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'tem agora nenhum conhecimento oficial; ou
�prQva que caracterize o desrespeito ao judí-, ,

ciário do Amazonas. Por isso, não cogita de
.

qualquer medida de intervenção naquêle Es
tado. A declaração é: do Chefe do' Gabinete
Civil da;l?residênc�a da República, Ministre.
Luiz Viana Filho.
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Frente Ftia: Negativo; Pressão AtÜi-os.@ti€tá>i· M,óúia: .'

1006.0 milibares; Temperatura Média: 3it3õ.;;;;�nt.gr,a""'�'
dos; Umidaue Relativa IH:élüa: 69,3%; Pluvíosídade;
25 mm::,: Negativo - l2,5nun: Negativo - Cumulus
"T" �ü'atus - Nevoeiro .curnular - Tempo Médio; ,

Estável,

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

Johnson . quer maior
com. ..

nGVOS
. ·lídere�

Govêrnu não' cogita intervir· DO Amazo,niÍs
,. RIO 5 (OE) - O Governo Fedeual não .Tanto o presidente do Su- mesmo se encontra em fé- • ---- ,,---- _.-

��:?:�a{a::����E.����· :���:��oér:�uS�ã��:�nc���� G'OULftH'· .··a' f'lr",'f'mi',la q'u�,e' na- r!ainda não. receberam qual- cimento oficial do assunto,
_ i Uquer comunicação do presi- pois não recebeu "qualquer

!�r:�:L!�:�:: �:�a�tf�E::::
. p r'nl:�nde, d-o-,!xa r o Uruguai-do Estado, por falta de ga-. República, também é total ti !Z Irantias para o 'seu funciona- o desconhecimento sóbre o

mente. frisa o Ministro Ri- possível pedido, de ínterven- MONTEVIDEO, 15 (OE) pretendam deixar o Uru- panha o 'ex-presidente 'bnl-'-", .-�--- -'�":"'-
beiro da Costa que, caso ve- cão federal

'

no Amazonas, - 0 -sr, João .Goulart e guaí. Ambos deseje riam sileiro .dísse ,que caso sePreços Para 'Servir. nha a receber qualquer co- pois nenhum expediente, Leonel' Brizozola desmen- afastar-se apenas', provisó- afaste' provisóriarnente ,de

t-r!:Sinde Gru'ianha-. munícação .dos magistrados nesse sentido, -roí recebido tiram à um jornal uru- ríaruente, e depois retornar.. Móntevldéo, tomaria o ru-
U g .&' amazonenses, reunirá o STF,. daquel€ Estado, O chefe da guaío, LA MANANA, que. Desmentindo que iria à Es- mo do Oriente Médio. As-

Conselheiro Mafra; ,44 para tomar decisão, pois o (Cont, na últ. pág.) sinalou depois que para is-
so esperava resposta à um

, pedido apresentado ao go
vêrno uruguaio à' sei� mê
ses, para viajar com per
.rníssão de retôrno.. O ex

deputado Leonel Brizzola
disse ao mesmo jornal que
'desejava ir à França por
motivos familiares, e aguar
da palavra do ministro elo

interior, para obter' per
missão de retôrno.

Roupasc Sporl - Passeio 'é Praia
P íSenhoras, Homens

.

E Crianças
RIO, 5. "(OE) :- O Supe· Bragança, 'assistente' 'do·

.

Na A 'Modelar � RIO, 5 (OE) - O presi- amanhã, o' prdide�te Cas,
�'ior Tribun�l �ilitar ,8�cer· .

General Lima Câmara, ao '__ ' .. _ dente da República conti· telo Branco . receberá elo
rou ontem,� com sessão' Bc!· : Major PerUrigeiro, que foi nua no Palácio Laranjeiras, Tribu�al Super'ior Eleito-
Iene, o ano.· judiciário de 64, ajudante-de-orctens-' do 'Bri-' PTB P I" f C

,.. procedendo ao estudo das mI, o anteprojeto de I'C'

quando o. seu ,�residf�l;lte �;"gadfJJro Alves"Sêco, e a . di· au .IS ano em, onvencao mensagens 'que pretende forma eleitoral, que n se,
Ministro Vaz de ,Melo:' fêz' 'versos -fl.lllcionár:lo ,o Tri· SÃO PAULO, 5 COE) _ A tado em op�siçã'o ao' depu. enviar ao Congresso Nado-', guir será encaminhado aos
um relatd das .�qvidad�s �. imn'al 'só v:óltárá a reunir·se convenção Municlp,al <;lo tado Batista Rari10s, que na1;' após o término do re- partidos políticos para re-

11.0 ·p�rÍ{.ldo," sendo - prestad,a er1;1 março. .-.
'

PTB para a indicaç.ão de deverá ter seu nome sufra- cesso parlamentar, Hoje o cebirnento de i,nspeç6es, de
hômeriagem, ,ainda: ao Ge- Êste .<i�o: além do Gene: um candidato à sucessão do gado unanimemente pelos dhefe, da 'nação, recebe em vendo ser enviado ao Con-
neral AntônIO José de' Li- raI' Lima Câmara, que já se sr, Prestes Maia, instalou.' convencionais,

. audiência o diretor do gresso na primeira quinze-
,ma Câmar�, que, complet,a ,d�spediu d,a Casa, cair�o na sfr. "hoje { 1;s _l(}�ªO�l!oras, Ê DASP. Ainda na Guanabara na de março,
70 anos dé idade no dia. 2 compulsqrm' o Brigá'deiro quáse'certa a indicação do

C G
de fevereirp.. Álvaro Hecl�sher�

.

o MiTli,s.;. nóme d� deputado federà,l;(
-

a _ IO S
. tro ;WashingtfJp,' Va7; de João Batista �amos,' presi- .

., Ise'o I' .=natI'>... '. ,m.·, so· uea-o.�TM conferiu niedalhas
_ �elo e o A1l11irant-e José dente' elo diretório . munici.' ,

'

'� ...de mérito ao M�jôr fedo - EspíndoTa;-- tJal.· Até o moment'o ne··· '.... '.

, , 1". ."
-

,

\.
,. '''\ nhmn: nóme�' foi apresen. ,-

,.

.

GOIANIA 5 (OE) _ L;-der do PSD no Legislativo dos IPMs envol-' fórmula apartidária para '1

f;, -,ie-;s�S--o-a-. -L-;g-�a- -v·.�a-.fs"',.. -e"-r' -m-e-I-h-o·,'''r·�a-d-o-
-

�,� ;I:��sl:::�o :':=s:�S�e�e;�i::�: oaa���:a= ªJl::�t€�:�I���;;� �f�?�;;::��;lg:���
.. il iii If;jJ. 1

o • ..
mento dos j:>rdcessos policiais militares, con- ",ão ."motido, ao Pode, pum vicc·govomadM, ,e

_ O Secre:ári�_de Vi�ção e Obr�s Públi d_as" que dnu(;mdam as pi'aj�s dp i�teríor da, tra õ gove'rnador afastaào Sr 'l\{auro Bórges �:��Sl����, flsq�e h���as�onvo- . �������10mP�!s����;;:�� co��:, ca�, en?enhnro !_iaroldo Pederneiras, deter ifl�a, tal, co�n9 Capasvieiras, cujo_S' tráfegos Sf;: ° que deverá ocorrer' na. sessão, a ser ll11Cla- Com respeito à eleição do tituida de a.!Jenns seis depu·
, mmou Junto ao De_partamnto 'de' �tradas, de i'ntensi.ficaÍ11 durante over,ão e exi�em maio ,.. dá hoje. Em séguida '�erá declarado vago c Marechal Ribas J:r, para a tactus, E o PSD não conse-

I11III .._... III . governadoria não há a me- gue apolo dos demais par-II' R,odagem ad� pr?vidência,s necessárjas 'I par,a I'eS atenções
"

.'

� cargo de governador, O Mal. 'Emilio ,Ribas nor dúvida: todos os trinta tidos, CUD,N, PSP. e PDC)
, q,u�.e aq,uel, e,;l ór,',gã_o .promovesse a rec,ompOSl- ,

'. _"', .: deverá 'áté amanhã a noite ser 'eleito gover- e riove depu'tados aceitaram para decretar a vacância do
� _ " '.' a indicação elo Presidente cargo de vice,... çao do ,l�l,to_ da. estrada qu; conduz a �ago, Além desse� S'�l�lÇq_S., ?Ué ::epr�,�entarr•. nadar do Estado Gqj,âno: Ca9telo ,Branco, o PSD, con. Assim, ,surgiu um nôvo
_, da Conce1çao, na qual est.a sendo a,phcad< parce,la, de contr1bUlçao ao .desenvolvllnentcdI GOIA-NT.IA, h rVA) _ O

111ón, reivindicou a vice·go- impasse, o qU'll poderá es-

• -.. • oJ' que se esperava, também vernadol'ia, indicando' o tal' solucionado hoje, pois,, material de revestimento capaz de permiti do acesso turístico_ao. intericr da Ilha, ô tit.u-. problema dá vice-governa- não foi possível à Assem· deputado estadual Almir ontem à noite a bancaOa elo• 'éÍcesso m,ais fácil e com maior segur,a�lça lar dé,l Secretaria, de ,'\TOP t.ómou, medidas pa-1iI
doria determinou ontem dOO' bbléia decffirar vago o car� Turisco. A' reivindicação PTB e o' Sr. Resende Mon-

I11III p adiamento', da eleição go de governador, poiS a pessec1ista teria sido defe· teiro foram chamados aoII' aquele :magn.ífi�o recanto f,lorianópolitano ra. o reinício <;los trabalhos. da Rua Gasp'ar. nôvo, governador goiano, bancada do PSD, majoritá- rida' pelo Presidente da Re, Palácio das Esmeraldas p�_I11III
t t d t d D t 1 d d Marechal Emílio Rodri!2:ues' ria condicionou a aprova -bl'ca e 1 Ge 1 G 1 a

.

ruao decl-sl'va." que se icons �l UI um os malOres pon os e u ra, que ago1'a seguem em ace."era o an a-itI �

d �'d d'd
,. pu l' pe o ,nera O· r uma l'eu <

_ . .', '

'

. � , � Ribns J1', 1�0 comrál'10 o cao a me 1 a ao envlO ao beri Couto e Silva, diretor cóm o Interventor ,Meir'1

atraçã1.1
turística

,

'

}
,

,mento) p�)(lçl1do dentro de
-

c�rto prazo �rl ,8' ----:--,:-- ":'" -;.. ,
"

" ",.., ,

. do SNI. Com isso não con- Matos.

"

.

Tio logo 'esteJ�l11 conclmdos ess<;s ser c1esafcgar\ o grar�.d;. tráfego doe: entrad,�, e .s�i-. f\fo�lbarios - ,Colchoes de Molas ��:,��ude�U��d:es;::e�'a�on. se�;I��ãO f�� Ol:�)���t�a �:-
"i
',VlÇOS, ,0 Elue se dara dentro em breve, serã( da da ponte :Herc1h9 .L;rz, 'f.1nda, feíto 'POí', - Tapetes � Estofados vice-governador. prometer: 14h 30m, e logo a seguir'

, - i"\iJ)da
-

executadas, n�enlOriéls em _?lltras estra uméi_ única via, nó Iàdo do contihen e',
'

"_ 25 .ensaHdadés"".;...)l, êle renunciar à vice.g�Ver- suspensa, a pedidO do líder

>�'.�� fi. ft ��� :;J!:. 'Mt._�.. .. � � ..
"

'r__ � '. __�. •
"" - - �-"'� - � �- --0G ,_\.> �••GO�.t�.:.�,... �•••_, (jllt, la. últ. pá�,'

�

" .....
,

SIM
,
Encerra" Trabalhos Judiciários

aoroximacao
,f '"

.soviéticos
V1A$HINGTON,' 5 (OE) - A Embai-

•. _ I .

xada dos Estados Unidos em Moscou comu-
nicou ontem ao J{remlin que o Presidente
Lyndon Johnson espera que os novos líderes

, "soviéticos visitem os EUA no decorrer deste
,,'

ano. A ménsagem fOI transmitida ao Govêr-.
no da URSS "várias horas' antes" flue 3011n-
-,,) ., ,�

'. 6th man�fest�sse .essa esperança na sua men-
•

•

.'

"-':':'�' ,.._.._
t ..'

, :!;:j,�, $ãgé1iY:�Útl��;���" ,Gpllgrésso" . seguúdo irifo�'; t';, c' • '��i:l.l'.éU '·êl·r��sr lliçi$f . '�Oíl:t.üq�, f&l).)��'S �à,r �\f
ioriz!l4á� 'esCIal'<;céra�n. que' hão sé (ratou

. "conb�etamente .de um convite formal; pois a

.comunicação da, embaixada, em, .Moscou ape
'nas 'r�p.eiiu, aproximadamente, a frase dó
• Presidente ao afirn?-ar 'perante. o Congresso
que

C

'esperava, que os novos. novos dirigentes
'sovíéricos possam visit� os EUh, para ad
quirir 'Ull1:conheciniento' 'local d.o nosso país"

'De açôrclo com os infoi'ma�tes oficiais'
não serja de sUTpre�nder',se os russos res

pondess€111 a essa com'unicação ,conl. um COJ,l

vite oÍicial a ,John�ori para mha,visita á Uni-
ão Soviétiê<�.'

.
' ,

Em avião do govêrno do
Paraná, seguiu ontem' à

Curitiba, . o governador cêl,
so Ramos, em companhia
elo chefe do Executivo ào'
Rio Grande do Sul, sr, rin
do Meneghettí. Os dois go
vernadores de Santa Cata
rina e Rio Grande, vão se

encontr�r .COlU o sr. Ney
,

Amintas ele Barros Braga,

Rio' Ouaírocentãe
governador do Parana, na

reunião do Conselho de Dê

senvolvímcnto Sulino, e 'do

-l3ii!�.o, J]..:_J.?it>l;liti çlQ.....D§_S�-l
�v'n').o'�:'ri:q 'iii;KjllOnl1<.:0. tta

tando de assuntos relacio
nados com os tres Estados

RIO,,5 (OE), - A secre

taria de Turismo da Guana-

19úà divulgará l].ojê o calch-
.:

��l��v:'��;'�a��",iH:i i�wgl'a
'111'8(Oe:5' "df:i:clãts' dô QLt�rf'c �

,

Centen.üria, No calendário
constam' as festas de inicia

tiva privada com apoio ofi

cial do govêrno. Entre élas . pré-estabelecido, o governa-
. figuram os Bailes de' Car- dor Hildo ' .Meneghettí as

naval, das . grandes socíeda- sume hoje a presidência do

.des, as festas populares, nas CODESUL.- O regresso do

admínístracôes regionais' e sr., Celso Raínos à Floria

o show RIO QUATROCEN- nópolís se deu ainda ontem,

TÃO, que estrelará no pró, .em" avião do govêrno para,
.

ximo dia 14, no Copacabana naense, que também con-

��m��' �1' 'I; '>:�; ,li' :i�::: ad���\�;��rJ���10 Mcneghetti

sulinos, Conforme rodízio

• 'GUERRltHA CONTINUA
SAIGON, 5 (OE) -, ·Os guerrihleiros

do Vietcong reiriici�ram ontem a batalha de
Binh' Ghia, atacando unidades vietnanütas
nas imedíaçõ,es dessa lOcalidade no que se

afigurou uma operação destinada a controlar
8,' região costeira a este de Saigon. Foi o pri
meiro atéwue comuilista contra Binh Ghía,
após uma trégua de três dias que �e seguiu ü

encarniçada batalha.

TUDO'PARÃO HOMEM ELEGANTE-
ltAGAZiNE GAI�ERIA -- EDIFICIO
JACUUELINE - LOJA 2

·vista

:,;,
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OSVALDO MELO

CAMPANHA DO SILENClà - 'Os

BRASILIA, 5 - O presí
elente ela República. assinou
elecreto na Pasta da 'Viação,
autorizando a abertura de
crédito de um bilhão e qui
nhentos milhões ele cruzei,

ros, consignados ao Depar
tamento Nacional de Estra
das de Rodagem, para aten
der aos encargos de implan
tação básica, melhoramen-

,
I

tos e pavímentação das ro-

dovías BR'36, no trecho l!'lo'
rianópolis-Lages, e BR-59,
no trecho divisa Paraná
Santa Catarina. O primeiro
trecho consumirá a verba
de quinhentos milhões de

.>,
cruzeiros e o segundo à to
tal de um bilhão de cruzei-

vei
culos que trafegam pela cidade com descarga
aberta ou cano' reto, perturbando 0- sossêgo
público, precisam merecer a atenção

-

da
I.V.T.P.

Na visinha Porto Alegre, já foi' iniciada
uma série' de providências com a finalidade
de acabar de vêz com esse inqualificável abu
,50, que estava merecendo protestos cada \rêz
maiores daquela população.

