do
que a de 1963 e 3 'por cento
superior à produção - média
correspondente ao tperíodo
de 1958-62.
A produção de arroz esta-

.------------------__-----. -----.------------�

(Admissão)
A matrícula 'ia Curso Médio, somente será efetuada

ap6s uma eni;re-·ista de candidato e pais com' � Padre Di

.
retor. O c:,;·' .."r',r',o ds" .,.. � completar no mínimo 10 anos

e no máxÍl'r'.c :2 anos PO decorrer do ano letivo.

O ?','10 l,etlvo iPjci2r·se·à as 8 horas do dia 4 de mar-

ço de 1965. ,

De 21/1/1965 a 14/2/J965 não haverá ltxpediente na Se·

cretaria e Tesouraria (Férias).
'

Florianópolis, 29 de dezembro de 1964:

Ir. José JadiF Hal'tmann, S. J. - Secretário,

'Pe. Eugênio Rohe, S. J. - Diretor
5-1-65

f'QA. EVA
. \

Clínica Infantil
Consultório: rua,Jerônimo coelho no. 325

mconju. 207 - Ed. Julieta Fone:·2495 - ho
rário das 14.30 'às 18 hs.

\
-

SANTA CATARINA PRECISA DA Bii:59,

1�10VEIS A, VEN.DA
- CASA DE TIJOLOS _ AGRONôMICA"""': Rua Servidão Vieira 46 - Casa 2

pavimentos - Em cima: 2 quartos - 2 sala$ - c03inha - baMeiro com:

pIeto, com val"andão envidraçado. Em baixo: 2 qU'lrtos - sala - coz�
e WC. PreGo: Cr$ 4.000.000,00 _ financiaru,.

Cristovão, Nunes Pires, 23 - �1A - 3 quartçs -;- CCSl-
'

- dependências de empregada - telefone -- preqo'

) ESTItEITO -. RUA BALh.JA'RIO - QUASE JUN.

RAGEM. PF.,_,ÇO FACILITAn.'.
anitárias.
e C :ro Preto - Fina rAsidêneia� em cima tem

eiro - cozinha e V!IU'8-'lldão. Em baixo 4 salas
sanitárias.
AbA NOVAi\. �MS, Ll"';DA DO LOCAL
OS -- 2 SALAS - COZ).4'4H4 - BANHEI

�TAPA.� coM FACILIDADES_

ndos ilQ. ,WA1' no caes LiberQAde.
grande �eno - Oportgntdade!
e .... Ma 88!'VIdI8 80 )ado do Hotel ..:.:

8l.lf;r.....da - Acelta Oferta.,
--

CIONA'4 PEQUENO NO BALNEA'RI@

L�_' -

�CIOrrentes _ t,�

beleceu um recorde em 1964.
Diz O relatório do Depa,r

tamento da AgrimÍltura. que; .

em 1964, foram favoráveis' as
cOlh\itas de algodão. amen

doim� outras no -sul do, país
�, Estabelecendo-se ,em 100, o
índice de producao. -gara" os
anos de 1957 a 1960 o índice

correspondente à colheita
de 1964 foi de 109 ou seja,
·3 ponto� menos _do que . .no..1._
ano passado, porém superi�
or aos índIces de todos os

anos anteriores.

Q ·0.

pulmonar
outros pacientes com díver- dísposítívo indicou câncer

sas enfermidades do peito; o pulmonar em um dêles.

, Participação
-Jeão- Pedro Silveira de Souza e sra.

. Phelippe Jorge e sra .

. Participam aos' parentes e pessoas ami

gas o' contrato de casamento de seus filhos
Maria Helena e Luiz, Felipe

. 'Prâça .:Getúlio Vargas, 23 _. Coqueiros
Flórianõpolis".16 de dezembro de 1964

��--
_..._�----

Instituto de Beleza Selma
Precisa de urna manicure com urgência, .

Rua: Críspím Mir�, 34.

ESCQJJOPIO DF, AnvocACIA '

DR N1LTON 'PEREIRA'

.

'AdT·o�ado
ABELARDO" H BLUMENBERG

'A .. HAHN'
e PERSl

.E-D J J A 1
JUÍZO DE DIREITO 'DA
VARA _DOS FEITOS DA

FAZENDA PUBLICA E ACI

DENTES" DO 'TRABALHO

nA' COMARCA DE FLORIA-
, NÓPOLIS,

, o presente edital de cita·

ção Virem ou dêle conheci
menta tiverem que. por par
te de JULIO WOJCIKIE·

WICZ; austríaco, casado,
comerciante, residente nes·

ta Capital, foi requerido um

terreno, em uma àçã'o de

usucaprao, assim caracteri

zado: um terreno situado à
Avenida Rio Bran1co, nesta

Capital, com 1,260 (hum
.

' \
mil ,e duzentos e sessent,a)
metros quadr"ldos, fazendo

frente à referida Avenida"
com 29,80 metros; fundos,
com 78,20 metros, extre
mando com' propriedade do

re.querente; ,lado esquerdo
com 21,00 metros, extre·

mando com propriedade de

Vera M. Neves, e lado di

reito, com 11,00 metro�, ex

tremando com propriedade
do Govêrno do Estado ou

quem de direito. Feita a

justificação da posse, foi a

mesma julg'lda procedente
por sentença. E, para que

chegue ao conhecimento de'

todos, mandou expedir o'

.presente edital, que serã

pUblicado na forma da lei e

fixado no lugar .de costu

me. Dado e passado nesta

cidade de Florianópolis, aos

vinte e três dias do mês de

Edital
"

de citação com o

prazo- de, �trinta (30) dias.

Q Doutor ARY PE

REIRA ,E OLIVEIRA,
Juiz de DireitQ- da Vara

de. Menores, em exer

cício no pargo de Juiz

de Direito da Vara, dos

Feitos da Fi;lZenda Pú

blica e Acidentes do

Trabalbo 4a CQm'lrca
de Fl0ri�6poos, Ca,pi
tál do E;stádo de ,Santa

Catarina, na forma da

lêi; etc.

FAZ SABER a todos que
------

EDITAL N. 11164
Abre inscrições ao· ambas originais, tanto dos

Concurso de �Habili- certificados de conclusão

tação, para
- matrícula do curso; como dos respec

inicial, em. 1965, no tivos, 'históricos escolares,
curso de Farmácia. obedecidos, quanto à êstes,

os modêlos 18 e 19.

De ordem ao Exmo. Sr. Tod.os Os docu.:mentos de-

Prof. R�nulpho José de, verão ter ,as firmas réco

Souza $obrinho, Diretor, nhecidas.

em exercício, desta Facul- Não será adlnitida a ins- novembro, do' ano de, mil

dade, e de conformddade crtçao de candidato ,que

com· o Regimento lnberno apresente documentação in

dêste estabelecimento d�, completa, bem como rião

ênsino, faço públiCO qNe, no será aceita pública-forma
períodO de 2 a 20 de' janei- de qualquer- documento. ,

ro de 1965, estarão. abertas, Admitiróse-á, em casos,

nesta Secretaria, no hora- especiais, o pedido de ins

rio das 8 às 13 horas, de crição por -via postal, ' em

segunda à sexta-feira, as. carta 'registrada, e com re

inscrições ao concurso de' cibo' de volt!)), desde que o

habilitação, para matrícula ;requerente faça acompa-'
inicial, em 1965, no curso Ilhar a sua pem.ção de to- I11III

de Farmácia. ·dos· os. 'docw:nentas" exigi- ...