, Aqui em Florianópolis o mesmo -abuso
se verifica, começando .desde muito cedo,
quando. os coletivos que' vem do .Continente
demandam a Ponte! Hercilio L�z e entram pe

, '. \ A firma ou sociedad� ele
la rua Conselheiro Mafra' para estacionarem qualquer nartuFez,'i, que íns-

nos seus' respecrivos Iponto,sde ,parada. truir a sua declaração anual
de rendimentos com o resul-

Os transportes de carga, comandando tado real de suas operações
. '

d d verificado em balanço le-a barulheira infernal por toda a Ci a e cem
vantado até 30 .de setembro

OS canos de descargas abertos' e fonfonandc do ano-base, é obrigada a a

desesperadamente a toda a hora "quasi selll- ,

presentar a sua declaração
de pessoa Jurídica rté o fim

pre sem motivo e somente para aumentar c do último dia úm de janei-
barulho estão a merecer por, parte da Inspe- 1'0 do exercício financeiro

em que o imposto fôr devi
toria de Trânsito, medidas severíssimas para do. Tratando-se de balanço

,que sejam coibidos êsses constant-es abusos
Queixam-se a direção, dos Hospitais, Ca

sas de Saúde e Maternidades e bem assim os

hospedes de nossos hoteis e famílias que têm
cm casas doentes, que ultimamente se torna.

impossível evitar-se tolda essa barulheira,'
que como se disse, começá pela manhã, e
muito cedo.

, Nêste sentido, "Nossa Capital têm, rece
bido cartas pedindo providências às autorrda
dcs responsáveis fazendo por neSSQ, intermé
dio constantes e aliás, J

� stos apelos ..

O sossêgo público p- principalmente c

cudado que se deve às pessoas doentes,. me
recém toda a consideração, e respeito.

Vamos acabar com esse abuso?

ros.

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

Impôsfo de Renda
. Declerecôes de Pessoas Jurtdicas. de- ,

,

verão ser eníreques a partir
de janeirol

. lé\;an.tado em outubro ou

novembro do. ano base, ,o
praso de entrega da declará
çâo te-rminará,

'-

respectiva
mente. no último dia útil de
fevereiro ou de março do
exercício fjnanceLro a que
corresponder o ímpôsto.

.

E'
o que dispõe o artigo 15 e

seu parágrafo único da lei
4,506, de '3D de novembro de
1964, alterando 'i legtslacão
do 'ímpôsto de renda,

,�"

Participação
José Jeremias Fernandes Vva Eurico
e Senhora Soares de Oliveira

,

Tem a satisfação de participar, aos seus

parentes e pessoas de suas relações o contra

to de casamento de seus filhos

Scheila Maria
Tubarão

e Eurico
Florianópolis

Tubarão, 15 dç,,'dezembro de 1964

10/1/65

Quan'do v. fJa\sseia nos dias ensolarados, está ou

sendo -ACARiCIADA,. pelos,' �nerosos raios do· SOL '?
Mas a generosidade tem lim:ite, pelo menos Pà,ra' o SOL.
Às vêzes se esconde,. timidez, 'quem sabe. Outras vêzes
faz cara feia, E se qu.eima� E quetrna os outros. Finàlmente
faz arder a vista. Pots bem. Nestes dtas,' quando o SOL
está queimanbo,use óculos de qualidade. Óculos de quali-
dade só vende quem é especialista.

'

A ÓTICA SCUSSEL é a única especializada... e acaba de

receber uma moderna, coieção de óculos' para você se

defender dos e�ageros solarres. Outra coisa ( Óculos tem
um

.

toql;.\l�;de elegância tôd� especial. Vai Idai ...

I

P. S. Sussurre carinhosamente n,o ouvido do seu' namorado (noivo
ou espôso) que você adoraria tanto um ócuios.

Apostamos como êle �"\ao perderá tempo para levar-lhe até a

ÓTICA SCUSSEL Escolha com calma, já que variedade não

.falta, e depois diga barxinho: obrigada, meu bem I

SIRVA-SE do credi·ÓCUlos
..

, "
•

F E L 1 P E 5 C H M I. D T N. . 3 2 FONE 3 o 81

iI

X X; X �

Um grupo muito anim�do no "Reveillon
do Marambaia Hotel, era dos casais: João

.,' Arno Baue-r (Christa), Cesar Ramos (Lucy)
Laércio Gomes Silva- (Ána MaÍ'ia) e Paulo

.'Bauer Filho (Mirian) �

-x X ;c-'

,

'

'C'"
..

'

�".f'
, Epor fal'ar'ln�os, no Marambaia, sábado;<}� /t .cr- �._. .," pro'ximo cantará com, a presença de destaca-

.

't'��.(�'j .

';m'f,-� ��,:��'� )tJ{)..(I';
, _..' ·das personalidades da.', -soéiêdade 'carioca (;

� I· -,��. './IA _',
.' .. catarinense

�,-�� .

'

"
..-,. ,�� X',��· '\

Pelo. Visc�unt da \Vasp, viajou ontem

�para Br�íIia- o simpático- casal senhor � se

nhora dr Colombo SaIles (Deyse) 'que vie
,ram a nossa �idade pará serem padrinhos d{
.ato religioso, da caSamento de Izauro (Dori�
Maria)l). ,Cameiró ,

, .�
._ ·x· X .)t

Comentam os Hoteleiros' da cidade qUE
e r,ealmente espetacular o pIano d,e Turismo
organizado para 65 pelo Prefeito Vieira di?
Rósa.

COlUNA CAfOrrCA
tlEllO 00 SEWIDR

da penitencia, atende as al

mas temerosas, iluminando
as com o calor da prece e

da esperança."
Êle procura unir o Céu à

terra, fazendo refletir só

bre nossos corações mensa

gens de vida imortal." Em

seus ensinamentos, coloca
no-nos diante do Pai Celes

te, que é Verdade, Amor e

Luz.
Monsenhor semeia e nos

aconselha - para o bem .de

nossas almas - a ceifar os

frutos de sua semeadura,
para que possamos, junta-

Levantemos nossos olhos mente, um dia. regozijar
e veremos que pairam ,n0,<1T mo-nos na Viela Eterna.

ele nossa Terra odôres deli- Constitue tesouro ínesti
cados de abnegacões pater- rnável termos .Monsen11or
nas, dessa pateenidade espí- como nosso Vigário; êle é

ritual a que já nos habitua- benção, para nossos traba
mos a vêr em Monsenhor lhos, e estímulo contra nos

Frederico, sos esmorecimentos. É, na

Sua' presença, tanto na verdade, c exemplo vivo do

semeadura como ,na sega, Sacerdote de Cristo, em cu

evidênci$ consoladora 'e ins- [as ôbras' r�pla11�ni. eis

piradora ídentificaçâo com Iulgôres de sua vocação sa

o sacrifício, pela, salvação cerdotal.
,

de nossas almas, Alegremo-nos toelos
Monsenhor não é sémen- - nós que temos a felicidade

te o' Sacerdote. E', ao lado . de conhecê-lo de perto - e

dêsse 'prtvilégio sagrado, O: Ievêmo-lhe .

o entusiasmo
semeador, digno e desi,p.te- _ que de �ós se apodera nes-'
ressado; invulgar, -pela siia te dia bendito, e implore

'lmmild?.de;, n1.�r?viltl()S(j, por
-

�9S ,

ai? ,Pai ,Et:-rno que o

sua sinceridade: \ rar-o, por ílümíne e o guie, sempre e

sua simphcídade; batalha- sernpre.: pelos caminhos (ia
dor, por sn8..' dedicação, , ,

. perseverença, até a vitória
Ciente de seus deveres pa- fin'1l, para que Monsenhor

ra com,. seus irrnãos-em- continue, com sua serenida

Deus, não mede sacrifí- de ap'ostólica e seu verbo
cio .. , ,,'c.omp,raz-s6 com a inflaniaclo de salutares con

prosperIdade espiritual ele 'selhos;·1\ conduzir mais e

sua ,Paróqtlia, eXf1lta os tra-, "mais ovçlhas para os cami
ba.Jl1os' das Associações, d�- nhos da Eternidade.

É oportuno lembrar, ao

ensejo das comemorações
festivas em homenagem ao

Jubileu de Prata Sacerdotal
ele Monsenhor Frederico

Hobold, o evangelho de São

João, que diz: "Levantai OS

vossos 011108, e vêde 0& cam

pos que já estão branque
jando para a ceifa. E o que
sega (nesta colheita evangé
lícal) recebe recompensa e

junta. fruto para a vida eter

na.; para que, assim, o que
semeia .como o que sega,
juntamente' se regozigern".

rige os roteiros apostólicns
e, ellari'1mente; no tribunal Helena Caminha Borba

•

FAZEM AN.oS! HOJE

SRA. NAGlRA FILOMENO
CCITl prazer registramos' nQ:, di� de hoj.

'

a passag.2ní 'de mais 'Um, aniv�rsário natalicio
,da yxma. sra. d..Nazira Filõ�enoi espôsa do
nosso ilustre amigo Vereador Balcijcero Filo
meno, Direto!!: po Departamento 'de .€àça t:

Pesca� e ..elementos d� destaque em os 'nossos
meios sociais..

'

A aniversariante bem c0nlO, aos seus fa-
.

miliares o ESTADO, se associa as tantas ma

nifeté;lções que lhe serão trutadas, por tão aUE

picioso acontecimento -com votos de perenes'
felicidades.

,

.

.

�.� �
�' ,1_ :.1 ��. I j

- sr. José dos Reis Matos' , i
- sr. Acácio Luiz ,Rei�
- sr. Teodoro ariggmann
- dr. Dalion Araújo
-_ sr. Antônio Taulo.i� de Mesquüa _

- sr.. JIeitor de Souza �ima . I
- sra,Juraci Bavassq da Silva I
- sra Maria Ester da Rosa ;I"-. sra., Lourdes Kvstschal
'-. sra Zulmª Verane Pinter
-� �tà�loa- eta 'COSt'l;l -Lima

,

,.. ;'.

,_
',-,
.. .srào!,Dr�, Antônio de Freitas Mout: �I,
•'.'

.

',:> .

.

,

\

Sociais

As onze horas do próximo dia vinte (. '.'
.

dois, na capela do Divino Espírito Santo rea-
i

lizar-se-á a cerimônia do casamento de Tânia
Helena Fialho, COD)) o Engenheiro Hamilton
Sehaefer Os convidados' serão recepcionados

. na bonita residência a Rua dos lheus
,:_ x X x-

Procedente doRio de J�neiro ,e�contra-
se em nossa cidade a Exma Senhora Beatriz
Pederneiras Ramos

-x X x-
. Fomos informados que será nos primei

ros dias do próximos mês, o casamento de HE'� .

lena Bauer, com o-dr Paulo Cabral na Cidade, I.

'

de Itajai .

x X x-

Voltou a circular em nossa cidade, a ele
gante

_

carioca Maria Eugênia Ramos Em re-'

cente reunião Maria 'Eugênia, deu nota alta
"

usando modêlo em linda renda branca
...:::f5.x X x

A conceituada Firma Carlos Hoepckc,
S.A '.' neste ano de .65, terá suas lojas com
pletamente remodeladas, bem' como umi_:,
"boutique", que sem dúvida será o ponto de
mundo elegante feminino

-x X x
Procedente de. -sua demorada viagem �

Belo Horizonte, o Gerente do Querência Pa
lace Hotel Senhor Valter José Luz.

�,

- x X x-

Também fomos informados que o car-,

naval de rua neste ano, 'acontecerá com lin-.«.
dos carros alegérícos e mutação" e que: a ci-';
dade terá uma belíssima decoracão

�_

-x X x-

, Ainda esta semana dar-se-á a inaugr
ração' do novo Bar do'Querê'n,cia Palace

,

'-. x 'X x'-

.Estão sendo comentadas as .linhas' peças
de "Murano", da elegante senhora Franciscc
Grillo (Anita.); recentemente- adquiridas
num antiquario

i

\,

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

Convite para Casamento
.'L<'vino Jorge Iwersen e senhora
.t olydoro Erriani de São Thiago €' sha.
Convidam.as pessoas de suas relações

sodas para o enlace matrimonial de seus fi-

;, lhos, ..

�--------------------------------_I._'___

Máquinas de Coslura - Fogõ�s
- ,Crislais � Porcelanas f-Ago �. em 25 Mensalida�es� "..,.,.........,.,......."...�

Na A. Môdelãr�
"

��

_.. ;'J'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RÁP�DA' rJbr�

ORBE-PRESS Antes da Revolução; no

'Tadzhikistão -havía apenas
10 escolas com 359 alunos,
fiÍhos de ricas: Atualmente
o- . Tadzhikistão é uma Be- .'

pública 'totalmente
"
alfabe-

.

tízada, Para "éa:cia '10 mil

habitantes há, 2.500 alu
nas. Além: do ,idioma na-

o :r' "

cíonal estudam-se, nas: es-

colas outros, idi.o]'ri.a�., No'

ano passado, p0.t;· exemplo
. :de·A(}i!l�·Westudâi:l;tes. Além em Moscou, Leningradi,

mais de 75 mil jovens ta�" disso, muitos 'tadzhikos re- Kiev e outras cidades .la
dzhíkos de ambos, os ·.sexos· ': cebem" mstrucão superior URSS.

eSimdavam'cinglês,- e mcís �7�'--'.-. "" • -� '7'''

de 44 míl aíemão. Em ,.Já- ',' "

'

, ..
'

.. ". '.
.

rias �SCOl�s desta . ;';Re��- .: ,,>,:Artigo$para Cavallt'eiros e Senhoras
blica da. Asia, Central ·,se>· ..:' 'M"" .,." G' :1· Ed"fi· Jestúda híndu; árabe ;.e' far:L'�,

'

."
.. ,aga,�l:ne a erla - , t CIO "cque-si Tadzhildstão· tem

'.

atu-·',· .. ,'

1'" '., '.
2aimente 7 'instituições su�,·' ;�

.

Ine _" lIola·
•

'.
•

, '. ,;. : ,I'
.' • �

.

".
penares e ,28 çl'e,.' ,.aperlei-·' i·,". , -.::

çoamento,., com um:' . total. ":':",'""",:,,,..;'�-��-�---------_
. '. " '.' ..

MOSCOU'
- Tadzhikistãó, uma das

pequerias repúblicas, socia
listas da Asía Central (per
to de 2 mílhões de habi
tantes) começou há pouco,
dois aniversários: 40 anos·

da fundação da Repúbli
ca Autônoma Tadzhikia .B

35 de sua transformação
em República' F�deral. :

EMBAIXADOR' DA ESPANHA' �Q =,

NORDESTE ESCOLHE LOCAL, ,PARA'
.

.
.

CENTRO PROFISSIONAL '.
I ,� ••;,

TRATADO

'o Tratado de Coóper�ção Social. foi· as
sinado em julho pelos minisÚos VA:SCO· LEI
TÂO DA CUNHA e ARNALDO SUSSE
KIND, por parte do Brasil; e pelo Ministro
do Trabalho espanhol Sr. Jesus, Romeo Gor·
rià e nelo Embaixador Jaime Alba, peia Es-, J.

panha.
O Embaixador da Espánha será �ome

,

nag-sado pelos Governadores dos três Es�do�:
que visitará e pela colônia de seU país na Ba

hia, e visitará centros beneticientes h{)spitai.'õ
e obras das comunidades espanholas no Nor
deste.

-_.'-'�-
li -t'

, 1
·'l'

feitos um para o outro ... Suas afinidades

e predileções se ·t;raduzem pelos mesmos gostos ... pelo
,mesmo entusiasmo pela vida. .. pelo II'leSmo' cigai�ro de

fumos selecionados. suaves. cuidadosamente combinados.

cigarros'

woo
uma tradição de bom gôstc elA, DE CIGARROS SOU�A CHUZ

Crftica

'o J"OVEM E O. MUNDO

���,�-, �

,f. 'Gênese do Problema

Réfletiremos sôbre um

problema que não se refe

re· diretamente a "Cine

'Ronda". Mas' todos que �;á
leram a coluna, sabem que
ela não é fechada, alie

nante.

Aqueh�s que, lá escrevem

tem a verve inconformista

'do jovern.
" Porisso ana:lisaremos o

problema.. Desculpem, a

ousadia de nossa despre-
. tencão: nossa reflexão "

simples, não tem ambições
de tese e não é amparada
em bases, científicas. Sua

experiência é toda viven-

, cral· e destina.:.se ·a. todos

que ainda tem um pouco
de boa vont.ade. Se agre

'. dirmos ou escandalisarmos

.

não será por ódio que o

fazemos.
E' íntrinseco ao jovem,

.r essa preocupação cje "exis

tir", que alargando os hO,-'
rízonte, chega às raias do

<e,éXistensialismo '�heideg-
geriano".

.

Se.iamos mais chH'oi': é
natural ao jovem. ser In

conformista, cora inso 8

justo. Deve êle anot�l' 11m:'!

concepcão de vida de iua

daptacão à iniu�ti('fl, (atI:..
tU0e que prei1J(li�ar<l �eus

privilégios e tol'ará em

tradições
.

famniar�s, ps�o

lares e mUnda'!19s. Rl-rai

gadas em teses rn"'lio..q,is)

Encarará o uf'ivl"rsn. o

h0111em, de ll.111!1 m",,",oira'

nunca Pt'p-pst.a,.holonit'la.
num pérpf't.uo "o .."ir":

prOblema êste. j� ll'll'>"arlf'

pelo filosófo Hpr':;('lito.
dMs mil anos ant,l"s de

amor.