O concurso, que constará dos. •
de prova. escrita, vers'lrá O número de inscrições é •
sôbre as seguintes discÍ- ilimitado, 'mas' o número·

pUnas: FÍSICA, QUÍMICA E de vagas p'lra, matrícula ini- •
BIOLOGIA. Os progl'amas. cial, em 1965,

'

é de quaren- •
dessas disciplinas versam ta e cinco (45').

sôbre matéria do éiclo co- Os certificados· de ·exri- •
legial. mes ou' de conclusão, de •
Os candidatos deverão� curso, de grau médio deve-.,

apl'esentar, para inscriçãó rão. revestir-se', das seguin- III'

ao referido concurso,' os tes garantias de autentici- •
seguintes documentos: da:ad)e:" 'lIII
1) Requerimento de ins- Serem de' modêlo ofi- IJII

ciaI; •
b) Terem as, firmas das II!II

,autoridades respqnsáveis pe· :
la expedição lançadas' de ...
modo legível. •
Das provas' do concu,rso

dé habilitação:. não haverá •
revisao, salvo para corrigir •êrro de identüicação.
E, para, que 'c'heg'ue . ao j

I

conhecimento 'dos ,interes· I11III
sados, faz·se O presente Edi- ...

tal" que' será pub1icadO,'
por várias vêzes, no Diá_' lIIIII
rio' Oficial do Estado de"
Santa Catarina. _ '

Secretaria da Faculdade.
de Farmácia da ,Universida- 'I11III
de de Santa Çataril).a, em ...

Florian?polis, 14 de dezem- •
bro ,de; 1964.

•
'AsSo} Bel.' Hüton dos,PrazereS, SeeretáTie.

VISTO: .' I
•

(rAss." 'Prof. Ranulpho J'o· •
sé de S01JZ3 Sobrinho, Dire- d.:
tor" em elXercíc�o. ' l1li

5-1·65 ,III
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cfição;
2) Prov,a de conclusão

do curso secundário;
3) Carteira de Identida

de;
4) Atestado de Idoneida

de moral;
.

5) Atesl;,fdo de
. sanidade

física e mental; .

.

6) Abreugrafia, 'expedida
pela Departamento de ,; Saú

de Públic,'l de Florianópolis,
ou de órgão, oficial. do'

país;
• 7) Certidão de nasci

mento, passada por. Oficial

de Registro Civil;
8) Prova de 'estar. em, dia

com as obrigações relativas

ao serviço militar;
,

,

9) Título éleitoràl;
10) Prova' do pagamenfiG

da taxa de inscrição;
11 (Três (3) fotogratias

4 x'4.·
,

À prova' de conclusão do

curso secundário deverá

ser feita em duas (2.) vias.
.'i, ,

novecentos e seSsenta e

quatro. Eu, Edison de Mau· ,

ra Ferro, Escrivão vitalício,
.

subscrevi.

Ary Pereil'a e 01iveira
Juiz de Direito, em exercício

5-1°-65
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PROCURA-SE - casa ou

para. alugar. TELEFONE -, 24

dando condições _

rtamento

e 2416,

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

.. 'MobiHãrics � Co!chões de

TapeIes � Eslof�dos
Em 22 Mensalidades LU� A delar

Loja Rádio Peças
mesm.á rua. novo endereço - F rio Adueci

,867 --' Estreito.

Aproveite' as vantagens de de AU(l

COMPRE A SUA TELE ÃO
�----------------�--

V E N' D 'E - S E
(Com ou se.m I telefo

Por motivo de transferên
. o seguinte grupo,: .

1 prédio de alvenal'ia

com 3 lojas no terreo e ampla
critórios no andar superior. I
pletas inclusive telefone.'

1 casa de alvenaria ,com ças
1 garagem de

-

alv;enaria 3 x 10 mts

Tudo cOpl frente para o o marítime

Ver e tratar na rua 14 de lul no. 595 E�

tr.eito

vende-SE

ArHçns Finos

Ma9!zine Ealeria
Edifíci, Jacqueline -, ja '2

Quem consfrui, já sabe

Tacos e Paquels
Rcdàpés Forras
Parlas de, Ferro e Madeira
Janelas de Ferro, de C®rrer, c Basculanle
Portões de Fer,o
Para pronla e.ltega e por prpço Inais econ ,icos

CompensadDS q' ,.

• arana ada
.BUA DI. rOL'/10 ADU�CE, 11.0 7

T�lefone 6277
.

ESTIlEITO

�ompenssados de: FinhD
Amendoim,
Loro
Cabreuva
'Cedro

'e ós tamosos

Imbuia
PaQ�Marliin
Gonçalo-Alve
Mo�no
Carvalho
Pau-Oleo,Fantasia,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'tingir-me num- dêsses mo- gas, porquanto não é suas
meatos psicológicos em- qu i {roRtei.ras. Pl!'oeuremos me

-a vida entre os hozriens, no !h0m!', acertar] i1eformar a

que ela possuí' de Injustiça 1ílerfei�oar, <com a prata de

de incompreensão e de de. casa, buscando na própria
.selegãncía, tinha-me 'a�.1ba- capaeidade do: ,povo br41s:L
do de brindar com uma de �€i'fo fi nas passibil!óades
suas tramas, da qual estava que lhe, oferece Q passado
emergindo semi-morto de histórieo de sua formação
desencanto, de tédio, de ele; sacíaí, seguir-o H'1oo.eto te:m�

sesperança. No período de peramentai, para- l:l1;\e �a·
estado dessa síndrome de a- mos 'cousa nOSl>R, I à nOSIi\:iJ.

versão a tudo e a todos, o
.

feição, a nosso gosto, iii. nos

espírito humano perde apre so agrado, a nosso 'molde"
disposição para esperar o sem importar para depois
vosso gesto foi. para mim lutar mais um século no mo

tão desvanecedor. tão canso" vímento quase retrogr.ado
lador, tão oportuno para o da adaptaçâo a algo que ro
meu coração, que nem te- ge às sutilezas naturais da
nho palavras suficientes pa- nossa prõpria formação de
ra vos agradecer . Gestos co .povo 'livre ê em ascenção pa
mo êste .

não se agradecem' ra-as -glórías do País do fu

turo.· A brecha a tamponar
na

.

organização do ensino

universitário é engendrada
pai:' numerosas lacunas vící

nais, 'que rep·resentam ou
tros tantós pontos débeis da

.estrutura, outros tantos ví

cios 'na corice,pcão do con

junto, . outras tantas feridas
defiilifadas no casco deste

'barco que Tepresenta o ver

dadeíro, o úníco.. o fabuloso
o esplêndido veículo do Bra

sil, na §u� longa e aciden

tida 'viagem errí demanda

d�s ··Illf,gas .glortosas do por
vir ..

vel surpresa, feliz e emocio
nante. Não tinha, em verda

de, cogitado da 'possibHida
de .real' e legítima da eseo

, Tivestes para com êste lha do· professor- de Micro
velho professor um gesto de biologia, cadeira lecionada
extrema delicadeza,

'

convi- no meio do curse, distante
dando-o para apadrinhar a da época em que os alunes
vossa festa de formatura. começam a se agitar para
Confesso-vC5 que recebi o as solenidades de formatu
convite cori surpreza agradá ra. É que o convite veio a-

Dr. Polrdoro S.

I I

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

•

e
..

Florianôpolis, Janeiro de 1965
Blumenau mesmo com palavras, nem

Caro Leitor ou Leitora com retríbuíções -materíaís.

f 1 cqmpráveís- com o vil metal
1 - Você, sua' Iami ia e seus amigos ps- Só uma atitude de prece;

tão con ida-dos á participar do mais
.

fabulo- imensurável dentro da par

SO sorteio jamais promovido 'por uma IOJ·a. de
ca ·coneepçã,o humana, ím-:

• UI- ponderável' dentro de nos-

Florianópolis e Bumenau. Esse sorteio ·mar- sas limitações inatingível fo-

decc d
",

1.9·65 F
..

1 d ra da esfera 'da perfeiçãocará, O eçorrer' e ,o estiva e
divina, seria representativa,

Vendas do 2D.o Aniversário das LojasPerei- de uma gratidão dêste por

ra Oliveira. te, Acomodado dentro , em

dos' pratos.' da balança, coo.
2 - Os' prêmios são êstes: 1 automóvel mo se fôra um punhado de'

Volkswagen, "zero ,lrm", l1àp·.arelhos .de te. pepitas de ouro puro e de
I"_ rútilos brilhantes, o vosso

Ievísâo'e 44 prêmios correspondentes ao va-' gesto faria oscilar e atrairía

lor da
4

ua compra, qualquer 'seja ela, desde o fiel, mesmo que no outro

prato eu (amontoasse tôdas
5 mil até 1 mihâo 'de cruzeiros. as canseiras dêstes rtezesse-

3 t-- Nenhuma despeza extra é exigida: te anos de magistério uni-
- versítãrío, corn todas as

basta você adquirir, em uma de nossas lojas suas lutas, desilusões e de-

.� DU agent.es, qualquer utilid.ade doméstica.. sencantos. A emoção de to-

! I dos' os vossos professores
Feita a compra (a VIsta ou aprazo). que convosco pr-ivaram nss-

s��-lhe á entregue, gratuitamente, um . cu-
tes anos de atividade estu

dantil; que marcaram a. vos

pom n merado, tque O habilitará a todos os sa passagem pela velha Fa-

sorteios,' de fevereiro a dezembro de 1965 C culdade de Farmácia" é
imensa e indescritível. nesta.

janeiro de 1966.· hora de separação. M8S umI '.J_(.c A f4 - Vnrê ua pre terência a nossa .irroa; dêles sobretudo sente em-
.

f lhor arti bargar-lhe a voz' essa emo-
em troca, nós o frecemos o me or artígs, c cão, nor ser: mais viva cue

melhor prêço, as melhores condições <te pa- nos demais, CÜ'TIO não pode
-

., ria deixar de .set: é o vosso

gamento e sua articipação . nos SOF.·teias ClE:
- paraninfo. A honestidade ria

56 premios. J .

minha formação me obriga

5 .- Com.e& .em J'aneiro, você, sua {a,- a i!1dagar de vós neste mo

mento decisivo: que mereci

milia e seus Amigo�, a fazer compras no Fes- de vós para tama,nba recom

tivàl de Vendas do 20(./� .Aniversário da::: pensa? Medistes ]J.em o (me

representa para um profe::;·
Lojas Pereira Olireira e (quem sabe?) esta- Sal' universidade a escolha·

� rá na sua casa � feliz ganhador do A{üomó- para par:minfar, pàm apa-

(
,. drinhar? Não é vaidade que

ve IVolkswagen "Lero km"?' lhe peneira na alma - é 1'e-

É) - O convte está feito. AO'uardamoE" morso por não ter feito

I·
b·. mais \, por nã.o ter se esfor-

. sua visita ,e . . .. . bom. sorteio" çado mais, por não ter dedi-
.'

. '-, Cordlahnente cada mais; não é ambicioso

orgulho - é sentimento de

culpa por não tê-los recebi
do m'Ús em seu próprio a

conchego, �m süa mais ínti
ma vivência, em oportunida
des . mais numerosas 'dêste
roteiro que hoje se encerra

não é egoísmo - é senti
mento de omissiiA" não.·é
parvoíce - ·-é " 'Q"'lr:ão' de

exiguidade e de culpa ..

MeUS. caríssim'os alunos,
êste é o rnomento da sin
ceridade e qa honestidade.
Não cabe nesta hora � éO[o
cação da chama. deba�xo ,do
alqueiro. ,

PEREIRA OLIVEIRA & elA.

\
.

P.S.: - Os elints que atualmente. tem con-

ta a?erta em n�so crediário e que es�e-
J2m com osseus pagamentos Em dw.
part±eiparão· 081' sorteios,

.

recebendo o

cupom no' at0 do pagamento da' presta
ção' que se vi nce em janeiro. '.'
- Para obt�r mais de 1 cupom basta
fazer nova cotnpra. .

..

Os que hoje se aprestam
para preencher os claros do

futuro, nos. terrenos social

profis�ional, político, adml-_
nistrativo e docente, pn:_ci
sam inteirar-se de que há
uma profunda brecha a ser

tamponada, na organização
universitária do nosso País.
Não façamos paralelos com

o que existe em óutras pla-

Quer Compr r MuHo Ibralo?
Preços pularíssimos:
Na . Gralde Grulinha

Com a rssponsabiltdade
de professor' universitário

integrante ,portanto, de

uma comunidade à qual
I

ifi tcompete espec icamen e a

análise dos problemas e dos

processos do ensino 'suprv
Tio!', Icu-mpre·nos

. realizar
uma incursão até o âmago
da questão, com dtlplo in

tuito, pcimeíro o de ajudar
na reconstrução '8 na refor

ma, alertando aos :futuros
I
detentores dos' postos do

centes para o que há de ur

gente a' fazer; segundo o de

justificar, perante êles, ain

da alunos de hoje e os de

mais, que. fkam 'nos bancos

faltou melhor assistência
do corpo docente, mais vi

vência deles com os seus

pl'ecepto�es, mais e.ntrosa;
mento. mais ·pra.dutividaqe,
mais peSQuisa. O problem.'l
é complexo,. primeiro por

que o edifí0io Cfl,18 _se pJ.l�.
tende reformar é grande (13-

mals é' um castelo imenso

como a(meles medievais e.

. velh� como os' mais ""ye-.

lhos torrÕes góticos a cair"

asfixiados,
.

e_, ainda como

que ampar,'ldQs; escorados

pelo emaranhado das heras

que se entrelaçam nas des

'botadas paredes exteriores;
escuros, tE.�tricos e 'sombrios

no ambibente de poeira, de

fuligem e de.' _teias de -"ii'a-'

nha do seu' interior; segun

do, porque êsse rú"tico cas

telo chegou' :até nós com ;os
defeito"

. arGjuite,tôIi�COS, í:;:,s
assimét\'iEas, 0S de·svios, ,os

erros e os
. vícios' do passa-

. do . É umá casa'difícil de
.

arrumar e '.de a,sseiar, mes

mo porqÍ1.!3, de!ltro dela há

muita roupa 'suja para ser

lavada. Está. sendo l�vada,
ou melhor; cómeçou a ser

lavada de ·abril para éá, m"s
a tarefa, perturbados. impe-
didos, glosados, . critican.os,

.

atacados e até perseguidos
por -remanescentes, repTe
sentant!'" , subbstitutos e. si

cários aLdais dos antigos
demolidores e depredn:do-
.,res.