Nem todos os ,iovens
ag-pm assim.· CO'!1 ('ort'l 1'I lUaS.
Adotan, urna vina hl1r'fle
'za, medíocre e materialis
ta. Mas. se êle abre-se 'Ca

ra p mundo ,e comunica
'se1 verdadeiramente: en.tão

/

EN1REC.A IMEDIATA: AS·SJSTtt,.ICIÁ. l'ÉCHY.� LOCAL COM ECJIl>e rr.�INMlA PE·
.

LA PRÓPRIA FÁIliUéA ' ESTOQUE OE � .S 'PARA REPOSiÇÃO • ,PLANOS DE

fttU\.NCIAMeN-TO.

IMAA 9.A.
Rup Voluntários 'da Pátria. 1981 • Fone '2-1.0,:11 • C. Po"ía(2020 • pOJ!TO ALEGRE· RS

Enci. 1êI09r.: PATROL • FiNaI::Ruo.' crI!' S�t."'bt'O'-1051 . Fone 1978 .

Cahi(l:p".tai 324 • ralumllnau • Sf' �d, Teleg,,:'AGIII�PAHlOI

-�'__'-:--'""--------, -- ---

, � .'

ORBE�PRE$S .,-'-' USA - 1.600.000 'quilômetros da
. IA: astronave norte-amsri- Terra,' e aparentemente
cana' ""Mariner' IV"

'

�um- passará a t ma d' tã
.

'. :p�fu '\'uma': crítica' �anobra conveniente \1e M:!t:nc1:
ORBE-PRESS ESPANHA . ...:..:...:.:O,Em- P.

.

, (0..
'. no ,:é'spa'ço,:'·quartdo·séen- poderá tomar as vinte e

". '.
.

.:... '

".r.au, ,-;�,r.� �. ii-.
':: cQn.tr-ava. a,. mais- de, .

duas importantes fotogra-baixador ida Espanha, Sr.-Maime·Alba;'via-· .:
:' /.� ..... _,' �.,' fias da supei-fícre� 40 pla-

jou para 'Salvador, Recife eFortaleza; a),:f�m'c" ..
, nêta, no "próximo mês de,

de' escolher numa das): Cidades" O' ."ló.éal. "1.' ói:.'l'· ,', ... : �': '," ,
" julho:

para a instalação do Centro 'de Formaçãc: ';JSI �n, es , .... ',: .: <,::'
c

,'J r",;" _ tid� �:�u���:�:��r:n���:
Profissional doada ao Brasilpelo.Governo .:eE,;

.

.

Srá.··· '�Dnà�·Ará. é.,�. ·.tn.:'00.···.
'

tó�;Ram...os
,

.m,Ol1ave .

de 2.80 quilos de
•

,.' '.
"

':. ., •
" _'.' ,_, J .... :'_'.," .._ •.• '.,

'j..• ·r,,' ·f ;., �., ."',. .'
'.'

,..�. .�. Peso, roí enVIado do Labo-panhol, dentro do' Tratado' de Cópperaçãc A .rrossá. 'CapttàUI,fosPeda:' ';e. dQ ;je>rn�hsmo' c?:tannen-, ratório de Propulsão a
.r

. desde ::.'a. :semana" PaiSSfj.-da',.' ::l?�, ',f.�ndadb!-, de "'.0, ........".,.. '\:- acto, do. Instituto Tecnoló-Social.. '. '. ., '.' a
.

pr�zadi-ssiTI,la :" '�ànterra:-. ' D'Ou';,'cQm;�Oscar}de��livei'" +gico da Califórnia.. Poucos ORBE-PRESS _ BUCÀ;."
A viagem do Embaixador ,Jaime Alba . nea 'E;xm�f. seri:6.çrra. Dona', )�ª', Ramos .. seu .dig:ma con- segundos depois, recebeu- EEST _ A agência: "Ag:3f

feita por solicitação da SUDENE, ob.je.t1va' ,Ai'acy,·.LôQato 'Ra,p1'Os;·vii.í.;- f�adff d::l.Acadeini�.' Sul-:- se de volta ao "Mariner press" informa qué.o. Bra..,.,
va do esÚmadó 'e ,satlCltoso 'Riogrl:J,ridense de Letras a um sinal que in,dicava que s�l é o décilno segundq pa;l5"

'

também estudar as possibilidades ·de,· coope-- . pa,tríói'o' Engenh�ito ';;Civ!r': quem' dedicará
i

'fratel.'na o apa'relho havia :captado ao qual os romanos, pri)-'.

h 1
' .

d" t' d 'N" e Prof-essdr úi.: OséÚ -de' amizade 'de irtnão, intelec- o impulso. rorcionam assistência téc-,ração técnica espan o a a IIi us r.la o ·o'r- ..

Oliveira 'Ramos, Qu'e' Jôra '. tual e, a 'mais sincllra esti- A manobra modificou o nica para a montagem e ')deste abalisado profissional e: ma' e, admiração. tendo curso do "Marin,er IV", próximo funcionamento de
eniérito jornaÍistà', mili- DQna Arady sido 1"e�ebida que viaja para um encon- poços de petróleo. OBra:'
tando por longo�' anos· na com demonstni.ções de mui tro com' Marte e, aparen- sil, que procura aumentar
imprensa catarinense, teu-'. ta alegria e satisfação pe- temente, de acôrdo com!Js a produção de petróleo., :d;�do sido' fundadqr com lo �es'critor catar�nense e dados de telemtria, com- satisfazer as necessidades
Rupp Júnior· e outros; e�l1 .. seus" fam-iliares, que a C'l- p'utados, a operação ifoi do mercado interno, com-

1915, de, nosso jQma�. mulruram de mui justas um êxito. Os cientistas dis- p-rou na ROniênia 16 insta-
Dona, ÀrÇl.cy veiu' revêr fidalgas, e ni'erecidas ate�1- seram que sQmente nos lações, para a perfurac,i;o

c olímpicos IMEX - 64. Esti'(eram prese'
parentes e péssoas arpigas, ,ções�, próximos dias é que se [,)0- e a exploração, bem com) ,tes a (stá exposição organizada pela primej,bem como assistír �o cas1.-, derá estabelecer, com se- as instalações necess,árias

vez.no,'Mu.n.'do, milha.res de. filat-elis(:as de /"mento de seu estimado so- A .digna ·senhora DO.'lll gurança, se a correç'�o' do para perfurar. poços, até
brinho João Bátista Rib9.s. Aracy Lobato Ramos, ca-' rumo foi realmente 'bem 5.000 metros de profl1ndi- países com cêrca d-e 15flQ-O selos. O granerealizado terçà-:feira últi- tar,ineÍlSe qU,e tem sempre sucedida . d.ade. p"

.

d
. -

b S'd' O Cma., 'os oll1.oS saudosos. voltados __ , ._., , ._. .�
.

_ remlO a 'SxpoSlçao c�u e a ue OIS . •

, :::��:::��;U;r::::,�; ., �:�:,��:���::;:�;�ii: C Iane, Ro)" d;,J.'.' " �deojprOrhr,�ln�gOsa·�rOaa,cCDi�!I;.;Lf,Oa��ri:o'.hH·�bui�z�I'�arn�a,:p,oodcra:sl€e;u�;:ls�.·_:..

Sub-distrito do. Estreito, o merecido conéeito e gran- �... :::_ u

110SS0- p.rezad0, colaborador de ·estlma na sociedade ,

t 1 "b
'. .

P 1 1 . t'· esc:a "')'Emanuel Med�iros sua poslçao .. sera ou ra. lOS SO re anImaIS. ara:L,e amen e a. � e ,-�F1att'ma.cêuÜco Ildefonso porto .alegrense, os nossos
Vieira - E,nviado de Ainda há, àquele',,! jovens, posicão há, em Bu.dapeste ,um encontro de. JuvenaI, antigo e apreciado, votos de feliz perman_,el'\cla

mutilados :pela timidez �, J ..

_

militante das belas' letras em a 'nossa' Florianópnli'" C.R. em P.A.

pelo .mêdo, que, s,e fe,cham. filatelistas das feiras ele selos, durante a qua;
a C!u�lqUer. �te�.�.tiV�}:: �� '.,' ;s� _9çc_id�",a.·'���i'gan�it?:ç��-.. " �;t�, n,.próximo ane
relaclO!laUlept9-'�.t·· '·'a�' ,��,s �,' ,- . "" $" ��.t,��S�Analisemos

·

...'·'.oí problema a ��;-'�poSlçao .lnLL
••. /t6qI�;'�'.�'l;·J:,� ,��.lr.. ... �,

mais de p-ert0, p'ara �he- per QcaSlao do 3000 . .an��r-sarlo dé!, leIta de
garmos ao ponto deseJado.' ,

Diz Sartre, que e.xistem s,sIos,
duas classes de homens: o

homem' que vive· nos :)�
'viodos de guerra e o que
vive entre guerr.as. Nós:
pertencemos a segunda
categoria. Não ,deixa (le

ser também uma guerra, o

momento trégi,co em
'

que
vivpmos: às "êzes pior do

.

que a. guerra concreta. Vi
vemos na' guerra "fria",
no momento' dos. concha

vos polit:icos degradantes,
da desagregacão da famí

lia, dos anseios populares,
do golpismo, enfim na epó
ca do, teinol:,' da angústia
'existencial,' 'cl�' busca do>
amor.

E ana�iisando mais de

pert.o, em nossQ bêrco br3,

sileiro, se:r>timos uma evo

lucão cambáleante, be:11.

própria de paisés suh-rle-

del'>volvinos. atrana lha�la

pela ;na.ute!11tJcinade., pela'
corrupcã.o e pelo rp�ciona
risl110. E' um cami1"lBo du
ro nara b iovem, Que do·

obietivismo real pa�'l<t P::J.

ra o int.,p.1ecto! abalando
sua naturp7a' e ,orrlerl'l
n""l'll1ir-a. cau,sa:nn(1 ,." 300,
j11I'''f.''11r9 l'> ('a. insatisfação
í",t.img-pv;gtpncial
'I\T(.lI'SO imrptl1 i'e"te isso:

n�s"inl') no fim. da Q'ranne
Q'lJp""a. f:""t" de PPl'to seus

ef,.. it.n,C: 'F,' 11m 111111"ldo in

""':'dl'l .... t.p. ." ..h111nso. onde
n """,,"m ·destrói o ho-

'Pn""hq <>tA-ni;('a. g:1jprra

l'llJ�l"l'I1'. Vietnam, explosão
I'If"i"l'I.....a.

FlpI'111n �T;"t,p 0111' psouP':'

CO.... i' ..N"a"'�'Sl: t......,os a 'Il'l'I)_

h101'Y'lótl''.!l ;",t",,;o1'. fr11t,o
nl'l. i.,,!ln" ....t""<in no in1T<>ln
com n m'l",t'ln ,"";""+0 !=l<i.o
n� ,.1')""QlhllP�. o v�"'.;n f\vjs
tp"�ial. (1 hnmosexualismo,
enfi-.n �. t...tqt,pza.

(Gon�i!J:,:a)

. ;

Crfsto, one é co,,�hl."tp. em (,Pll ,., !>)'Y1nr. A 1)'11<>1'1'9, de

tor'!::t a filosnfi.a,,: o l1sn e o t.rin,.h .. irl'l,s, como n;'? Ful

múlt..iplo. Al"sim. O io"p.m. tr.." 1=:1:'P"". niín l'>9ssa
. de

.......
,

à luz dA,razii.o e da vp!da- um.� Q'1)prra" jnt.irna. Que c;e

de. sentirá as iniusticas, t·r:;1va no ('or:wõ'io de cai'1!l, /
reni�i.rá trani(,ól'8 e, con-: 111'" rl" ";;'l, .:. ni",ia .Tn;;"

venl'ões ina,da.ntsvfas ao "VVTTT� "n hnTnl'm Nne :ní'ío
, nosso tpm,oo e meio. !=:en P"t.� e mntl'? r.n."",;O-n m""'�

.

fim t'Ht.imn, ml'smo ,lI' to- mo. n<in p",t;,;-: pm l'>1'I'7. ('n1'11

do ser huin.'ano, será o" SP11"'. "' ....., ..lh" .... tpF:" 'F. corno

,

ENCERRADA A EXPOSIÇÃO "IMEX" (;

ORBE-"PRESS - HUNGRIA - Con
. grande s,uce�so encerrou-se,' em Budapesi".'
a Exposal;ão InternaciC\l''.al de selos temáticr

.... 226 MIL DOLARES DA SUlCA PAR!\
.'

.� ........ �- .' j
, ,I,' ,

,

.:' U .�4

SALVAR OS TE1VP�LOS DE ABOU
.

,," .

SIMBEL

ORBE-PRESS - RAU Anucia-s
de- Páris qtie o· govêrno suiço prometeu pag-J'
o total 'de um 1 miJhãÜ de' francos suiços (

.
. , -

seja, ·226 millhões de dólares, como sua pc,
.

tiéipação para salvar os tell1plos �e Abó� Si

bel" �arne'açados de ser pé:r,manentemente .. c
'

bertos pelas, âguª-s do' Haut-Ba:rrage .

À. delegação. suíça da Organização l
.

UNESCO' declarou que oportunamente,? gt
vêrno suiço pagm'á a quantia acima referir'

'EXPORTAÇÃO E :lMPO-RTkÇÃO

ORBE-PRESS - PRAGA - A mel

de-
.

das mercadoriás exportadas e importac:

pelas emprêsas de e�portação e importa'
é transportada através de portos do Bal
por meio de ,enib2rcações transatlântL
Das 6348.0'00 toneladas' de artigos transpc
dós 3.124.000 toneladas passaram pelos �
tos de S,ettin, Gdynh e Rostock Est,a qua
dade é quase, igual ao total de. mer�dc
tl'ansporta'd� por 'ili8 maritima pela Tcheo
lováquia. no ,ano. de � C55. O pôrto mais im'
tante pela exportação de produtos tchec
- I.

.

St-ettin, através do qual passaram, no 'ano
sado, quase (lois:milhões de toneladas de 1

cadprias. A êsté pôrio segue-se por sua im

tância, Hamburgo, 'Gdynia Rijeka e Ter'
A Frota l.VIarítima Tcheco'eslováêa �

portou. quase meio milhão de toneladL
mercadorias e o restante se fêz na sua 1,..

ria com as embareaçõ s .'iugoslavas. Tan .'

se, .empregaram,. erÍlbota em· número in·

res, barcos da -Itália, RDA; URSS; Gn
,de. outros países. l
-

Rádios .� El�l�olas.-
2S Meses

Hã Modelar!_
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Con

lÁ%AftO P' -I"T\..,í.OMLJ
o ENLACE - DORIS MARIA E·

I Z..,-1URO CARNEIRO
.\:,

belíssimo, 8:11 Sci:1n.nt,ung guiou apresentet uma ;r:;-
.

f' io
Dier, as mangas -fr9.njn,das portagem fotogra ica ':'
bordadas com

.

canutilhos casamento de Doris �ana.
leitósos; (;0 emoro caia Ramos Gomes com o

- Sr.
uma cauda de quatro 111e- Izauro Carneiro Filho, (f0-

tros do :11eSmO tecido con- tos stúdio) Antes do meu

feccíoua+o p'J�' l.'I:e. Lírüo programa aconteceu uma

· Caldas, de Bras' tla. O véu importante entrevista l COI�l
e grinalda completava a o Ministro Luiz Gallottl,

beleza (la..-";:,oil;e(,p" (la noí- feita pelo Dr. Nert Rosa;

va, conreeçâo de Me. DeÍ depois admteceu uma com

Rio, da G.uanab�r:1. A mãe Antunes Sévero, e Luiz'

ela noiva Sra. Doris Ramos Henrique e Armando Petl

Gom�s. tr<tj�; va um bonito ,gliani.
�nbclel.o em grípír. tonalída- 111 ;
de cinza; a mae du-noivc AINDA falando na .TV

Sra. Marra Angela Q'1l'Tl€i- Fpolis, está sendo pro=ra-
1'0, trajava ��IJ�anle. ccn- mado um desfile de pentce
junto ,.)ré",o, �t('ompal�hou· dos para êste mês, que se

seu fila'J' até ao .altar d�� 1'6. apresentado pelo Co ..

Capela do DJ\"�n) Espírito lunísto. Quinz2 mocos- de; ..

Santo. A noiva Doris Ma-' filarão apreSêl';{mclo bO,1'

'ria, arâversartou no dia de tos e moden10s pent.ea :'os
seu casament. Os padrí- de institutos ele beleza de

nhos; ReligIOSO '- Doris nossa capital.
.......

Maria: Governador Cel
so Ramos e 8ra; Ministro
Luiz Gallotti e S a; Ita
mar Carneiro, e D. Maria

Angela Carneiro; 'Deput.ac1ó
Joaquim Ramos e Sra; Dr.