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

(Con1linu,'l)

--------------------�----�------�--!�--�----
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BASTANTE CURIOSO O OUE DIZEMOS _ POR�M CONTÉM W,oIA EXPRESSIVA SIGNI.

FICAÇÃO!

PRESTIGE .• É A MAIS ATUALJZADA LINHA DE MÓVEIS C I M o PARA ESCRITÓRIO,
LOGO, SIGNIFICA PRESTiGIO AINDA MAIOR PARA SUP.- .oRGANIZAÇÃO.
� CURIOSO SABER TAMBÉM OUE A LINHA PRESTlÇje � COMPOSTA POR APENAS 18'

. ELEMENTOS, OS OUAIS PERMITEM OUE VOCÊ FORME, A SEU GOSTO, 160 CONJUI,
TOS DIFERENTES ..

. ..

UM GABINETE PRESTIGE R,EVELA BOM GÓSTO, MODERNISM.o E ... ALTA QUALIDADE!
vi>. VER A LINHA PRESTIGE E DÊ NOVO IMPULSO A SEU PRESTIGIO.

.._---�

"

Manuel Martins

NATAL

Deeorreram normalmen

te, as' festas do Natal, em

nossa cidade, com as habi
tuais agitações dé compras,

ornamentações,
.

etc',

Aspecto natalino, simples
mente maravnll�s� ofere

ceu, a Cerâmica' Imbituoa.
S/A., com o magnifico pre
sepio arma::'o no portão
Central da fábrica, Uma
obra de. arte elaborada pe
lo sr. Eva,risto Lima. O Pre

sepio da' Cerâmica, que
chamou a atenção de todos

quantos por alí passaram,
se constituiu numa grandio
0'>1 colaboração do indul';�
aI Dr; João

.

Rimsa, para
com o Natal éii1 Imbituba.

CORAL N, SENHORA DA

CONCEIÇÃO

A Matriz de Imbituba pos
sue, sem sombra de dúvida,
um dos melhores conjuntos
vocais do Estado.' o. GOraI
N.S. Imaculada Conceição,
firma-se dia a dia. Nas so�

lenidacles do Natal, o Coral
da Matriz .esteve simpli
mente soberbo. Cumprimen
tamos nesta oportunidade,
o organista sr. José Perei
ra de Souza e o Mael'!tro sr.

Nelson Figueiredo, bem co

mo a todos os componentes.
'Que continue sempre bi,.

lhando, são os nossos votos

ENLACES MATRIMONIAIS

Em dezembro
contrairam

p. findo,
matrimonio

nesta cid9.dp., os jovens Le

vy RamOS MartIns com a

srta. Aln';v Ros:j e José

Jmbitubo

Fa€uldade de Filosofia;
Ciências e letras

Co.municacão
,

b) car::eira

"POSTALI�TA
Nôvo ord nado: Cr$ ?1't).OOO,OO .-- /A.

POSTILAS dt acôrdo com ó nôvo programa'
,:Livrru' Record Ltda. � rua Felipe

Schmidt-;, - FpoHs.
.

- Exam "S - junho de 1965
At�n e pelo s.erviço de .Reembolso pos-

: tal.;---
.

Cr$ 9.0'00,00

Gonçai':',,:; êom a �r�p T.1-

nia Guimarães, aos qUais
endereçamos cumprimentos
de felicitações.

dicado será - o Costão, pro
midades do porto, onde se

acha install:!do o· Farol A

monta;gem, que custará 3

Operação "Dragão"

Deverá ser iniciada no

próximo mês de Janeiro, a

segunda fase da Operação
"Drag.ão"" realizada pelas
unidades de nossa Marinha
de Guerra no .litoral imbi.
tubense: O porta aviõ,"s
"Minas Gerais" deverá es

tar presente. novamente,
como Ja aconteceu nas

mamobras preliminal'es.
\

'

COMUNICAÇÃO

DS) ordem do Sr. Diretor,
,tomo público que a inscri·

ção ao· Concurso de Habi

'litaç.ão 'para a matrícula
nos cursos de Filosofia,
Geografia,. História, Letras

e Pedagogi?, desta Faculda
de de Filosofia, Ciências e

Letras estará aberta de 8 a

29 de j_aneiro próximG, das
8 às 11 horas, na Secreta�ia

Dia !i-12-64, o jovem Nil- da Faculdade, na Trindade.
IZO Alves; alto funcion.á.rio· O requerimento de ins-
da referida firm.a. crição será feito ao Diretor
Dia 10-12-64, a Srta. Ma. da Faculdade e nêle haverá

ria Conceição Costa Mou� expressa menção das datas

re, contabilista da mesma e· de todos os estabeleci

emprêsa. .
mentos de ensino secundá-

Dia 15-12-64. o j<1Vem rio cursados, e enderêço do

Boneval. Nascimento . que candidato, sendo instruído

desempenha suas funções com os seguintes documen
como despachante, na In- tos originais:
dústria Cerâmica. a) certidão de conclusão

Aniversários

Dia 2-12-64 esteve de pa
rabens, . comemorando seu

aniversarIO natalício, a

Sra. Belarminda de Souza
'Pires, funcionária da Ce ...

râmica 'Imbituba.

A todos, nossos sinceros
cumprimentos de fel�cita
ções.

do curso secundário, 11m
duas vias, com a juntada
das fichas modêlo 18 e 19,
da Diretoria do Ensino Se
cundário, visadas pelo lns-

.

petor F.ederal; o� de curso

equivalente (Art.

69�1p.tr9
a,

Lei de Diretrizes e fules)
instruída com ares ectiva
vida escolar. em dua vias;

Torre para .TV

Será instalada no início
do próximo ano ne�ta ,ci
dad�, uma torre de recep
ção para TV.. O equipamen
to já está pronto faltando
apenas a conclusão dos es

tudos complementares pa
ra a instalação.TI local in-

Ê
.

Agora a Compra de Refrigeradores:
.

22 Mensalidades na A Modelar
, COmJ1re

""

milhões de cruzeiros, está
à cargo dos srs .. Dr. Ernani
Cotrin e Dr. Newton Co
trin,

de identida-

de;
c) atestado de idoneidade

moral, p.assado por um

professor da Faculdade ou

por duas pessôas idôneas;
d) atestado de sanidade

física e mental;
e) atestado negativo de

exame .tuberculino-toráxico�
f) atestado de vacinação

antivariólica;
g) certidão de nascimen-

.

to, passada pelo registro ci

vil;
h) prova de estar em dia

com as· obrigações relativas
ao serviço militar;
i) título eleitoral aos

maiores de 18 anos;
, j) prova de pagamento
da taxa de inscrição.
'O edital relativo ao Con

curso de.Habilitação acha
se afixado na Secretaria da
Faculdade e será publicadQ
no Diário Oficial do Es
tado.

Florianópolis, 22 de
zembro de 1964.

Aurora Goulart
Secretária

de-

Visto:
Nilson Paulo

Diretor

-----------------
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° 'Govêrno do Estado, tratadas com a firma EN-

acaba de concluir a paví- iJ'UCQ SIA.
mentação asfáltica do tre- O Góvêrno Celso Ramos
'r',,- - �h .1\T�&,.'i'1h() - Camne encontrou, em 1961, cêrca

Alegre: na Rodovia ,rDo�a de
.

34 km de estrada asfal-

J:'_�",M.;�a (S(;-21), num per- tada, no trecho Itajaf-Blu-
curso de.30 km. menau. Com a construção

, de. 20 km, pelo atual Govêr-
no, no trecho Joinv'Ile-São
Francisco do Sul e o térmí-

É oportuno salientar que
mais 15 km no trecho Rio

Negrínho-Mafra já estão
com asfaltamento iniciado,
em prosseguimento .ao tre
cho concluído, também con

tratados.
A região norte-catarinen

se recebe do Govêmo Celsoli notícia 'está contida e-n

telegrama do Escritório de'

Fiscaliz"tção d,o GlJbin(!te r'e

Planeiamento (PLAME ..... )

encarregado da superri"ão
d8s (lbr�s de p'lVim�nt-ção
da Rodovia Don« F-ancis

ca, no referido trecho, con-

Ramos, com estas (entre
outras) obras, a contrapres
tação do trabalho dos seus

habítantes em prol do 'de-,
senvolvimento do Estado,
através' da boa aplicação
dos recursos nüblícos em

émpreendímentos rlP hene-'
rícío para a comunídade, 'T

no dos 30 km de Rio Negri· (
., ' ,

n�o ..!'J. C:mpo Alep,'re rJ .,d..

D�"
�,

'tE'
..

,

.. ,. ".li,,:.
mmIstraçao Celso RamC's ,'.:

'

',' ,

já acrescentou 50. km de' ca { -'. 'S I ",.pa 'Rsfáltica'. à rêde existen "J' '.' .' H
te, inteirflty\fmte financiada .• JlCAIS ."lIGO i)IARft. DE, SÀNa ÇA11iJl11'lA
pelo PLAMEG.' Florianópolis, (Domingo), 3 de 'Ja�eiro' de 1965

o btoentenár1o -qU& se co.

memora é da. I�,"
Senhor Jeaus dos,Pa8i08 •

não' do Hospital' .de ,: -GarI-
dada. Esta, antiga Santa'
CaS,jl., surgiu, por. ialcia_uva
dó Irmão Joaquim; ,vinte 'It
quatro anos depois, _ quan
do foi inaugurado em Lo de
Janeiro de 1789� O dia.e mêl$
coincidem mas os' anos dia- .

tanc�m-se quase .um q��
tel dé século. A beata JOs-
'Íl8' 'de Gusmão nãó foi fiu}:
dadora da Irmandade n�m
do Hospital.,Ela, veneranda
senhora santísta, que por
aqui apareceu na segunda

-

metade do século 18 (Sécú-
lo de 1700), fundou; sím,
em 1762, a capela -do Meni

no Deus (Menino .,Jesus),
cuja imagem trouxera de
sua 'terra, Santçs," Cjl que'
existe, perfeita; em Incho'
parietal acima do altar-mor
da nossa atual capela ou,
como muitos' dizem, errada
mente, Igreja do Senhor
dos Passos.. Er'radamente,
porque o patrono dQ n-ssa

caDela é o Menino .Deus e
não . o Senhor fios PassQs

,

(título" de inv0cação de Je
.

sus Cristo. unis a im"P'Am
foi cpnduzida pa:ra a, referi
da capela, ou melhor, erll,li-

.. em, 17;M'wm� tle
pOis. EUa ,cóDfraria, fun.
�-, a 1.0: de Janeiro d.
1965 .(épo�a -; coíeníal, Vil»
Reinado, de Antônio' -Alva�
r� dw- Cunha), na igreja
matriz,; passoU' .logo, com a

remoção 'da imagem para a

capela da Beata no fundo
da vila (Morro da Boa "is

�). Gómeçou,
-

como já dis

semos. com vinte e eíneo
Irmãos, todos pessoas gra
das,' t'endo"à' testa, "o:,Gover
{lador da Capítanía (à, épo
ca colonial· dizia-se Capita
nia) � Ce, - Francisco 'Ancô-

_ nío. de Mepezes e. Sousa. As

Mes.'Is Adnlini,strativas. fo

ram, como é natural, mu

dando' ,co�1, o 'decorrer'/ do
tempo, por falecimento dos.
membros ou novas eleições
mas sempre, como hoje,
integrada' por homens de

representações e probidade,
EÍltre 'os 'provedores menos

antigos, estão' em nossa me

mória Virgílio José Vilela,
do alto comércio desterren

s�, ci.ii�dão oibastado, cujo
conceito chegara à Cô-te

pois que em cuja residência

s�, Qospedaram. auando -'€

visita; à Província, os Con�
d�s ,dlEU, 'Germano \ved�

dhausén, ','alto comerciante;
f' '�

"

T:::=-",' 'e----:-I-e�vi....,..-�s�ão-�--:-e.-m-a-=-F=-=--1o----t----.-ia....;.._n--:""ó�p-o,�1i s.......__.'-$e----'-·....L-t-o-rn-�o-u___;___;;_'re-a............li-d,..-a-:d·e
A nossa capital está' ten- sável trabalho desenvolvi- -,---- ---'--- ------_...--� \

f�st!������e�ati:f:����s�on� ��e,P:�e,s:�n�\!:i�irS�;f�;- ; Desfacou�se a Atuacão da Mülher no Ano de 196�-'-
a irs:"-"lacão da 'l'V-Floria- cos dotou· Florianópol.is, WASHINGTON,.2 - ° tau-se mais caiu os' éricoú�
nÓPolés' (:-;q' aI Onze, que da TV·-Florianópolis Ca:Jal ar.o de 1964 ficará como o tros e relações com os elei
veio a se co,·stituir numa 05nz8. J:>Íão obstante a ano mais produtivo, ipoJi- tores do que com os dis-

a1;ltê::tica rea·.ic'.ade em' imagem e ° som fuc"éio- t�camente, na história, pi.: cursos.
razão do diEamismo do "':- rarem em c.arater exp"rl-" ra �s l11ulheres norte-ame- Não foi someIite na po
rôo o e da dignificante ini- mental é, segundo op;"i5,) ricanas. Uma l1}ulher con:- lítica que as mu:heres fi
c:,ativa

.

do sr. Hilário Sil- de "experts" em TV, em correu à presi'tiência, �u- zeram notícia em H164.
vestre, que conforme hOLl- ,outros estados, um dos me-. tras desempenha.ram pos
vera prometido, introduziu 1)1ores do país. Nós" evi- tos- chave na campanha
televisão em nossa cidade, 'dentemente não nos, po- presidencial, dez foram
() ma:s- antigo dfário :te dníamos furtar "e louva.r eleitas para o Congresso e, A Grã-Bretanha, dentre

Sarta Catarina, através a esta ciclópica inIciativa 50 nOl11eacas para postos' os . nascimentos ocorridos
Colur a Rar.'ar i1a Socieda·- drsses l:_!omeJ7S que vieram impqrtantl(;s .do G(Jvêmo.,
'de, foi o primeIro em '-'ar