·

Cesar Gomes e SB. (Isau
ra - religioso: Dr. Abelar
do Gomes e Sra. Diógenes
Gomes e Sra; Dr, - Celso
Ramos Filho e 'Sra; Abe
lardo Gmnes Filho e St·ta.�

I
Vânia Maria Gomes; Dr.

Colombo Sanes e Sra. (Oi-

,�X.ATAMEN'TE .as doze

horas de sogunda-Ieíra, P<õ
los Iaços matrtmcnía!s, DO

RIS MARIA RAMOS GO

MES, tornou-se s'cn!10i:',"
IZAURO Ci\RNEIRO FI

LHO. Cerimônia religiosa
orerectda pelo Padre Dr.

,Hyron Floury Curado, (de
Uberaba) na Capela do,Di
vino Espírito Santo que "a

presentava uma rínissíma
ornamentação com rlôrcs

brancas; trabalho do deco

'radar Mario Morítz.' �fL

entrada triunfal ria Igr:3-
[a, a bela noiva Doris. Ma

ria, entrou acompanh<>,cia
com seu pai Dr. Abelardo

.

da Silva Gomes, à frente

as princesas; Eleonora Ra
mos Gomes, B',*"triz Ramos

Rízzo, Clici Medeirus Ra

mos, Cassía Maria g'3.1�(OS

Abrantes, e Maria Izabel'
Gomes Rabe: O Coral de

Câmera José. Maurtcío, fez

o fundo : musica! 'da boní
ta, e emocionar. te cerimô
nia, com as musicas: Ave

Maria de Schubert, Mãe
•

Quericla, Magnificat. j,�-'jt.8-
va-se a Igreja casamentet
ra, completamente lotada
com os convidados desta-
cando-se os belícsímas
"tcíllets" apresentadas pe
las Da'1las· e Srtas da nos

sa sociedade, que deram
nota alta, em be1e:z:� e 1e:'

gància. Após o a,to r'�ligi,fI
so ;:wonteceu lll1Hl. kiv,nte

. recepção nf) Un. T. C., c�n
serviços ão' Sr. :\1:molo
Rimbau e Sra. TeIma
Schaéfer. NotamGs Ul;la 1:-0-'
nita decoração com o':tê'1.
clãs em volta -_l()') sa:UfS (i\)
Clube. O centro da ulCsa

O CAP,AL· - Dr. IV8.nUdo
(Ivete) Albc"1,lfTnl1C, �'O '''i)

'primeiro . rp�beu a víst' fi.

da '�c�g'onh8 ". com o 111'

'niná José Egberto.

vil - -Doris Maria: Dr.

}fewton 'p,amos fi Sra; Dr.
· �eno Rizzo e Sra.; 'F�ederi"i
'eo Rábe e Sra;' Dr. Otto
Cirilo Lehmann e Sra; Dr:.

Osvaldo Dória e, Sra. (Ci-
.
vil) Izauro: Coronel
Newton Arantes e Sra;' Dr.

Angelo Newton Abrantes _e

Sra; Ge11*a11 Carneiro e

_Sra; Dr. 'Gustavo Andra
de e Era.; Dr·. E::Tlu:l.rdo Jor

ge Pereira Junior e Sra. ..

S6NIA Mello Lisbôa,
(lia três aPiversm'jou
reuniu· um grupo de

gas com011lomndo.

No c1ia 24. D'l, 8,p'�1"tec,1ll
o noivado da bonita Mare
li CUflha, CO'll o jovcm Ca�'-

ornamentado com frutas
estava muito, bonito. Após
a cerimônia da tra(liçã,�, o

eorte do bolo cios noi.vos. a

bela noiva jogou n SêU bou
que õe. flõ"cspe.n! :::J aitJ �

um grupo (I", mDeos reu:-,i.
das di.�p',lta.n,l" é a feji,
zarda foi J "hrot-0 Lop sef'''
- Regin2 de . Aquino D'
Avila. o vesri.cl1 da. noiva

los Gar<;ia, na l'Psi"'ênci.a '_{')

Sr. c Sra. Dr. Osmar Cun1D,.
KA TV FLORIAN,ÓPOLIS .pais da noiva.

Canal Onze - Segul1l,h-
O AL'I'E. MU1'illo Vas �o

elo Valle· Silvl:j" i1 COllVit2
na clirécão da TV - F10-

feIra, no meu programa so-
'

eial, ap"resentei um8. enl.re
yista co mas Srtas: V0r1-
nha Wilerosers e An� lv':::t
ria elo Valle 'Silva; em ;;e-

ri9'''�'�(lliS. ama.nhã, será.
entrevistado às 21 hora �

OFEHT,:.\S
, (1 I E R .T f.\ S
,., - r- .'.-.J v, ,A. �U1c_, ','0

01.1
�) A
OA

DA
D�
DA
DA
n A

lI) A

lA

nA

SEMANA
SEMAN A

SEMANl\.
SEMt.NA
SE·MAr\lA.

OFE
Ofe

R T " S
H1l1.S

OFERTAS
OFEHTA:;
OFfRTtS

. (J F E R T � S

(FERlttS
,or':'RTfJ.S
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o aumento � duração da.
vida humana

DR; PIRES

Os que ,apomp�nham o

problema sobre a longevida
de humana, têm visto atra

vés de dados estatísticos

que o limite da duração da

vida tem sempre aumenta

do. Para se ter uma idéia do

progresso obtido nesse cres-. �
cimento basta avaliar que
na Roma 'antiga o tempo
media d't existência huma

na era de 23 anos.

. No começo do século pas
sado o tempo normal a que

chegavam os Indivíduos era

38 anos para passar a 4'7 já
no fim do referido, século .

Hoje em dia conforme nine

guem ígnora.. O limite é de

70 e só teridc;: evidentemen
te, a aumentar. E entre os

fatores que mais têm con

tríbuido para que os pOVJS
cultos alcancem um maior

número de anos de vida é

justo citar os pregressos d i

medicina e da civiliz'lÇFt�,
Três exemplos Que s,hremo':> 'i

adiante são bem trízantes.

,O primeiro se, refere ::í

descoberta de novos rCll'?

dios, entre f:l(-�s' os an+ib!o

tícos e que vieram oomba

tC.I" 1)1'Jit�1s das rrolesti -s

conhecidas
.

como dizimado

ras, assim como, . também,
varfas normas sobre 8::> ques
tões alimen_!1tl·(;'s. Um cu' 1'0

exemplo é 'o 011e 6e. relacio
na com' a ('nn<;j";'u'.:s,;)· (V3 C::1,

sas mr-is f}pr,)}:lr;""'�a8 e inu

meras outrus rt'ir':as 0111" di

zem respeito' (�Ot"l ,P.l{�(H·jf s

hígíenicas. F=J.nr1""ente t�·

mos os estudos ligados par
tícnlarmente ao próprio
problema da conservação da

mocidade, 0'3 quais. CC'Pl os

SIGNifiCA PRESTíGIO-!
BAST�t-!TE CURIOSO' o QUE DIZEMOS - PORtM- CONTÉM' UMA EXPRESSIVÂ SIGNI-

FICAÇAOl. ..

_

PRESTIGE .. ' A MAIS ATUAI,IZADA LINHA DE MÓVEIS C I. M o PARA ESCRITÓRIO,
lOGO, SIGNIFICA P.REHiGIÓ AINvA MAIOR PARA S\JA ORGANIZAÇÃO.

.
-

É custoso SABER· TAMBÉM QUE A W'HA PRESTlGE' t 'COMPOSTA POli' APENAS 18

ELEMENTOS, OS QUA1S PERMITEM QUE VOCÉ FORME, A SEU GOSTO, 16Ó CONJUN
TOS DIFERENTES.

UM GABINETE PREsrJGE REV�LA ·BoM GOSTO, MODÉRNISMQ E.,. ALTA QUALIDADE'
v); VER A LINHA PRESTlCi'!' E DE NÓVO IMPULSO A s�u !'RESTIGIO .•

,

RIO, 5' - A partir de ja
neiro, a receita só será au
mentad'1 pela.· arrecadação,
de empréstimos voluntários,
oomo as Obrigações do Te

souro, ou' impostos disse o

Sr. Otávio Gouveia de Bu,
lhões, Ministro da Fazenda,
anunciando o fim da arre

cadação dos empréstimos
compulsóriol;l.
Acrécentou que os empre-

.

tismos compulsórios serão

liquidados pelos orgãos que
foram favorecidos, devendo
os interessados procurá:los
p'l.ra maiores esclarecimen
tos. Os credores receberão
um documento liq,uid"nd'l o

empréstimo, que poderá Ser

neg'ociado na Bôlsa.·

(�uem, por· exemplo, em

prestou dez mil' cruzeiros,
obrigatbriámente, ao Govêr-

-------------------------,

. --

MOVEIS CIMO
Aeta QUafuiade «nnpr(W(l({a

Em Florianópolis - Rua Jerônimo Coelho 5 - Telefone, 3478

,.\ '

I' ,

Interes .iá oitarlos anterior
,O' II CONGRESSO Cô\' n-

rínense de M;unlci:,>io') .' s�rn< mente, constituem os res-

realizado l1CS dias 16. '17 p pousáveis mais diretos para

1 que o i:xUce da vida .huma-
18, .próxirur; N'st.a· Call',<l .

". I'
na atmgísse á casa dos 70

VIAJARAM" para : Di'_i:)
8 D

Mas ao lado ela ajuda qUE'
Horizonte,· o Sr. e, ra.

,
r. t

a medicina, e a civilização
Osvaldo Rocir'lo'uPS 0abr,)1 ('. .

, . . b �> <. ,"_.' têm dàdo aos povos no sen-
el. Odete te sua {.lha Sa,t,a tido de alimentar-lhes o li:
Regiua Ramalho Snvac. Ínite �'l. viela,) h�,· 9u�r?S '�l y,t'ores' Que tambem podara

l�'J contribuir para que o incli

viduo viV::1 mais tempo. Um
a111;- deles ti o/qüe se ref?re á vi-,

da que se leva: quànto mais

f'.gi-t'lda menos tempo' ele e

xistência. Vida calma, reg'!:;)
'da, é sinonimo de longevi-
dade e por ess'l.S razões é

::j_ue os homens casados mt)r
rem mais idosos do que os

solteIros. Significando o

matrilí1ónio um regime de

maior �dajJtação ao lar,
bem es('·ar e conforto, nada
mais daro que aconselhar
,'lOS solteiros que, se casem,
isso se, desejarem viver
mais tempo. A natureza ele

trabalhos
.

kmbém tem mui

to q� ver com a duração
da vida e os que, exercem

profissões liberais, 001110 os

médkos, advogados, enge
nheiros,

'

arquitetos,· são os·

que'mais vivem. ;Em segui
ela vêm' os sacerdotes e lo

g� após os comerci'3.rio's e

industriários. ,Por último re-'

lílcionam-se 'os escritores e

os artistas. Os mi1itares e

o� uviadores, são de diIicil
indice estatístico pois de

pendem de 'muitos proble
mas que se acham estreita
mente liga.dos á própria
lJ','ofissáo que exercem e o

que t!, aliás, bem compreen-

,

!
.

,

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

a·

I

A/rrecádação
Compulsório

-1/''''
-

�uspensa
Empréstimo

sivel.
Embo�a as infor,maç'Ões

'lqui citadas 'sejam tomadas
.de estatisticas elaboradas

pelos departl!.mentos médi
cos de companhias de segu
I'('S de vida e que l:epresen-'
t!'1\l1. alü,í.s, um alto indice de
realidade deveu10s (1(zer. pGr
entre.tanto. que eles deVem

'

ser observados, como dados

geherali7,0dos, 'pois 'muitos
futoreR que escapam,ttü nos

so exame são capazes de w-
fluir sobre a duração da vi
da 111lmana, aumentando-a
ou diminuindo-no
Nota: Os noSsos leitores

poderão dirigir (l corr!'lspol).- i((éncia desta secção direta
mente para o Dr. Pires, à
nua Mexico n.o 31 - Rio
de Janeiro

' (

no, receberá um título do

6rgão beneficiado pelo em

préstihlo. Esse titulo será,

descont?-do pelo Govêrno,
esteja com seu primeiro
proprietário ou com outro,
se houver sido negociado.
Afirmou que a arrf'cada- .

ção obtida com os emprês
timos compulsórios será fa
cilmente ultrapassada, com
a ,receita, das Obr,igacões do

Tesouro, empréstimos vo:

luntario, inteiràmente ga�an
tidos pelo Govêrno. As obri·
gações,

.

concluiu. n'ão repre
sentam um flpêlo dp Govêr
no. Podem ser encarradas
sob o ponto de vista comer

cial, sendo um negócio bom

l?ara o Estado e bom 'para
'

os credores, de :vez qu� �ão

corrigidas e pagam juros de
lei.

do

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

Ministério da Educação ft Cultura

--�---

VENDE.SE CASA
De material com terreno· medindo ,2C

----

SABOROSO?
80 C�f'E ZITO.

Escola Industrial ,de Florianópolis.
EDITAL

De ordeIÍl do Sr. Diretor-Executivo tor
no público que, as inscrições aos exames de
admissão ao Ginásio Industrial estarão abel
tas, nesta E�cola, de 11 a 20 d� janeiro; no hc

. rário de· 8 às 11 horas exclusivamente para
. candidatos do sexo rilasculino, os quais deve
rão satisfazer as segumtes e'xigências: \

a) idade mínima de 11 ,anos completos ou

a completar no decqr:rer do presc,nte ano , e

máxima de 16 anos, comprovadas' P01- certi.
dão de idade;

,

b)' atfstXIo de sanidade física' e. menta]
e vacinação o8ssados, pelo DepartamentQ,_ Es-.
tadual de Saúde.;

.-

c) certifiCado de conClusão do ,curso pri-30 metros. mário ou atestado de suficiente instrução pr]Situada a Rua Rosa, 30 - Barreiros - '

mária,;
,Tra'tar' no local. d) 6 fotografias 3x4;

10-10.-64 e) os documentos devem ter
reconhecidas.

redevi$ores G� É, Admira1
Te_leuniâo ;_ Empire �

�om AssislêcDCia Tecnica
Nª A ·Modebu ..

,',.::

Os :examrs serão realizados dentr<;> de'
seguinte horário:
dia 1-2'-65, às � horas Português �(eliminaté
ria)
dia 4-2-65, às 8 horas Matemática (elimina
tária)
dia 6-2-65, às 8 horas Conhecimentos Gerai::
J Florianópolis, 4 de janejro de 1965.
Glauco R.odri�lf;"s C";rrp.::I - Sef'l'e+�rio·

;\l:;to: FREDERICO GUILHERME
BUENDGENS -... Dircto�\

Nada de

REB;TES
,Ex(a em seI' çarro

Cona de
_
�reic.s COLADAS

- 60% n1llis no apr_.veità
'lU'lI:lto da.... i..uoas,

CASA DOS FRE:J�
�ua fhntos Saraíva 453

lllSTRElTO D.D ..�

a.s firma:,:'

'.4;1

12.1.60'
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acusavoes
AGUARDEM

NO SUB SOLO DO EPIFICIO ZAlllA
- '�O'CHAFARIS

c,

---,_ - - -,-------

o Centro de Estudos da Clínica de Ci
.rurgia � iasuca de Sao .t'au ...o, promovera ds

,lb a .::.,(1 ue; tevcreiro do próximo ano, rim CUl-

50 sôore "Cirurgía Piasdca da Face" '(De-,
íorrmoaoes traumacicas e ue ucsenvorvnnen

,tO) que comj.reenuera au.as teóricas no per.c.
do da 110i�e e auras praneas e .dcmonscrações

,

cirúrgicas no período da manhã. O curso, ori

emauo peio Dr. David Serson Neto, contará'
com a parucipaçào oo,s .1.Irs . .h.ry uo Ca.mc

, husso, travio liOÜzC..r; nooer.o B. Mil.an, Or
lando Luuovici, Roberto Farina, Wilson Hes

panna Gonçaives, .t'earo biocn. us ternas SE

rao os seguintes: Traeamcnto das queimadu
ras da lace anestesia em CIrurgia Piastica
'1'1 atamento das Fraturas dos Ossos da Face

ii ter f e li
30 &rdsil

vivesse _na, Espanha.

Em Montevidéu,
nal ,esquer 'Ista "ÉJ0C:�'
atribuíra a perón 3, auc.i

ria de uma carta na: qual
.êste acusava os brasueíros
"de, terem demonstrado
ser uns pobres lacaio� j03 I

malditos Ianques", Acusa-"
va algur-s funclonárlo� da

Espanha 'de terem colabo

rado com os Estados U'1i

dos para' que' o Govêr!1o
brasileiro o obrigasse s re-"

'gressar à Espanha .}u,ar:do
recentemente vía+ou para
o Brasjl com' o nroposíto
de vo'tar à Argentina, ..!o

mo prometera.