.

relutaptf'm�nte propu�- 'Encabeç'sncto esta lista

p�blicidade e imer sa pr;;- rg"-'rT-o para aue a canitaI· e:acontra-se a Sra. Mafga
pag-ag§,o ao tra·�scendEl:1t�.l ele Ra'1t,a; Catar;na, dentre ret Cl)ftg� tl>mith R. Mai,�

empreendimento, pro(�ura ',.

do gesta illlweira, se aS;;;8'

c:ar· ao ·esta.;an�e. e ,inea�-�-

ta�ntós; e;<:Jerinle,.,tasse. mai_s
':'s';;e sUrto d.e progreSSQ.

ne, a {l!'uneira mulher a

C01� correI' à' pFesidência
co.qro -reprêsentante do
Part.ido R�pub�icano .._.!"\
ser acol'íl- fa hpú ao te!).tar
co: seguir a escorna do

'partido, m'as 'ganhou a ad
. mil'açáo dos colegas e ele\-
tores peIo desassombro de

sua iniciativa
A espôsa do Preside.1.te

Lyndoli Jdhnson estabele
ceu um precedente na luta,

,

corn seu l:I.pêlo amigo aos

eleitores. A espõsa .do Se
,

Dat:or GOldw'tCçr batalhou',
: também, contudo ímpor-

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

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

--r------·--·--·
--�---.- .. -_ ... _� -.�-.. _.'� ---'-�-----'

Li rn.lS
.

;de r�guld
E'" \1, ii. t·'u;t�'i�: y .t<\ ,�

° ministro d'1 'Pl'neh

n'.ento, emba,ixador R�e,rt6
Campos, ficou com a.' tarefa

. /'
de promover as P1cdi.d"s ou est"an�eir"s,
necessanas à regulamenta- erViços ou tra-'
cão para a oront'l. exe:u·.balhos _rig. e�"�ri;'" :'I, pvp, '.'.

ção da lei dR.' 'Ref0��� ,\ O'l','-' �i3.') da rei: -'-ida.-t' lei; qUqriuo
ria, sancionada no dia 30 não puder, através de'- c,n

y�nin� 't;'m r-> lQrdos. com ,ou-

.. �,>-,

�){�t t.'i,í.\ BU.
, (t� A 9,? .•:, .1' fl,)

�,:·os ô�·�;ãQs:Y.federa�s. esta;-· -�" �h'�4-�"�

(!'wís b1.l n'l).'n�0in'1is �()"'du-'

:';(:lC� da :.mi:lcl\{ :e')portun; �
ofic.e!,l�e,

.

';;'1\:'\, .. ��
,{i,;�\'· ,-'. "_o :'...

. �1h�is�,ro .�o __ l}lan.�jam€.l1:to
erh col2.haTa�iíllí, CO'i1 o 'mi
nistro da Agricultl.\1'8.1

-

de-

-�.

Na Grá-Bretanha

'em sua eÔl"te, teve mais
dois descen -lentes, fi1l10S
da Rainha Elizabeth, II é
Princesa· Margaret, (

Na Holanda, a Princesa
Itén� provocou manchetes
e cÓl"sternação em tqda '1

família, renunciando aos

seus direitos' ao tro'1:1O" pa
ra se ca"ar com o' Prhd

pe D. Car'os da Espanha,
um cató:ico, que�' se apaI
xonou por uma protestan-
te. E, finalmente, o Rei
Constantino ela GrécIa
contraiu nÚ:ucias com a

-

p
Prín cesa Ana, Maria, fl-a
Dinamarca.

'

Eugênia Anderson, que
teve lop ga carreira como

diplomata, renunciou à

Embaixad� , da, n'llgária:
.

pa�'a'·)Tot01,w-.�'t�� ;i 'sua �ca�a.'� --.��_�. �!��.r:,
-

t�{;_. 'iC:I�."
em Réd Wmg; 4>s.tadQ�'r;' 'de i;
Mirinesota.

' ..

O,' Presidente Jolmson,
por sua vez, nomeu' Kathe-.
tine Elkus vVith, de Ré:!

Bank,· Estaqo de New Je.r-
.

sey, para� a Embaixada da
Dinamarca. Margaret Joy
Tibbets, funcionária públi-'

Relatório Wal'l'cn

l<e úc:>enV.OtV-...Qlento_uo' "',S

reaUzada no inicio desta semana
------ ----------..;..- -.,....----------'---------.'-,---.....,._'---�-......�-í_----------...-
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RIO, 2 (OE) A· árnb:i,:' r,��. O· déSconto I'l.a.�fonte, pulsório, havendO, ainda, l�lanto
à fiscalização,' Q

d"lção do, Impôsto de 'Rendi!. salvo' se ,tiverem rendimen- uma sensível' redução do. sr 9rHmdo Trav;1ncas 'di�·.
durante o ano de 1964 fol tos de,;.outra. natureza'!. impôsto pi'ogressivo pará se que ela ;será' "--intensüica- .

superior à- dos arlOs de 19�:9 Segurl.i:{ó' 'O' diretor do .':lS pessoas físicas, "poden-' da; princip.qlmente na p"rte
a 1963. somadas atingindo.a DIR" n6:: exerdcio' de 19ó5 do-se afirmar. que, com a re�rente.à retenc;ão' do iJÍ:t
quase Cr$ 700' bi.liões, 'coin será extiritó, o impôsto ce- 'reforma tributária, o can-· PÔltO na' fonte, aoS lucros
um aumento percent�al ,'de dular, o adicional. restituí- tribuinte ter.á apreciàvel Te- dál pessoas jurídicas e ap ,

mais de 100%, e de 1965 de- yel, (j adiciomil de proteção dução do 'Impôsto de Ren- coltrôle das'"declarações �,,�{ "

verá ultrapll-ssat a cas'l de 'à família -(imposto de sol- da". belS das _;Jessoas físicas.
' \

Cr$ 1 trilhão, . segundo ín- teiro) e \0 emprés'tfmo ,com-

formou, onten1, 'o. Diretor ---

"

do Departamento dó Im
pôsto de Renda, sr. Orlando
Travancas.

Adiantou, ainda, que 'Ia
Lei n.o 4.357, que instituiu a

correção monetári'l dos dé

bitc}s fiscais' constituiu-se
no fato mais alEmtador para
o Impôstó de Renda" e que
"com a reforiíla' tributária,
o contribuinte terá á],)>:e'!iá
vel redução de impostos no

exercício de 19.65".

HoIland, Esta "0 de. IllinQls;
e Miss Brôto, para I Caro
Iyh Migninide Bal:timo�e..

'

No mundo dá; �viação
duas mulheres ,deixaram

'.

marca: a ,Êra� Jeriy MOQk,
de Columbus, Estado de,
Ohio, realizoU uma, vi'agem
de 3800 qurômetros "só
mente pára dar uma vol·
tirha", e se tomou ,a pri;'
nieira mulher a voar sôú
nha

\

em ,volta do mundo
i Com referência ;à' mod�,
64, também s�rá lembrado,
princ�palmente 'p.eló uso
do escandaloso moílOquíni,
q:p_e prov?<lou tanta celEm
ma no mundo 'int.eiro, "an
do muito trabalho à 1>011-
,cia e aos repórteres.

RIO, 2 (OE) � "As estam- não hO\lver l'ecebedoria ou respondente, em três ,vj.as e,

pilhas federais foram ex- bancos, as agências do pe- depois de anot;sldo na pro
tintas e todo documento pa- pàrtám�nto de Cqrreios e I1lissória que, o impõsto �oi
W-Lrá o 'impôsto corre:;;pon- Telégrafos se encarregaráó dividamente pago; a repar-
dente através de recolhi- de recolher os impostos.

'

t:ção fornecerá recibo em'
mebto por guia. Confor�e a - Na hipótese· tle exis- una das 'vias; na guia de'
Lei de' 'Reforma Tnbutá- tência de estampilhas sem ,�colhimento constarão os·

ria, havel'á um prazo de ca:, uso, depois de 1.0 de julho, mmes e os endereços f

1'"rência de seiS meses, de- seus' possuidores poderãp anitende e do cred9r. ° b, ,�

pois do qual as estampilhas recolhê-Iàs dentro de 15.' -4ugusto da Silva disse que
nao mais poderão ser usa- dÚtS

.

à repartição arrecad'l-' 'tlesta ;forma passarão à

das. dora local, por IJ-leio ',cj.e Eilr conheêidas pelas repar-

I
Também os contratos de guia, e a: Casa da Moeda: ,�ções fiscaiS tôdas as pes

'aluguel de prédios residen- após o, exame de legitimi- lpas que fazem
'

eIllpI'ésti- ;:
dais e reCibo;>. de qualquer, d'1de,. restituirá o seu va� tiOS, principálmente com'

. valor ou espéCie nãb esta- lar e anulará, a receita, es- l1ns de agiotagem", '

I .

rão sujeitos ao Impôsto do clareceu o sr.. Gérson Au- '-I
- Esta é uma das Viln-,

Sêlo, bastando as assina- gusto da Silva. 1ngens da supressão das es-

tur,:,),s para terem cunho Íe- jampilhas e outra, maior,

gal, segundo esclareceu o 'Segundo o Coor'denador tinda, será a, de estabelecer

Coorden�dor da Comissão
.

da Comissão de Reforma ,f estatística detalhadtt das,
de Reforma do Ministério -

do Ministério dá Fazenda, a �perações gravadas �lo Im..

da Fazenda, sr. Gérson Al,l- 3tual' falta de estampilhas é �ôst� do Sêlo. permWndo a,
gusto da Silva. porque a Casa da Moeda àçIentüicação dos contribuin

deixou de. imprimí,la�,.' ten- ,t(js e �interE1ssado� em ta;s
do em vista a extin'çã,O que Qp.eracões, o oue não é l)'lS

já era íriÍinente, SÔbre, o 'ível COlfl O sistema de (JS
nôvo sistema, disse

I
existir . tampilhas ---: disse.

uma série. de vantagens, e ,

,

exemplüicou com n �aso de Quanto às

. uma nota promissória. ).'" "l"ti'eceu que
•

Aquele documento· deverá, �,eral' "pagarão o 'imp0
ser anl'�sentado ao ór'gão, 'TIecÚante registro
arrecad�dor

....

local, onde

.se-.}It��lt.snec....
i�

..

I

...
e

...
re

.. eq.l.l.ll.·cL;
<' j

rá preenChida ul11.à guia de . 'almtlX1,'te, at_r.avés '

�.� :,��:�çto �;�,.)9�"ti�S:li
,.

Está quase concluída a

regulamen,tação que., deter
mioorá <:> recolhimento nas

Coletol'ias e Recebedorias .

Fec;lerais do impiDsto.' de to

do documento, sujeito a: tri-

butação, o que pbste-rinr-

RIO, 2' COE) - P presi- termÍll'lrá O· preparo ds

dence da l-(,e_tJúblic.'l b .. .i...ou atos necessários para g ...-

cteC:l'ews eSedbe18cendo as rantir a continuidade e:m- ca, tornou-se Em,baixadora.

norma� gerais para a' regu- ctitiva das atividades dos V·'" t'
"

nte�s
lia Noruega.

lanEleltlttaçtãO dda Tlei que 'dcr�ou ól1gãos
_

cuj af· estl'ulttura, e
,

' !.:S ,.. �_"'} . .... " nisEtSe,trhl'Oerd'OPaTtrearsboanll'lOdlolorMtei.;.
o s a u o a ,erra e es_g- atribuiçoes' oram a e�!'J.

-

as • .'
-'

nando as pessoas que serão pela lei n.o 4.604 de 1964, in- I
"

americano, teve a incum- \

responsáveis
-

pelas atribui- cluido aqueles que visem' a: bência ll-dicional de dirigir

ções que eram da SU. RA I - Promover a cria�ão, Desde há àlguns dias,' importante. se,rviço fe5i.eral
(extinta pela menciomtda a, fusão, a transfeI'ên�ia e o . procedentes da-" Gua,naba.-{ ,

de consumo, na ,fiscalização
leU e pelas atribuições do desdobramento oti a ex+,in ra" encontram-se :eIÍl Ílos- . de compras e venc;las.

Instituto Brasileiro de Re- cão de qÜ<I.isquer· untdades sa capital, os srs, Dr. Ayr
forma Agrária (IBRA), bem .'OIdmintstrf.1tiv�s ou �ép'J'1bl.s, ton' de Souza Podo; 'Dire
eomo pelas atribuições ú,0 cujas átrihn,;"';;ec: "0 i","""-'Y1 X to'r' do, Departamento de

Istit1;�to Nacional de D8sen- entre as dos órgãos criados Tesouraria e Cçutabilida;-' O 'relatório- da 'Comissão
VOlvimento Agrário (INDA), r:u modificados pela. ref-e-' í'dé ,dà ConfederaçãO Nacio-. Wa'rren, sôbré o assassin-a':'

Para responsável e as- rida lei; .,' nal da Indústria, que, se' to do Presidel"te l{eune -',y,
sessor executivo do IBRA�

II _ Re&olver, quaÍsquer faz acompanhaI' de" sua
' veio à luz com detalhes que

foram designados \ respectl-
questões l'e!,ttlvas °ã vm�ú- exma. espôsa daná Mà:ria. relembravam, 'entre outras

vamente os srs. José GOIr:es· . ,
. coisas a viu'"a Kennody e

. .

."'',id0 U.U 'eU�<1auramenw ':"e 'Si! vià Firpo dê SouZá Por- . ' .. "Y .""

da Silva e Fernando p.er�i.á
'''e::;soa1, ténd0 em 'vlstá às' to; sr.' Gilberto Púpe, Che-. 'Sra. ,Iopn .00nnally, espôsa

S·odero. Ficam êles com as z.- . do G ern d d T'
. '!_Jeeullariaaues do& seiv'içJs fe .de Seç�o' dé Delegacias ov

,
a or o exas,

incumbências da extinta, wcnicos e ad.ninistm,tiJo!? ' Regionais .do Departamento que se encontra 'Junto aos

SUPRA e com as atribui- , Ke ed q d
.

dos órgãos criados m�ctiJ.i� 'Nacional, :'0 Sesi. -8alienta- nn y, uau o 'Ocorreu

ções que indepenâem de r,:- -

cados oU a sere�n ree'striltu- mos aindà com sobrátlas o ate,;,taqo; a espfisa do

gular::::ent!'J.ção, do I;BRA, -qüe
:ad.os �m decorrência da re- razÕes de �atisfaçáo, que é, li'l1�sidel"te

.