O·· Papa faz
III

eoêlo -.
"

VATICANO, 5 (VA) - o

Papa Paulo VI, numa car

ta. cujo texto foi publicado
ontem pelo "Oservatore

,

\ '

Romano", lançou um apê-
lo em prol do estreitamen
to de relações entre crís

tãos e, árabes, "filhos
'

do
mesmo Deus':" que devem
deixar de lado os velhos

antagonísmos em favor de

"um imenso', eSfôlço" des-'
tínado a criar um mundo
mais pacifico. A carta do
Sumo Pontífíce foi endere

ça "a IlO mês cassado aos

Patriarcas Orientais cató
l;cos e ortodoxos por oca

Iliãq �a '�ua ,br�yê escala
em B�rute, quantio a ca-,

um

•

,------,-----------

!,I
I

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

MADRI, 5 (VA) - o ex-

ditador argentdno Juan 'Pe
rón desmentiu, ontem, ha

::fer escrito carta publícada
na América do Sul, na

qual teria chamado o Bra
sil' re "colônia amerícanav.:
EIJ'l declaração exclusiva 3.

UPI, Perón negou ter es

críto a carta, publícada p�-
lo jornal esquerdista "É:p')-

Curso de "Cirurg' ia Plástica da Face" ea", de Montevidéu, e qua-
, lificou a publícação Je
"uma, mentira", A dec'ara

ção de Perón desmentindo
a autenticidade' da carta.

foi a primeira,' feIta a' jor'
nalístas depois tie ter pro
metido que não 'terii :ltS
vidades políticas enquanto

-_._

M�. SC( U a cverte os
MOSCOU, 5 (V.f\ . .> - O

Chanceler Andrei Gromyko
renovou a advertência 1e

que a União Soviética dara
ajuda ª,O Vietnam do Nor

te, caso -os Estados Unidos

mínho de Bombaím. Nessa

missiva, Paulo VI expressa
simpatia, e compreensão
pelos prob.emas religiosos
com os quais se' 'defrontam
às Igrejas Orientais, e suas

palavras foram publicadas
ontem pelo órgão- oficial
da �anta Sé para comemo

rar o primeiro aniversário
da peregrinação feita pelo
Papa 'à Terra Santa, em.

janeiro do ano passado. O
documento representa Uln

.passo à frente nos esror

'ços que vêm sendo reuos

pela Igrea Católica para.
torrar mais Intímos-, O� la

ços de amizade com' os

não-cristãos.

ataquem êsse país, e vol

tou a .exígír o fim da in �
servenção no Vietnam do
Sul. Em carta dirigida a 30
de dezembro ao Chanceler
do Víetnam do Norte. suan .

Thui, ontem dívulgada pe- ,

Decorridos 95 anos da abertura do
Cana1 deI Suez

,

ORBE-PRESS - RAU -- lho Administrativo disse
A data de 20 de novembro' ainda que desde sua nacío
corresponds à da ínaugu- .nalízaçâo a emprêsa firmou
ração do Canal de Suez, acôrdos para melhoramen-
há cinco anos. to do Canal num total -te
:tíesta ocasião, o erige- 90 milhões de libras ester-

nheíro Mahmoud Younes, linas,' ou seja, o quádruplo
presidente do Conselho Ad- das despesas da sociedade
'ministrativo da organízn- (urante 87 anos.

93.0 do Canal, dec aro'l O engenheiro Mahmoud
que desde a nacionaliza(;."io Youres terminou dizendo
do �esmo a receita aI- que o núme:rQ que I traba
cançou 400 mi:hões de li-' lhadores ' de o'r'ganização
bras esterIiras, acrescen� ,perfaz', atualmente' o total
tando que êste ano a renda. "de 12.425 pessoas em mais
seLelElvarão a 74 milhões. de dez soeiedades que de

,

o 'pre�mente r:.ó· Con,se-- pen!iem dessa emprêsa.

Rcparaçao dos .recíoos lVlO.es ca race, 'ira

'tamenw das Deformidades do Pavilhão Au
�:icu�r, 'Iratamemo das Deformidades Ad

quiriuas da Cavidade Oral, 'i ratamento da!

Lc tormidades Traumáticas do Nariz, Traia

mento das Cicatrizes de Face, Correçao de
, .Gc,ó:l v 105 .L, i:t;h ...S, L,orn, çoes Lirurgícas das Ptc

ses e tvugas da Face ,e 'Paralisia .r acial, Fratu
ras Faciais, O .tema Foniairia ,e é1rurgw
Plástica �erá tratado cm - palestra pelo Dr

.,,',' r

B ...och convidado .especial do Centro ,de Es- _,..-.o:�....-:-�---------�.....----..........;:<'..:;:..:,�
tudos. Um cÍ1cui�o tel:llaúo de tej,evI� fi lVlemno ,1

transmidrá as 'demonstrações cirurgiCas. To

das as aulas serão ilustradas por recurso�

audio-visuais ,e contarão também com exibi

cão de filmes cientificos As ins!-!rições para (.

�,urso' poderão ser feitas diretamente, na Se
cretaria do çentro de Estudos da ClínIca, i3

Av. Paulista, 2669, fones: 52-5555 e .. , . ,

51-9666 com a srta. Lúcia, J�é o dia 30 ,d�
." .

,

janeiro de 1965.

-<

Transcorre hOje o ani-

MINGUEL
'

ANTONIO

versarro liaLallcio ao ga
lalite menino lvuGUEL AN

Tlhüv, füho uo Sr. Antô
mo Pascnoal Apostolo e de

sua ex.ma. esposa Da. Ma

ria ALherino ApostO"o, e_e

mentos <i:e real desta:que
em os, nossos �eios sociais.
Por' ocasião; de tão auspi
cioso acontecimento o ga-

..,t.•••C "'••Hclsariante, recé
bera por cerw as nomeua":
ge ..... :s" "o SeU "asoo clrcu10
dentre as quaIS, os que
fazem o' �si.auo. se asso-

ciam, 'formulando-lhe. bem
como a' sua ,ilustre .famll1a
os seus mais respeitosos
cumprimeni'os, com 'votos
de perenes felicidades.

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

, .. .'
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WILLYS OVE;RLAND DQ, BRASIL S. A.

INIoJÚSTRIA E COMÉRCIO

A entrega dessas C!lçõas se fará:

a) das �ç,ões nominativas, medi�n�e remessa, pelO correio, aos respectivos titubres;

b} das ações "ao portador", mediante a prévia entrega, pelos acionistas, do cupom 'n.O 6,1,
•

,.. .• I
nos lõn(.,ele�os ol:alxo.

" ,

A entrega de ações far-se-á sClTente ces acioni�tas que já efetuaram a troca das ações de valor nominal de

duzer.tos cruze,ros pelas de ,mi cru ..eiros. .

"

, "

i·

A WILLYS esclcrece ql'e:,

"

Senhora-

Não, desesp'ere

Exper:mente

REGULADOR ,GESTEIRA
!

INSTANTAKEOS.
,

úe Ui;ol"" e esgõto. A muni::i
M:muel ltla.tms,; lxl.:hàade solicitou ao D.re.:Jr

do Plano Naciona.l' do Car-..

Por' medida de econ�mia,'
-,-,Oila

ENOERf.ÇOS DA WILLYS PARA ENTREGA'DE CUPOM:
,

f

�
Ruo Menti R'"ro;:to 161 - 4.0 andar - (Botofogol RIO DE JANEIRO - GB • Ruo libero B�daró, 293 - 9.o'andor - SÃO PAULO -,C";p'it�

, G Av. Oli,d<l, 24f3'--OllNDA - PE 8,Rua Marq�"s do Pombal, 93 - PORTO IÀlEGRE-RS. Ruo S. Sebosti,ão, 50? - 8.� andor - RIBEiRÃO
PRÉTO - S:' @ Av. Rodrigues Alves, 12·45 - BAURU - SP • Av, W-:>',- Quadra 3-SCRS -lote :9-Jt.. -' 1'2-A - BRASllIA - PF". Rua 'MiJr"cha'

Deodo�o, 126 - 3.0 andar - CURITIBA - PR.
'

'·1 �,.
I ����������=-------------------------------�-----------------------------------n

;,.1;'-,). ,

AVISO AO'S ACION.lSTAS

DISTRIBUiÇÃO \DE AÇÕES DE BON,IF�CAÇÃO
•

'
I

A WllLYS OVERlAND DO BRASil S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO participa que, a partir 'de
21 de janeiro dê 1965, distribuirá a bonificação em ações, na proporção, de uma ação nova

para cada grupo de duas ações possuídas pelos Senhores Acionistas, bonificação essa re�ul-
,

tante do aumento do capital social aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 14

de outubro de 1964, ,nos têrmos 'da lei n.o 4357, de 16 de julho �e 1964.

,
J ,

1. a refe.ric'a bonifkação em açEes rão está mais sujeita ao Impôsto de Renda, em virtude de q

socie.c.a(..e. já o estar po� anGO, nés lêlmos da lei;
. -,

2. para efeito da di�tribuição ç!as 'ações de bonificaçãb acima indicada� ficam suspensos a,

trcnsferÊr.cias de ações nomir,ativas e as conversões de forma 'c;le"ações, durante o período
de 1.0 a 20 de janeiro de 1965.

- ,

,Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1964.
A DIRETORIA

Os estudantes imbituben
ses' estão confiantes no GJ

vernador Celso Ran_o.3. As três útimas novida 'es
Teem como certo, o auxílio de Imbituba: Pésca de uma

do Governador, para soluci- baleÍa, nascimento ',de be,
nar o problema do trllnspor- zerro com duas caõeç:,s e

'-�es' cte �Imbituba a 'Lagun,.a.·' 6íto pernas, e apáreciin:n�o,
T,Ç9JIl9', se sabe, 62,J!:6UúOS ' na prllia, de urna .pq!;"",.o
desta didade, frequentam es- (morto) trazendo numa das

"tabelecimep.tos de ensino pernàs 'uma placa de b � ;;n

," ;, _ �_ pa terra,,,de. ,4nita, Gariballi. ze com esta inscriçã::>: "IN_

·FORM MUSEUM LÓNDON
SW ES 56745. QHe mistério
será êste'?,.,

r.l.'er�;,::a I..Jnstma, ,retlrvU
,

....e

circuUl\(áo ván0S' trens p�s·
S"'6eU v:S, senuo atillólu_S ..8

pu!)Ll1a",OeS ,Cl.e 1mb:tubã.
La�una, Tubarão, Cnc..wn .....

'Siuel'opúlls e Ararang.lá, as

quais passam a viajar ape
nas pelo setor rodoviário. J:!:

com o recente aumenLo' da

gazo!ma, as 'passagens tam

bem i'lcarãú lnaJ.S ca.as.
* " "

Fato incontestável: '''San
ta Catarina precisa e c.m

urgêndà, da Brl.-59". As r.J-,

dO:VIas em nosso Estado es

tão eD;l precário estado de

conservação. Que toúos se

unam 'pelO cOIDp,lementJ) tia
BHr59.

" " "

,

..

'€qoiéiúfill:t' luta
r

desespera
c�ament,e co�n o problema

vão, auxílio para elaboração
da rêde de água e esgõto.
Entretanto, llté o mpm�nto,
nada foi resolvido favora

velmente.
" * *

Desapareceram do ,merca

do, todos, os comprimidos
receitáveis par,a dores de ca-,

beça. AcrecUta-se que, a cul

pa seja da torcida do F 8,

mengo. Em compensaçã J.
os tecidos BaÍlgú ... au.:en
taram seus preços. Agóra
são mais importantes! ...

* * *

. Já observllrarn, como o

- Paulo Martins da GU3.rujá

ijnuncia o recebimento dé
cartas inter-estaduais, e"n

seu programa das 11 ,hor, s?
Euforía à ,tôda prova... E'

prOVll de que a Guarujá,.t&
almente, ,vai longe ...

* " *

Est�dos U,lidJ�'
la .agêncía Ta�s, Gromyko
pediu também que seja
convocada, sem condições
prévias, uma reunião das

potências da Conferência
de Genebra para debater

medidas urgentes destina

das a assegurar um acôrdo

pacíríco no Laos, Sôbre (I

Vienam, afirmou: "A URSS,
não permanecerá 'indife

rente ao destino de u,n

país socialista e está dís- '

posta a dar ao Vietnam do'

Norte a necessária' ajuda,
caso os agressores se atre
vam a atentar contra SUi).

soberania e índepen _�êncla,
O Govêrno soviético exige
também que os Estados
Unidos ponham têrmo a

sua interferêr ela nos 2,S

suntos do Víetram do Sul,
retirem dali suas tropas
e armamentos o permitam
que o povo vietnamita re
solva por sí só seus pro
blemas' internos".

----...,.- - --- -- _, __ " .. _'�, .. - ---- - -,

·nu
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Abm��Js ���r"� ,r _d_r�s
G. E. -:- Ch:.mp:ô3 '_
25'MensaLdades
A MGlld::.r!

CO;\'CURSO POSTAUSTA
Nôyo ordénado: Cr$ ;Üo.ooo,OO.- A·

éOSTILAs de acêr 'o, com' o nôvo pr grama
Livraria Record Ltda. rua FeLpI'

Schmidt, 14 -, Fpo!is.
Exames - junho de 1965

Atende peló serviço de Reembolso Pos

tal-', Prcc;u Cr$ �.U'UU,UU
-- - --,----.--------------

--------

KEX�MAPCf ) .L: PA'� ENTES

,Agent J OficiaI da Propriedade
In:1usuial

iÚ"gl::'Ll J d_ lllc:U'C<i;:' 'CllellL{'
- dI:? lllVeD.�a(,

llome� ,";UlHerCJalS LÍl .... JO;:, de �stabeJeclInento

Insígnias fr..:..Jc::, de prl-l'dg?ndí e I1wrca:, de

exvun"çüe::,
l{Ui::I l'tlleJlll Sil\'tlfi::l, ��v

';ala .) - \ ll, ;:, Jq :�ét::;c., NaU
J li dldétl '_,

Flul'lan6pül!�
:: ) 1 �'O'h

Clín�cp Otiontopediatrica
'Vrél là1"é;:l Udl�a tWl:�L�' Ammon

M€:LQdo, 'pSlcOlOglCO
..

'

.l1.1Oder·no e::;pccla.li
..c:ldo para cna'lças,

,,<
A.llél rotClçao

,� 1\plIcaçau l.OpH:a de, Húor � para preven
dl ,la carll dl'lllarla'

'

'\ " ..

, .j ,.-

'iÜt..llde Lamb�m ,:,1 t;:,,o"'
Sowente, 'o� hor:ê;t marcado - da::,

,

,i ,;�(J às 12 e das 14 �"i pj hurü�

DUffiieJs€ d� �aula Ribeiro'
COu tdOll1f1é.ldc �C(JJlUJ.ll1ê;t - Advu' ,

,

.aClo" llllpmilO J, Heudi::l " �rnl.r(:SlUlll·
,

I ..

COnll UlsÓfll. - H.ea, dhoçátJ do AtlVO da:,
, \

t:m}!l'esa" (Lel 4;)57) lmj_Jô::;tl' \diciona
It', H.e .. ld� � LUl'1'O:' �xll'acrd�Ilánus)

,

Escrllonl' H.UiJ Cun.., MciÍri::l jí
" ,

CaiXa Pustal til;) F'ont j8B"
i Ji,1r

'

po'i�
'i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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De;1,6lc�n do 'C�mp:ann�t" Noticiário 'esportivo, do país (

'W' JlUU Ui �U li h•• e li A diretoria do Corintians. Palmeiras está com seu

C
. '

dR' Paulista .consultou ao .Amé- . contrato terminado maisatar ncnse ,e em') . ríca da p o s s
ã

b
í

l.í d a d e • ainda rião chegou a um

do páreo de r ois Sem, que da venda do seu ponteiro O' são Paulo acaba de
decidirá o car rpeonato de canhoto Apel,' considerado ..

remo da temporada que ,;;;e o melhor extrema do, fute- _-XXx-'_
finda.

"

boi. 'carioca, na .atualldade.

ACE)C e os melhores da
tan]�Jorada de 64 .

A diretoria da Assocla- que 'seriam escolhidos os
melhores at.etas da tempo
rada de 1934, em S!:1 nta
Catarina. O acontecímentc
seria televísronado.

Continua· marcado para.
o'ptóximo :'ia 9 ou 10, na

rala, alimpíca da baia Sul
de Ploríanópois, a disputa

ção dos Cronistas Esporti
vos de Santa Catarina m;

tá pensando em' �8.rcar
uma reunião com seus as

sociados oportunidade e�
-------�

EDITAL
USINA DE AÇUCAR TIJUCAS S.A.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORÚINARIA
São convidados os Senhores acionistas

desta Sociedade para a. Assembléia Geral Ex
traordinária a' realizar-se em sua sede Sócia"

.
à Rua Valério Gomes, s/no., na. cidade de
São João Batista neste Estàdo no dia 16 de
janeiro do corrente, às 9 horas, a fim de de-
liberarem' sôbre a seguinte.

.

ORDEM DO DIA
1. _ Elfv�(':.i" rln Capital Social e Ateraçãr
dos Estatutos Sociais

.

\

2. _' Assuntos de intere�se social.·
São João Batista 2 de janeiro de 1965
Eduardo Brennand _. Valéria Gomes

ACesar Bastos Gomes
10.12.65

ACESC receba .subvencão federal
Saliente-:se cer sido €·st!'!,

a primeira vn em qU3 a

ACESC conser ue' a libera
ção de verba federal eon

sígnada orcame-iràrtar-iente
em favor. Segnndo determí
nau a presidi' 1cia da enti

dade, o dínheíro [á se acha

depositado no estabelící
menta bancár.o onde a As-

Após cumprir' tôdas as

formalidades legais, a Asso-

ciação dos Cronistas
,

portívos de Santa Gatarona

recebeu, na Delegacia
cal do Tesouro Nacional em

Florian6polis a verba {Ue
lhe fóra consignada em

1964, no Orçamento do �vn

nistérío da Justiça e Ne- socíação
ta.

mantém sua

gócíos ' Interiores.
De acôrdo com dísposi-

tivos legais, da subvenção
l de cem mil eruz ur. s fo
ram pagos setenta mil c}'u
zeíros à entidade dos cro

nistas especíalízados.

De outra parte, aguarda
se, também, a liberação da
verba consígn-rda no Orça
menta do Mím st êrio da

Educação e Cultura.

----- --------.--------------------------
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i�tEfJiSORES?·
A� ile]h�!'es Marcas�
i!� A Moilelar ..

-"';;.'-- -

�...._'---------------�------

J.

PROTEJ.·� seus

OLHOS
use óculos

bem adoptados
)

•

f

ot2'1de,nos com' exatidõo
suo receito de ó�ulos.

-

ÓTICA ESP'EClAlIZADA
LABORATóRtO

,.

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

-.-xXx-·
, Muito: embora seja g)';'f)'
de o' noticiário em tôrno
do nome do extrema \p�
raná de São Bento que vem,

sendo, disputado por di
versar agremiações, até o

momento nada, existe di
concreto.

-xXx-

Os jogadores do Canto do
Rio foram liberados pelo
clube que acaba je oxtín
guír o seu Departamento,
de, Futebol.

.

Jardel que se enc m�'�ava
treinando no América de-
verá
cesso.

.

IP
Figueirense "versos"

. Barroso é o cho

.quemarcado para domingo próximo no está
dio da rua Bocaiuva dando .andamento ao vi
torioso Campeonato Estadual - Zona LHo ..

,

rânea .. :.' 'li i14!-_,-./o

Jf�1,ftl'*q
A pugna, que está sendo aguardadr

tom, interêsse desusado pelo . público floria

napolitano que irâ incentivai- o seu represer
tante ai vitória, deverá ter um transcurso re

nhido e,sensacional, pois existe certa revali
dade entre o alvinepreto 1lheu ,eo quadro es

meraldino -d;e Atajai, Quem vai lucrar é o a ..

ficeionado que vexá uma batalha em que nàc
deverá faltar técnica e conhatividades. As-

-.-xXx-'-

O próprio presidente d� SIm se espera.
clube sarnbentísta prestou
tais declarações a ímpren ..

ingressar' no Bonsu':'

-

, ,

O Dr. leo t�r�uro Xsvier cnnfvuará
. prestando services medicos à AtE.SC
o presidente da Associa- pronto se colocou a díspo-.

ção dos Cronistas Esnort.i- sição de quar tos necessíta
vos de Santa .Catartna, (;t.. rem de seus servícos mé
Jorge 'Cherem, em p<1les- dicas, devenoo

'

atender no

tra que manteve com o horário das t7,10 às 13.00
'destacado racultattvo, 01'. horas, 'em seu consultório
Léo Mauro Xavier, dírtzru- particular a rua 1iraden
lhe convite sôbre a possibí- teso
!idade de continuar prf'S- Está 'assirr de parabE'ns
rtando SfUS serviços urofi:;;- a, entidade r resicli.da pelo
s;oY'ais aos associados da' dr. Jorge Chr r�:n que ron-
ACESC. seguiu o cor �urso daquele. responsavel, até bem p,m-
O d L· M X

. co tempo,' D_ela direcão tec-r," eo aura, aVier ,competente profissional
nica do Tupy da cidarle ieagradeceu o cODvite formll- para servir a}s socias da

lado pela presidência e de ACESC. ,Joinvile deverá t.er pm 'S�u

lugar o famoso astro d·')

,EDITAL.
USINA DE AÇUCAR ADELAIDE S. A:

ASSEMBLEIA GERAL
E X T R A O R D I NlA-R I A

São convidados os Sénhori�s acionista�
desta Socoeikde para a As�embléia Geral E"
trao:rdinária a l"7:zar-se �o.ni. sua 'sede sOcÍa
em Pedra de Amorar, . muruçÍpio de TIhotr
nêsie Estado, no dia 16 de jan.e�ro do corren·

I
te ano, às 16 horas a fim 'de' deliberarem sôo
bre a s�guinte.

.
- O Remo no é1nn oue Dr1'S�,OU . ne1Ji não se inscreveu a F.A.S.C. não nrocla-

ORDEM DO DIA Escreveu: Abellardo Abraham mau nenhum vencedor. Puro relflxamento. A
1 - Elcvacão do Capital Social ;e alte- regata de anima�ão não houve. A rfO'::lta nré-

ração dos Estatutos Sociais; Lendo o Correio no Pcwo de Porto Ale- campeonato também não houve. O Campeo-
2 .

....:._ i\�sHntos de Inter,esse Social gre. edição do dia 25 de dezembro, depard nato' Catarinense de Hemo, aue todos os anos

.Pedrade A�olar, 2.de,janeirO de 196� com umartigo muito interessante com res-' era reaJizado nq dia 15 de Novmbro, nesse
Eduardo Breummd - Valério Gomes - Ce"- neito ao remo e no aua1 o comenhrista fazia ano foi r:eaJizado ,!10 dia 22 do mesmo mês
sar Bastos Gomes - Pauio Bastos Gome�' rasgados elogios a F.A.R.G.S., di-:endo que ainda com a transferência para o dia 29 por

10 12 6E cqueJa Federacão cumnriu ne�se ,ano -um mot.ivQ do vento sul. o que até hoie nin�uém
prm2'rama:' dev,pras elogiáveL COl11eçou o ar sabe quem f01 o vE'rrl�delro campeão da re

ticulista dizendo que com auenas tr:ezentm: gata, pois um páreo <ío programa foi anuladc
mil cruzeiros de aJuda a Federa�ão conse- pejo árbitro geral. Urna 'vprdad,eira confusão
guiu fazer um verdadeiro milàgre, realizan- rrinou n�sse ano na F.A .S.C., 'e alinda segun-
do irmmeras r,egatas oficiais e uma Interna- do me informaram m,edalhasestão para s,e
fionaI. . rem entregues das regatas at.razadas e até ho

Disse mais o comentarista que a Fede- je os -remadores nem vira:m as càrês delas.
,

ração cumpriu todos os compromiqsos de €n- Aos amigos leitores amantes do remo.

t.rega de mrdaJba. troféus. sern'l)re dentro do éu deIXO a comnaracão dà.s duas F'ed�ra('õe's
prazo. não ficando a F.A.R:G.S. com ne- ao seu critér�o o aue elRs fizeram em benefi
nhum débito nara saldar, e proporcionou am: cid dos seus Estados. Deixei de mencionar
clubes gauchos. de remo uma maior renovà
ção de valores nos s·eus quadros e co mresul-
tados satisfatór1'os, e que'no proximo Cam ...

peonato Brasileiro de Remo estarão em '

jgualdade de condições com os cô.riocas� OE

seus mais f.errenhos adversários. l\ff.uito bem

sa.

CCl!1-

Nado e Salomão, oríun
dos do futebol pernanbuca
no deverão ser as novas

contratações do Palmelras
para a temporada de 1965.
Nado deverá chegar pa

.ra o 'Palmeiras nas próxi
mas horas.

·_xXX-'_

o São Pauúlo acaba Ó"

conseguir prioridade para a

contratação. do lateral Os
valdo Cunha, radicado 'li)

elenco do. Guarany de Cam
pinas e considerado UlT'fJ.

das melh �res peças nesta
posição p.e todo o eampeo-

-_·xXx-

O Botarogo ofereceu o nato.
seu meia médio Didi ao

São Paulo Futebol t �lclJc.
O Clube do Morumbi vai

se reunir para estudar o

assunto.

-_.:·x:'i:x- -',

o lateral Geraldo Sp.oito,
pertencente ao elenco do

Está decidido que o· trel
nadar Silvio Pirílo deíxará
a Ferroviária de Araracua
ra retornando ao 'Clube
Atlético Juventus, onde
ganhou projeçâo.

Zizinho dirioirá O TLJOV, subsíiíuindo
Nelson Ad�m�

o gaucho Ne'son Adl!mS passado Zizinho.
Zizinho, ou mestl'(} Ziza,

acertará sua situaçi'í,') '!om

o mi!ionãrio da '\hnche,,
ter no início do ano.

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

DEMAIS JOGOS

Os demais jogos da rodada, que é a 4[1
do Turno, são êstes:
.... Amériea X Marcílio Dias, em ltajaí (ar
teeipado para sábado)

Guarani X Caxias, em Blumenau

Tupy X -MetropoI, ,ócm Joinville
Hercílio Luz X Olímpico, em Tubarão

no jogo principal da rodada,

,1

Carlos Roberto'vai retirar
aparelho de gesso

o extrema esquerda Gar";. ainda no transcurso desta
los Roberto, pertencente ao semana.

elenco do Figueirense Pu- O jogador esteve presen
tebol Clube, deverá retirar te ao coletivo efetuado pe
o aparelho de gêsso que
imobiliza o pé eSCluerdo

lo Figueirense, porém,
qualidade' de assisten;;e.

Ha

W TiijQO 10. entre' os F.stRdos
O ,corredor catarínense sificação apenas 'SoJrivel, se

Waldemar Thiago de SO\1- levarmos' em contfL que na

za. que representou Santa íHtima participaGão de S:1.n

Catarina na 40a corrida ta Catarina, nesta mesm:1

de São Silvestre classificou- corrida, representada por
se em 10° lugar,. na clas-

.

Silvio Juvêncio dos S2mtos,
sificação por Estados e qne obtivemos um honras') 2°
não deixa fie ser uma elas- lugar entre os Estados.

�----- -----'

Mor'eHi vai s�r ouvido pel,a
rl;rAfnri� do' AVní

o atacante Morelli. per
te:rcente ao Avaí Futeb01
Clube, está com sel} con

trato prestes a se findar,
porém a diretoria do clu
be '-azul e branco desej'l
manter o destacado nonta
de Ianca 'em suas fileiras
Tanto é que. j'á mante-

ve
r

os prhnei:ros contatos
com o jogador e marcou

uma reunião para a dis
cussão de bases para ri
acêrto de renovação de

comuromisso.
Cavalazzi que

está com,' seu'
taw,bpnl
c,o'1.trato

prestes a se extinguir :Ja,r

ticipará da reunião e tam-'
bém ser8. ouvido sóbre suas

pretenssões.

·1Vi oner Ipv�r AdHson· oilra O Grpm;ó
O catarinense Vieira, 1)<):1- Gaucho, veio cr�uen('i2,do

teiro esquerdo vinculado ao 'pelo GrêmiO q "XJtar ü

fntpbol dos Pampas, enCiOTi- eonC11rso do ponte'n d!r0i

neste cnmp.nhlrio a nossa nartidpação no ul- tra-se
\
em sua terra natal, to Adilson, do CaxiHS.

Joinvile, goza1"ÕC o DPác- A oferta inieia: ':lo cam-timo C.Brasileiro de Remo.aonde . nó� fize- ' ..

1 do de merecidas féril.'.s. peáo g'aucho é dG Cr$, .

mos -uma' anae-adissima figura e inclusive Ví, atléta que tem larga 5,@0 000.00 pelo atestado
perdemos ah.egêmdnia no 'oito gigante

' folha de servi��o;.; prests.GOS l�berátórti� (d�eS�i'aOl'dháem
ao futebol catarinense e rIO pon eIra c"",annense, .

que ér�mos campeões brasileiros. - ----------------Q'-.----

Enfim, um triste e anagado ano este ESC�ITl)P.IO Df A�VOCÂCIA
DR., NILTON PEREIRA

Ad�·qgadb .

ABELARDO H. BLUMENBERG
A. HAHN
Solicitadores •

Hua Consplheirc Mafra. 48 -- Sala 2.

Af-ÕES: CIVE1S, trRAB�LHISTAS,'. CO�
MERCIAIS, PREVIDENÇtA SOCl�� ETC/'

I '

,

, gostei do comentaria. E aqui, o a�le rlirem()S' nup nAs tivPInos' com referência::lo remo' e
-

do nosso reqlO no ano que findou? Simples- F.A.S.C/. De bom só tivemos o C.N. Riachue
mente ficamos na. estaca zéro no que diz res- lo que depois de muitos anos esquecido, vol-J
peito a competição. Senão vejamos: durante· tau cheio de vida. para maior a1egria dos
todG (>, a;no, fizemos uma regatà de novíssi- sus to;rcp.do_res. De resto, nada m�lÍs. As elei
mos em Maio quando deverià ser ém·Abril: çóes na·F.A.SC'. estão perto. vamos vêr o que
'e até hoje ninguém ficou sabendo quero foi O acontece. Será que os clubes náuticos acer-'

vencédor, pois sómente disputaram :essa re':' tarão na escolha: do novo presidente? Vere
gata Aldo Luz e :Riachuelo'ê como O Marti... mOI.. .

,

-- . . -. .

'- � ,,�;:��
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\ saúde fI's1'ca' e mental pas- tório, 110' anotar .as valências profissionàJ não uníversíté-O teste psícolõglco repre-
senta um momento,' uma sageiros. dos radicais que aaalísa, 00- rio, como se: impõe a prote-( .

mo O é o agrônomo .ao ar- ção ao arteaanato, , Impõe-centelha ocasional, na traíe-.
C

.

buscar a' vocação, d t .d • , • •tórla intrincada do tempera.
orno rancar a erra vrrgem a se o incentivo a pesf!UISa oi-

que é q� uma segunda raíz enferma para planejar en'tífica e técnica, corpo amenta individual la peca pe- nafúreza, nare,sposti:l. arran- e pro] star o saneamento da bla disposição p'1ssageira de ..
- assistêncía mais o jetiva e

.

1 d h cada num relance, com sa- gleba. E' um rei o arquiteto protetora, às capacidadesum simp es coman o oro
'bor de inquérito iílquisit;o··' ,., "de......ra· os rntÉmorils ím compositoras e inventorasmonal v 'ou de uma fug� "u 'que "V '. .

n}e-, ri�� .durante .... ·0 julgru;n�n-._ -oolutes do's- palácios, como' d
.

h b '1 i
.

Asultante de alterações .L...,,10-"" �..,.
J:'� v os jove s rasi e ros. e-

.; .to a irrelfreada Sêüe -d0 mo-
o é o veterinário ao enver-' xaltação' da cultura geral alógicas do eixo conssítueío-

.

'limemo e dê liberdade :do gar seu blusão e suas botas' través.
.

da 'díatríbutção denal que esperneia no íntimo jovem réu explode em dís-. para socorrer o temeíroque :

prêmios e da multiplicaçãoda natureza humane, ..des- torções da ve:rdade," tranqui- se debate em meio da man-: das bíblíotécas de todos , osvianda o feixe luminoso das lamente intocável na protun-. gu�ira. À ÕsmoÍf,ridade, a" graus, é outro movimento'concepções cerebrtnas e es- deza da sua a,}ma?
-

Deixa- '

diapooese- e as wlêhcias' 'ín-: que se impõe, num mero espirituais para faUas . cliver- mos que se -imponha .

essa oluem tanta·' oíêncía e tão colar e universitário 'onde'
sas do espectro 'tempera-, verdade' COm 8; �ontRnie· pura e profunda como a- fo-' se' constata com desgôsto emental, sob 1'1 influência de daele, a m.orosidade e singa-: tossíntese ou a' polinização desconhecimento do mecaestados de bem estar ou de leza com que desabrocha a como a empi íogênese e a nísmo da própria língua, no

rosa, em cujo rebento piri- helmitologia ou a anato- que respeita à sua perfeitaforme da véspera seria ím- mia, comparada, Tudo é Cí-, aplicação' falada e escrita:
possível imaginar coubesse ência, a um só tempo s-im-.
tanta, pétala,' tanta côr, tan- pIes e de compleeddade pro- As 'merecidas críticas a se-.
to perfume, 'I'ranscede 1'1 to- funda, como todas as . for- rem justa e construtivado o artif'ieió, à tôda- a hu- .

ças da natureza. que ela ex- mente .reítas ao ensino, nomana imaHnação essa expIo plica e justifica: E' prl'!cisO :Brasil têri de incidir nossão de ,glória da natureza
que se dê oportunid'1de ao' três- fatores bási.cos:· a) C1n.

que melhor se impõe qU!'1n- .