Izyndon, John- ,.

. àinda' está pCl' ser o.r,:;an Z)· ferida lei; êle um dos fundadores dês- ,son e 'N!.arma OS'Yald" Vill-
da. E para respr.·nsável e as·

.

d O ld"
-

A A

,III - Constituir comis-./ te periódico., Da cfdade rio.� va e swa". "" ma� \ es- .

sess01; executivo do I�DA , t t I d tsões especiaiS interm�dLí- Rio Grande t'ambêm 'nos" e�. por o',l rp a o" am-
- que :tambéIl1 está' pará '/"

'.,
b'" d d

rias oUlli"l1ter·dep,art'l,"'rn'q S deu o 'prazer da' sua vistta" e,m, ocupou gran.8,' .. psta-
ser org"nizad') ,_ 16.,.bm d,�- r: 1 t

.

,)ara�t estudo
e solução de a viúva Ester' Ramos' de que llas cO,unas no IClOsas,

signados respectivamen:e os
' .

i tA
.

Abdete" ina:dos assuntos, pa- Carva'ho, e, ainda, a sra.
' por sua ms s 'enCla SO re a·

srs. Copernico de Ar da . A

ra a ceordenaç'ão de ativi- Aracy Lobato' 4...amos, Vl'U'_ llloce�cia do filho.
, C'ofdeiro e Lúiz C.':lrlOs' B�u- \

'lt(,

da 'es correlatas ou liquida- va do Eng. ,Oscar de rOli- ,,,.
mer Dias.

de serviços ou ór-o:ão3 veira Ramos, at'tigo inspe-'
ext tos péla referida lei; tal' da co"'strução :"a pon;"

,

I Contratar com pes', . te Hercílio Luz;
físicas .

ou júrídicas, _ "

,

,

PeDois de classifi�Q r �o

mo relevante' a ajudfl' pres
tada ao DIR pelo. Banco
do Brasil, que' possibilitou,
maior flexibilidade ao ap.'l.;

.

relbo arrecadado.r. facilitan
do o Çltendimemtr> gOl':, t'I)tl
tribuintes, o sr. Orlando
Travancas lembrou que ,a

correção dos débitos fis

cais. no (111.e se refere no

Impôsto de R�nd'l, antes de
ser fonte de receita é dis

positivo disciplinad.-,1' do

contribuinte, no, sentido do

cumprimento dos pr�z'-'s fi-
Eleições xados nq.ra recól4imento

Houve várias outr.as elei dos débitos.'
. ções para mulhéres em Mais adi"nt.e,- frisou o di�
1964,

.

e.x:cluí"las aquelas de retor do DIR que �'com a
caráter político. vigência da Lei 4.506 as pes-
Kiriak Tsoepi, de 20 anos soas físicas que pe1'cebe� .

morena de orig'em grega, ram rendimentns do t"a",'Jr,
tOl'''ou-se Miss J Universo; lho no �no expirante até a

Vo-nc'la KM D.v.ke, 21. an.os, t' d G � 6
'

ilh-, aUHn ,Ia e :,r'i' m oes'

de Pho:enix, ArjzQ"'a�" ga- ánU8;i.s �Cl'$ 500. mil '!'lor

nhbu o título de lVIiss'AnlÃ- mês) estarão desohrig,:;;;,ct.-,s
rIca. Outros títulos: Mjss de anr-ésentar de.claracão' de�
EsI·ô.dos Unidos: 'pf.l,�'a DOIl- 1'e;t1CUnlentos no exercício de

na :m�e V':�}';jJ.i ,(iii)" í:Jvath 106:, i::�o
...JfIJ}[jCP, .

J\':'
,

,,' -; �:,l� <,

mente também será. feito

através dás rêdes 1Jancál'Í8s

oficial e particular.

(( . . _1 _.,Det.. Antero FraneIseo . s, SUvestre) V\e&':Pr
AssIs, grande. �, � Qesemtmt�dPr José
de que temos� grata llleU1G- ,eHe: Ferrei� Bftos:. Secria e que foi muito tempo. '-Mno - José T�lentmo ti
suostítuíde . P4$ .3r. Cantí-

.

sOusa, funcíónáno f�detà.l:
dio Alves, fuUcionário fede- Adjunto .

do . SI! retaríe
ralo Atualmente, a Innanda- Prof. Am('l'ieo '\ spúcío Pra
de ainda tem, e por cümu- tes, Inspetor Esalar dó Es
lo de felicidade" a sua tado: Tesoureír - 1).ri Ni
frente a figura íntehgérnínaa comedes ,LenLz, ,fto �uncio.
do Desembargador João .da narío

'

da Prefe ;I,Jta .J desta.
Silva Medeiros Pilho, do CapitaI; Proeur 1011 \) .

q�al não .precísamos falà'i" - C�rí9s Schnl t, ',funei'
pois todos. lhe> conhecemos, nárío 'féderal; odOMPo dO
de

.'

sobejo, o caráter. S. Culto 'DiYino

l'
''el'. "Orio

EJecta: está' na Provedoria Augusto � Pla�t, d 'nossa B
há vinte e p-ois anos é praea . gada Militar; rdorrío
a Deus: que

.

contínue, ad Ortãs - ':Alvaro dare�
.
multum, São quinze os Olíveira., do alto comércí
a'tuais membros da Me"a desta, praça;

Mr'clomo
dos

Administrativa que têm a Expostos�- M" redo Sil.
honra e o praz�r de dinJit

'.

veíra 'Leite, al furicióllá
as festividades da bissecu-' rio do Tribuna Eleitoral.
lar Írmandade e estão -dívi- M�iante a antigaidaci� .

os
dídos em 'dois corpos, sen- membros do Corpo Consu1-
do um o Dignitário em nú-: tívo, isto e, os leis Consul
mero de nove e o outro 'o" tores, são: Harddo Barba
Consultivo, em número de to, funcionário estadual:
seis. Obedecendo à -ordern • Desembargador -IE u g e n i �
hierárquica do r.�,),.,"'r n'i':'_ Tros�lpo,:,�ki T�ois Filh.o,
so que,' em SU!'J. última re-. MOaCIr Iguatem] da SUvei.
forma; data ctv� U!C1!"US Ta, '. funciónár_io �o EstadO.
anos monárquicos, com' a ,·'Advogado Dr. Tdmo Ribei
a�rovacão do Presidente 6u ro, Procurador (dO LA'p,r.,
Província, O'S Irmãos Digni" 'Dr: Dair Mál'io �ago: fun

t�rios ou
.

as Dighidades, donário federal;1' José Mei
sao:· Provedor - Dese�bar- reles, alto Juncillnário elo
gador João da Silva Medei, Banco Nacion"tl ()
ros Filho. Comendador da cio"
Santa 'Igreja da Ordem ,de.,..-__----,'_:_j,__�

>

Ter,Iaos - Calças --- Camisak
Grandioso SOÍ'lim�nlô lia \A ltlodelar .
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