'ovem de receber essa de- duta do Govêrn'J� b) Conduto mais distante estiver a 'monstração, nern que seja ta dO§i' mestres, c) 'Condutamão do homem, quanto num ano de curso 10Ílrigató. dos alun')s, Reconbpcenc10mais silêncio e tranqui1ida- rio pré-vestÍb1:llàr, a que que são boas as ref0rm"sde se com1)letarem na suces- chamaríamos ta:nbém' de do, sistemá. eC.ucacional, esão incoercível....das rohas e vocacional, em ql:!e, a6 lodo
que () prcb)ema do ensinodos dias. A vocação é uma, do prep'lro cur-ri�ular;' rece- no Brasil é problema deresult"lnte de mil marcas besse- êle um' resumo ao vi- verb�s e de autél;j.dade, c'm-

que se impregnaram na per- vo de cada atividade 'profis- clui se, que o êrro oficialsonali:dade do jovem, mar- sional, pelo Que . ela possui· tem se censubstanciado soo,. ,
caso cujas tecituras, marcas de p.erfeIto, conforme a con- bretudo nR. permissão injus.cU.I'as côres,- marcas cujlis cepça-o l'nclivl'd'ual, no que 'f'f' d A,

'

t' -

d- tI 1 lca a u'e con encao emil facetas s5.o forjadas no toca à investigação da ver- despezas a incidir em dota,passado., n�s mil vidas que fiade pu no amp"lTO ao aper· ções universitárias, capí.tupalpitaram e' se extinguir'1Rl feiçoamento como ao bem los do orçamento que .deve.
para que uma só dessas ju- estar, à saúde e 10',0 progres- riam ser respeitados porventudes hoje se reuna à so material" e espiritual da

que são s'3,grados pela suahumana grei. humanidade. O precept'Jra- pró�ria n'lturez::t, finalidade
do, quer no 1'11', -

quer nos e alcance patriótico na sal-
bancos esco.larw do ensino dvação dD povo, na defesa o
méd�o e profission<ll e mais regimem, na manutençãotarde d0 superior, ,.leve fa- da liberdade e da emancipa.
zer-se . sentir como protetor ção da Pátria, O Br9sil tem
natural e incentivador das de cultiv'l.r a inteligência e

as capacidades 'técnica e pi
entífica de. seus filhos, por
que a hora é da Ciência e

da Técnica e os povos terão
de sobreviver pela capaci·
dade de auto-comando e au

to-suficiênci'1, do contrário
outrem comandará nossos

destinos de povo livre e di
tará nossas normas de vi
da,' nosso padrão social, nos
sos gastos e nossos 'gostos
a até nossa.s autoridades
domésticas e nossas frontei
ras geográficas, Está bem
fresco n'1 memória de

_

to
dos nós aquele susto de on

tem, quando, envolvidos e

distraidos nas tarefas coti

dianas, no cumprimento do
dever rotineiro de cada um,
no lar, na repartição ou na,
casernam, fomos surpreen
didos com aquele acion<t
menta de freios, brusoo e

inesperado. que estremeceu
a grande viatura em m'lr

cha, que é este grande Pa1s,
freiada repentina .

dada na

beira do .':lbismo pelas nos

sas Fôrcas Armadas e pelo
pugilo de bons brasileir"s

O"'·,
.

.

,

"

Dr-. Polidoro S. Thiago

(Continuação)
/

.

E' possível que venhamos
um dia a torcer nossa natu

,

nd tendêneíe a, rechaçar os

processos esquemátisados.IV

Comprar Muilo Baralo?
Só Ia Grande Grutmha,

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

9RA. _EV A
Clínica- Infantil'

Consultório: rua. Jerônimo' Coelho no. 325
mconju, 207 _ Ed. Julieta Fone: 2495 - ho
rário das 14,30 às 18 hs.

--------------. -- �-----.....�----
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SANTh CATARINÀ PRECISA DA SR ;)9

IMO'1ftS A' VENDA
- CASA DE Tl'JOLOS - AGRONÔMICA - Rua Servidão Vieira 46 - Cal;a 2

pavimentos - Em cima: 2 quartos - 2 salas< - CO.3illha __
o ba�eiro eom

'pleto, com varandão envidr�ú. Em ba!,xo: 2 qU'lrtos - salá - C!17.1nlU!

e WC. Preço:- Cr$ 4.QOOJJOO,OO - finanei.a41o.
- Casa no centl'o - Cristo.vao:NunesIPires, 23. - lall;l. - 3 quartol; - CC31

aba - banhei-ro cOfl,pletti - dependências de empregada - telefone. _' p-reço
Cr$ 4.00i!WGO,OO., '__

-

_
..

.

.

- CASA DE 'J:'lJOLOS �,)�STHElTO - RUA BAI;�,""'::A'RIO - Q1!JASE ,JU,";

TO A PRA:::A, .cOM GARA:GEM, PF....�ÇO FACILITAD "

quartos e rependênqiâS sa.nitárias.
.

- Palacete na' _ ua: Visconde de L .ro Preto - Fina. rf�sidênt.:ia, t>m cima. tem

4 salas - 4 qVa-rt05 - lJ,nheiro- - cO:qrnna e -var�ll<:lão. Em �l-XO 'i! sah.s
- .., quartos- e deperi.dêncja� sahitárias.

- NA PRAIA pc �REQU1!:,- O�A NOVA A MAI� LI.L��A DO LOCAL -

2 PAVIMENTOS-'COM 6 QUARTOS -� 2,SALAS - COZ1"HA - BANHEI,

ROS -;- AINDA NÃO FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADE::;
- Sobrado na rua João Pinto e _t't,tndos no mar no Caes Liberdade.
_,. Para' o verão cas_a na Lagôa com grande terreno - Oportunidacte�
- NbS Coqueiros·� Praia da. Smida'de - Na serv·idào ao lado do Hotel

Casa de madeira n.o 42' - Pequena entr::-.oa -:- Aceita Oferta.
- TERRENO POR AuToMO'VEL NACIONAl. ?EQ'úENO'NO BALNEA'RIO
- 2 LOTES ÉSTooA,SE OFERTA.

_

',- Lote Jordim Ãtlântiçó - metade preço dos preços correntes - tfl"Y'en�
mUlto bem locallzl:>do.

.

- Rua VeVreador Batistà Pereira - �sa com 3- quartos. _- 2 'salas e demais

dependências ..:._ Terreno m�dindo 12,SO- x -21,2'6 metros,

SANTA,CATAlUNA PBEClSA DA BR' ;)9

-----_ ..
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Defeitos. na organização
social, no \que .

respeit'l. à

valorização justa das profis
sões liberais, subestimando
se mnas

\

em

-

relaçã0 a ou-'

tras, derf.m. résu}tado :;,

cons-titu�ç'd.O de verdadeiras
castas, so-b-l'et_udo em pa:íses
sub--desenvulvidos. A vaida
de natural de muitos jovens
e o orgulho injustificável
de mUltQs pais, levam à bus
ca das altas. cast'1s, forçan
do vocações através do brio
lho das aparências. Tôda a

.':ltividade humana é sagra
da e res:peit:.:í.vel; como Sl1-

b.!ime p todo o ra.IDO da Ci:
ência que lhe serve de a-.

póio. e a modal:idade da téc
nica que lhe comanda a peI�,
feição. O quimico é um rei
no silênçio do seu labomtó�
rio, ao anotar as valências
dos mdicais que analisa, co
mo o silêncio do seu labora.

IMPRESSORA
'\

(

A '

A IMPRESSORA MODELO possui t04o� os recursos

• (I nece$sória experiincio paro garonti,. sempre: o
máximo em qualquer serviço do ramo.

Trobolhll. itfõnee. e perf�to. "" que V. pode confior•.

desenhos
t Clic;h;$

foi hetos - cotóLotos
.

cartazes e carimbos
impressos em verol

;;, Dapetori•.

� •

.-�-
A-

IMPRESSORA MoDa.�

DE \-ORlvALOO STUARt,. GI,A. ,
RUA DEODORO. NI33-A tP'

�ONE 2517-F.LORIANÓPOLf$
�
--

tendências. vovaci0nais,
mo na orientação ética e

psicológica do futuro pro
fissional e mesm!:! do futu·
ro docente, Impõe-se a VI3.·

lori:.m\ção do técnico e do

CINE�1AS
CENTRO

ás 3 e 8 hs.

Terry Thomas .

Sonja .ziem�!lu
-em

BRIN-CANDO COM A
MORTE

Censura até' 5 anos

Ritz'
ás 5 e 8 hs'-
James Garner
Lée Remick

- em

SIMPATICO, RICe. E

FELIZ
PanaVision - Metro
Censura: até 5 anos

Roxy
ás 4 e 8 hs.
Maria Gracia

,

- em-

O SORR1S0 DA VIRGE!U
EastmanColor

Cer:!sl1ra: até 5 anos

BAIRROS

Glória'
ás [> e 8 hs.

Burt Lanca.ster
Kirk Douglas

I

Fredric March
f>.va Cardner

-em-

SETE D)AS DE MAIO
Censura até 10 anos

à.;
Império
ás 8 hs.

Elvis Presley
Stella Stevens

-em-

GAROTAS' E MAIS
GAROTAS
Tecnicolor

CensUJ'a até 14 anos

Rajá
8 hs.
Perl'('Q Armendariz
Rosita 'Quintana

-em

ZARCO O REBELDE
EastmanColor

Censura até 18 anos

leia, Assine e,'

.

Divulgue
�'O ES A

-���-�--�--��-���������--�· '.• Quem cans�roi, já sabe .,• •. • Tacos e Paquels •• Rodapés Forras ."�!�::.;) •• Porias de Fe,ro 'e Madeira. •

: Janelas de Ferro. de Correr ( BasClllanles :• Porlões de Ferro' ••
.

' 'ara proRla enlrega, e por prpço Inais economicos
, •-. .

: Compensados �3ran3 Ltldl ' :•
•• BUA DI. FúLVIO ADUCCE, H.o ,743 .'

; T@leloue. 11277 :• ESTIIEITO
•.•

-:,mpeDssados de: Pinlta Imhuia -
: Amendoim· Pau-lttB,rlim :,. Loro Gonçalo"Alves ••

" Cahrenva Moçno •
: Cedro· Carvalho :• Fanlasia Pau-Dleo •• e os ta.ases •• •• LAMBIIS "Ct!'EPLAC" •• NADEIPAS IOB-RES PARA REV'f:SfJMENrl'S ,_& ... ., 'IIlI;-","__� ........w,,"'''''''

.

. �.

co-

Color
cujos nomes estão vivendo

·

e vive:;-ào pelas eras,' no co'

raGão de t0dos nós, os sal
vos, os amparados. 08 pro,
tegidos, os agradecidis.

(Continua)
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Osmac Pizam. Dr, Franci-uc .t!::sLuba, 1"'111](.. , L:llÁ� L'tl�}j
'::0000. Lazaro Bartoromei.. , Raul Calcas F1111() 1,"d'Cl!lt
MedeH'os Filno, Luiz H�nr"qu8 da Silveira, e: Cartos ,BT!
1..", <:» "'''.,..LU Muntz, J�é(:0 Augusto Nacuí, MajLr Eu
11ULH.10 .Bast,os Júrnot , C, J,;\U1U! ica , Jabes G,. 'cil':!, :'íelsol
)rasl-..l�r, Jose Ferrerra OI :m'va, Clernenceau do Ama
,ã;"e' 3D-ia, .Iaíme Mendes Cvzama. JOSe: H,'Jbl:'rli, Sue
'helt'-r, ,J.oãl") José Ca1t'Jeira rn<::tos João Nilo Linha-elO

Alfredo SilVE

REPRESEN1'A,. • .rFS
Representações A.S. 'Lara L\,d1>. Rio (GB) - Rua Sena
JDr Dantas iO,...- 5' 'indar - S'áo P:1li.lo -- R,ua VItória,
'(i57 -'- cünjimto, 3� ..:.. B,,10 !-lorizoIIte - 131P - Rua ao�

�a:Cilós, 558 ""'T 2 andar - P"'rto Ale1!;re -:- PROi'AL -,

�ua Cei. Vicen,t.). ""'16 - 2' andar.
An'lneios n1f'cl!al>.e, ':nntrat,) .de 'Icórdo eO"n a Laoel.,

�m vigor,
,

AR'STl\T.A.TURA ANUAL Cr$ 10,000,00 - VENDA AVULSA
Cr$ 50,00..

.'0.....
h 1.. d�.h;(;AO NAO SE IiEf)PON:::-;.ABlLL�A PELu.::. c ."

C:E!ITOS EMITIDOS' N(A;; Al-1TIG()�', ASPJNADOS)

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

PROCURA-SE - casa ou apartamento
para alugar. TELEFONE - :::4:90, e 2416,
dando condições .

VENDE-SE
Piano de �arca estrangeira,

to estado de conservação. Tratar
caiuva n. 107.

em perfei
à rua Bo-

loja Rádio Peças
endereço - Fulvio Aducei .:_

mesma rua. novo

H67 _. Estreito.
Aproveite q_S vantagens de fim de Ano
,COMPRE A SUA TELEVISÃO

V E N' D E � S E
(Com ou sem telefone)

Por motivo d,e transferênc]a, vendp.-s(
o seguinte "grupo:

� prédio de alvenaria de 2 pavrmentm
com 310jas no terreo e ampla mora'lia e es·

critórios no 2ndar superior. Instalações cow

pletas- indusive telefone.
I casa' de alvenaria com 7 \)eças
1 garagem de alv.:enarra 3,� x 10 mts
Tudo com frente'para o porto marítim(

Ver e tratar 'na rua 14. de Julho no. 595 E�
treito

..

Arli�- as, Finos
M,{;:QS'zine �aleri�,
&difíci(t Jac�uelbae

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



gricu!tura
,

aprova

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Par-a 1965 foram destr ca-
dos recursos para a manu

tenção. dos 53 escritórios

regionais e oito escritórios
locais atualmente existen

tes em nosso Estado, estan-

do também nrevisto � p.x-·

pansão do 'serviço de assís

têncía técnica, com a nst-v

lacão de mais sete '()s�ritó·
rios locais e dois regi -nais.
Desta forma sessenta mu

nícíníos serão benefici - d -

s

no nróxtmo ano, com rssi'l

têncía técnica e f;ri�nch
menta. através da Aca-psc.

Em todas as atividades
de assistência técnica,
_------_ .. -- -_'_. ------ --_._

o

No .nrograma nnra 19f15
no setor da agricultura, es-

-_- _-- ---_-_ .• -------

disr:JOsJ.nã0 de só voJtnr ao

tr"balhO 'normál após amt'
lacão d..., ato do Gov!'lrn-r1.or
Artur .Reis, aue apos:::ntou
o .iuiz Osvaldo S�usa "ex

üfficio", 'ato consider"d'l ar·

bitrário. sem furida�ento
1e,<a1. Anós essa atitude do

Governador, ficou caracte..

GADD LEITEIRO

Foram também desta�a:5
dos' recursos para a contí-

... \ ....

nuacao, no próximo exe�-

cício, do programa de re

venda de matrizes d=s ra

ças "holandeza e jersey",
realízado pelo Projeto Ga

do Leiteiro.

PESQUISA

susnen'1ão d'l, aeão _iut'linan
te da Magistratui:a. n'" Esta

do. Acentunu que o G""'er

l'ul,dor contimia ::tmc;açando
os desembargadores e os'
juizes. de ,todo o A'11<'zon'l,s,
e. ,por isso, há necessid'Cde
de solunão 'LP'gente p�ra a

situação críada.
_,.:.-----'---------

(Cont. da 1.· pág.)
da UDN. Em seguida os

;-,arl�mentares udeno-pes-
.'

sepistas estiver.1m e'11 pa

lácio ccni'erenciando com o
...

�

Corcnel Meir? Mat�s, �ic�n

do co:rnbjn�do que o �nter

ventor pràcuraria s "lucio

nar o impasse da 'li�ego
vem",n�a. Caso, todavia,' o

Sr. Resende )\1�nteir� não

estiver mésp"o disp�st.o a'

renlln....tar, a UDN o "'SP e

o PDC. com alguma d;"cre·

n�n�i� de
. Y,0tOS. est"-ão

diSPÇl�,t,0S
.

a .ds!" a v"ci),n�ia

do· �8rq;O de !!'!vernr,'Ín" e

de vine·<ynve'!'nqdot' Si 'Y\"ltâc

n8"""ente, acompanl}ando o

PSD.

A se"'B§,0 fni re"'pe-ta às

1711 II 'i ""'" co"'" a n"es�n"'a

de t,n..-J',s- '1� nen.,t,'Hln", nes-

.�€::listP,5 e, �h:::,�'.'1S do, :nflÇ�. e .

qó- '�''P. n"iq rl.",'} .. t�d.os
ne::�,�e·:�i('--{3S r(;.:�,Gu:!..�,s�:;��lI"tl, ,O,':;
Srs:' Sebastião Úabtes e

,Eurico Barbosa. Foram ela-

PROJETO.

No próximo ano. serão'
·
trabalhados projetos nas

· culturas de milho, arroz,
feijão, batatinha, mandioca,
cana, e soja. No campo da'

pecuáría, serão
'

execut=dos
projetos de -suínocultura,
avicultura e gado leiteiro.

ARMAZENAGEM

Para' propiciar ao agricul
tor os meíos capazes de

·

lhes garantir uma melhor
comercialização da produ
ção, foi Incluído no progra
ma de 196� a construcão de
mais cinco' armazéns distri
tais, além da conclusão do
.armazém de Itapocuzínho,
no munícípío de Jaraguá do
Sul.

FINANCIAMENTO.

Em. artieulacão com

3anco de' Desenvolvimento
do F,<;t"do 'e ° ,Eqnco do
Brasil, será levado o crédi-

. Govêrno entriega
do�s m:lhõ'8s

mo mês, à Sra. D�lva Vile
la M!úa: pela.' Companhia
Seguradora, um cheque de

(:\ois milhões de' q'uzeiros, ,

proveniente do Seguro 'de
Acidentes Pessoais m8.nticto
pelo Estado, ,em bene' f io
da Fôrça' Pública, tendo em

�ista o assassinato em La

ges, no 'segundo semestre
de 1.964 do ,Tenente Carlos
Alceu Phillipowsky.

,Ponto Facultativo
O! Governador Celso Ra-.

mos assiriou decreto consi
. derando ponto facultativo
nas

'

repartições" PÚ'1!iC<J,S
estaduais no dia de hoje,

1;'os em um ponto: o PSD só '

d San.to·sconsagra o aos
dará a vacância do cargo Reis.de governador após o ei-vio

� --,.__

à Assen'lbléia dos IPMs en-
'

,

vqlvendo o Sr, M'1uro Bm'-

\fesfibular.ges, para e"eito de arf'll1'Va- V D
menta. 'Os processos deve
rão ser hoie enviados, pe'o
Interventor. às, 9 hora.s. pa-
ra quando foi conv�cada
Un'l3 sessão extrab,:,din<rh.
SegUndo vários parlam�nt't-
res, o dia de huie ser'Í, rleci
sivo: o Sr� 'Màuro Borges
será defiptÜvqmente ,.fas

t,:;,do e e1eil-'1 seu, sucessor,
Marechál Ribas J1'.

GOIÂN�A, 5 (OE)
F(ll:mdo à i"''Q�en''fl f/ nre-

Pftnt solucionar dúvida

sôbre realização do vesti
bular de agronomia, levado

'1, efeito todos os apas, aqui
em Florian6polis, por Ban

ca examinadora da Es�'ola
de Agronomia· "Eliseu :Ma�
ciel" de Pelotas" o dr. An

tônío Pichetti determinou'
um coqtacto pessoal com a

,

diret,oria da referida escol't,
de vez que . o número' de

c8ndi.dqtos intçres;;:actos na

19ási.dente da Af'S�""'hlp.i<t Le. realizacão do, vestibular
.

J t· d G'
,

I ·s- a.tinge �o nlrmero d.e. 15.g·lS.8 lva , e 0,'."1s, sr.rI ..
,

PP"',"'-,"le �, i"l1i�a"'i'i,o do sr.' A prOVidência vi'sa eyi
tar, que no último momen

to os es.t'ud'lntes 'inte�es
.

sados em fazer o \restib"la�r

AIÍPir ':rnrtsco ly'ra la "lee

g:::�;'§':àanf>D Dor q1.1"SA llDil,,,j

rn_i.dade é Assunt,0 resoívirJ'l.
'm:ciI' S8 1);:;.1':1 ho.ie a s" lu

cão do impasse do caso de
GOiás.'·

.

�--, ... ___: �--'---""�

c1f·� aqT()n·-")�'11i8. tenhHnL q'!e,

apressad�men.te;. se· de<:col�
rem, pf.l.l�a diversas. direções.

,,;;�,�

,

a mais iAssoci'lção Rural e dos 6r.
de Santa, gãos incumbidos ele forne-

cer assistência· . técnica . ao

agsícultor. Para 1965 está
prevista a construção de
mais cinco Casas. Rurais.-

to
.

rural orientado,
3.000 agricultores
·Catarina.,

'CASAS RURAl$!

A Casa: Rural,é uma' cons
trução . destinada a-alojar
símultâneamente os servi

ços do Banco do Estado, da

o programa elaborado' pelo govêrno tá prevista a implantação
,

, da ' Bubstação �xperimen·
Celso Ramos para. o exercício de 1965" na tal de JaguaJ.!UIl8, .que .tem'

s�to.r· da 'agr,icultura,' foi apresentado pelo : Q finalidade. de proeluzir
/

�
mel h o r e s variedades ele

agrónomo Cláuco Olinger, Assessor do PLA- mandíoca. e arroz, para'
M:EG na sexta '. reunião ordinária do Conse- atender aos agricultores da;

'. .. ,':
.

.

região sul de Santa Catatl<
lho de Desenvolvimento do Estado, reahza-: na. .

.

da no ultimo dia 28, no auditório do Palácio
das Diretorias.

CETRE

O Centro de Trei�en-

to de. 'Agrictiltore$, localí- o funcionamento de unida
zado em Itaéoruoí, distrito . des didáticas de gado lei
de Flqrianópolis, deverá re- _teiro, avicultura, suínocul-"
ceber 1.000 candidatos, en- tura, horticultura, econo

tre técnicos. em. agricultura, mia, doméstica. e sanea

jovens ruraís e espõsas de, mento básico.
agricultores. .

Para.ra realização dos cur

'sos· intensivos· promovidos
"

pelo CETRE, está previsto Com a execução

META ctTMPRIDA

grama elaborado para
e X e l' c í c i o de 1965· pel
PLAMEG no setor dá ág
cultura, estará fiéIment
'cumprida a plataforma d
govêrno Celso Ramos, f
'rani as declarações fir}
do . agrônomo Glauco Olín
gel'. '

-,

do pro-

Tudo becJ ·com Castelo em. Lisboa
LISBOA, 5 (VA) Em

editorial ínstítulado "Boas

Festas, Brasil", o jornal
"Diário Popular" disse

_
on

tem nesta capital que' o 00-
vêmo-do Marechal Ca:::te
lo Branco. está atuando, ncs

�ss!lntos de jPolítica finan-
, ceíra e econômica, com se-

gurança e prudência, ener

gia e eficiência. E.. acres.
centa: "O Brasil' não pára!
Um futuro claro, limpo e.

desafogado é a nítida pers
.pectíva da Nação irmã, nes

tas felizes· entradas do Ano
, I

Nôvo".

Depois de sé referir

(

.:No ano de 1965 o atual govêrno de San
ta Catarina deverá conceder 60 bo'sas de es

tudosparaensino superior, visando a forma-
, /' ,.

ção de engenheiros agrônomos e 20 bolsas de
estudos para ensino médio, com o objetive
de preparar técnicosagr.co'as ,

objetivo será elevar a pro
-dutívidade elo trabalho do

agricultor, com o fito de

aumentar a produção e a

renda da emprêsa rural.

n
.....o MAIS Al'i'1 !lil) illAIIt\.; Di: sua CArARIMt

Florianópolis, (Quarta-Feira), 6 de Janeiro de 1934

o BrasH e aReJirada da
Indonésia da ONUo

dps . .A./rch r.a ref,en�e enLre

vista co1pt�h,'l.' àl1e 0,O-'C":

ri!'!ll. o r,h"'T)�eler T_..p1tão rlq

Cunh!l, dSsse aue ���<;<;r)'·país
é crmtr.a a e"cJI1�ii!) oe
(1u"I"""8r n"í<; "lo> O"TTT. no';'

.

entende� n11A / ês"p. ",,,O';,""'is-
.

mo q n p"!'A,nrlp n,,�ln1'Y\a,..,to

do <iel-,.,t,e é entendimento·
universal.

Quanto às diVergências
ent-re a Indonésia e a Fe-

.

d€ração da Malásia, 'o Bra

sil, que em 1964 integr{;u o

Conselho' de
, Segurançá

(sendo B.gora substituido

pela Venezuela), votou . fa
voràvelmente à queixa apre
sentada pelo Govêmo' de

Kuala Lum.per contra as

agressi}ss
indonésios.

guerrilheirc s

RIO, .5, (VA) .: O Itama

ratí escusou-se ontem de

comentar o afastamento da

Indonésia das Nações Uni

das em
. conseqüência, da

� ,d' "J fi NU
eleição da Federação da Ma-

'Ja;l�. flp�efjQ H nu "'ílcsia . ".ara lUZO ue�x�r a .l: '. �:���:�:. � .���::::�z :�
.. , li li IJ ,Gabinete do Ministro Vas-

,......

.

. HANOI, 5' (OÉ) - Cl gq- .. cp Leitão da Cunha, Secere-

I.�
F -.

ri iP"
#

t
vêrno de Vietname elo Nor- tárl'o Fe'Ux Faria, informou

� LV e rn o, �ltu � {� g_� ,'., � �

..

�� a:;�;l��� ho�ea I:d��;:�:' ;��e;a�:Ci��OG0:rê�'n�toi"d��
(Cont. da i,. pá,,:.). rizada a falta de garnn'i"'s

_.� _nL'_n_.�" ,_.�<; M"'�;;"$ fiésio e não poderiÇt ser dis· Ãleijarlinho e'm' Exposição Flutuante
Cssa Civil, l\1inistro Luís nara '1 exer:�u('ão normal das Unidas. O periódico Matha 'cutido pelo· Brasil, que se

BELO HORIZ
.. ONTE, 5 (OE) _''_ A Se-Viana Filho, rlec1arou que funções. exe:r(;idas pelaI Jus· e�.:v.��u pela ag�ncia �or,e- mantém fiel aO princíp'o

des�onhece qualquer pes- tiGa amazonense,
'

fi.
. razão vitnamita de inform">ções, de não-intervenção nos ne- '�retaria do Trábalho e Cultura' Popular do

sibílidade . de Ílilte:::vençã J fe· das suspensões de suas ati- saJi'en'ta que a decisã'J de gócios de outras naçõel=\. J E .... d'
'

d 1 A "1
' �--'''�-.-� 4. co.., ,,�n'''')rml'da- E 'b f'

.

1 te o
Sla O VaI ,pr9mover como atração do próxi-.e1'a_ no

\
·'l1'1Zr;nas. ·�Ols. VIr "Cles. ,

,,'
,.'.

_

.. ,m ora, o, 1Cla men··.

pna êle, o prob1e:na deverá Apesar das palavras elo de com os interêsses da MRE 'nada tenha a rle-,la- mo rot,�iro turístico do Touring Club uma
ser res'llvido na· estera mi- Governadar Artur Re;s de ." .. u�.jLa. e _à pa'te do S't- 'raro em parUcu1ar os dip'Q-

"" ex}:osicão flutuante sôbre a
-

d b do
1itar, frisando que ao Palá- que reinq a paz no E�t"do déste' asiáticÚ do mundo.. matas bl'aSl1eil'os l"'TIf")-' � '. .

.
'

VI a e o ra

do. é:l.as Laranjeiras 0'.1 a.c dQ.' A'.naZ(m8S, re�ebemos De outra parte, o primeiro. tam o afastament,0 d:;;,"" I�- Aleijadinhci, que terá seu início dia nov·e, na
do Planalto não cheg:;m ne- do dese""'b<)�!!ador João Pe- minIstro japonês, Eisako donésia, poiso BrasH é ."1 Guanabara, terminará no fim do mês
nhuma notícia ofiei'll sôhre reira Machado JÚnior, vi- Sháko, dirigj.u ap�lo POS- favor do prindnio da uni- em

o caso. ce;presi.dente do T-ib--nal soaI ao president.e Suk"ll:no versirlqr]e' das N",,?)as TTni- Manaus.
:t:or seu lado, o Presidente de .TüsÍ;iça do Estad'O, em' para que á In:hnés.Ía não

Caste1.o Br.anco jantou on- exercício n'!, presidên��a. t�· .: se retire da. ONU, .

Em sua

tem cad os Generais Ju· legrama no qual �os decÍa- mensalSem, o dirigente ni:,
'

nmdir i'lIarrede, com"ndan-' ,ra (me foi efetiv;r'1ente en- pôni�o ress.alta a expE'l'l.ên
te ela A:nazôni"1, o O:rer- vi?do um telegr'3.ma, pelo, cia .j8.ponêsa, quanelo o go-

· nadar Paulo Tôt'res, que já Tribunal. ao STF, s�licitan- vemo i>'J1perial se reti�o'l .da
·

comandou aquel"1 unirbd'3. do urgente tnt.erven�ão fe· Liga Árabe das.' Naçôes, em

e o General 'Ernesto G2isel. de"ll no Estado. DOtS a Ma- 1933, . inichmdo
.

Sf'<!ll.fido dis

chefe da Gasa Militar, teu-' gistr8tura ei1�ontr<t-<;p._: ,"p.'11 se, o caminho dificil.

do sido o caso ab::mtado �!'l.)·antias para;o seu ,traba- "

em seus diversos asu6ctoS. lho norm�l, 8.pÓ"i a a.p.�sen-
/-, -,-----.----.

-

-

Dessa reunião poderá 'ser 'tadoria (ido iuiz Osvnldo

encontrada uma, s�luç.ão pa- SOUSfL "ex offkiD", s�b a

1'a o problema, p::ns nas ·es- ale<T,,"p,n (le "-,onvP'1ii; '�ia
fer'is oficiais c?1"""��tase da administr·8·�ão nÚb)j�a".

que o mesmo já está entre- Frisou o d.ese1'Y\barg<'nor
gue ,à alçada

/

,militar 'que, que tamhém foram p.n,ria· O Govêrno do. Estado fêz
· sóbre' ê1.e, deverá dar a úl- dos telegram'1s ao Ministro entrega no dia 29 do últi·
tim!.', palavra. da Justiea, solicitando ga-

De Manaus il. reportagem ra,nti!'ls par� a Just.i�a ama·

foi informada que os l'rJa.· zonense. tendo sirio feita

gistrades am"zon.enses pon· eomunir:af>i'i,o. também, ao

,tinuam irredutíveis em sua president.e eh ReYl'ílJHcq. da

de

à

elevação do custo de vida
· em fins de 1964 e às medi
das que ela ocasionou, o Di

retor elo "Diário Popular",
autor do editorial, elegia o

nôvo Ministro da Fazenda,'
Otávio Gouveia de Bulhões,
"estadista que não lecha os

olhos à realidade", acres- o,

centando ser o Ministro um
'

professor emérito dê C'ên-,
cias .>Financeiras e um eco

nomista "avisado
\

e expe
riente". 0: editorial concluiu
afírmando: "um, nacíon-Iís-.
mo são.. refle�o de um es

tpnn de )'l"I!'lt,11Tidade' írre-er
sível e, portanto', sem com

plpv�" nA ini'el'iorid'l."e, e

um reformismo de realiza
ções. sem complexos de de-

magogia e ele revoluciona-

'Catedral de' Bras:lià.

, vai prosseçuir
BRAStLIA, 5 (OE) - O ra o reinício das obras de

ex-prefeito do' distrito . fede- construção da Catedral ele
ral, sr" Israel Pinheiro via- Brasflia. O sr. Israel Pi
ja hoje para o. Rio, a fim de

�

nheiro est� liderando uma
discutir as prOvidênCias campanha para concluir a

qt'le devem ser tomadas pa- referida catedral.

··i"

O respbnsáv�l . pela mos
tra é o Padte Dalton Bar
ros de Almeida, viCe.dire- .

tor, do Seminário São Cle
mente; dos Redentoristas
ele Congonhas do Campo,
que. em. declarações, reve
lou que ministrará, duran
te a viágem' do Princesa Isa
bel, um curso sõbre ó bar-'
roca mineiro, com diploma
para os que assistirem às
áu'las. Da exposição c6nsta
original do recibo de An
tônio Francisco Lisboa, con

firmando a autenticidade
das obra.s' da Basilica do
Senhor Bom Jesus de Ma- \

tosinhog, em Congonhas do
Campo. Com o consenti
mento' de Dom Oscar de
Oliveira, Arcebispo de Ma,-

Em laguna Grandiosa F�stal"'em,
Honra a São Cris1oVão

Recebemos, do Sr. Joce

lino A. de Oliveira atencio':
so convite par� as festi

vi 'ades em honra à São

Cristovão que se realizarão
tio Bairr.o de Roseta. em

Laguna.

r:iana; .0 Padre Dálton· usa-
· rá as peças do escultor mi-

�����sqq�o s��:�n�:��ú;� MEIAS, GRAVÀrAS, ARmS FINOS
de Mariana. Na partida do MAGAZINE GALERIA - EDIFICIOcnlzeiro, na manhã do dia
nove dêste, estará presente JACOUELINE --"L.OJA2, '

�int�oVernador Magalhães:, _"-�ít;e�ao���ilàiUt�� il ;�tI·\'>11.i ":'l�;!!�1 t�:i ��-�n��l���r .�-(I-;';1t ·ut :;�::;, �(;, �:!i,:I.; ·i,�.�,����5��
�: ""Gta«dlo�'b<Sorlimtniloíj'�""� I· ."-

,

. N:t A M�da�Dr �Faleceu. Tseliot
LONDRES, 5 - O famo

so poeta T. S. Eliot fale

ceu ontem à noite, nesta

capital, com a idade de 76
anos. O Ifamoso escritor,
que ganhou o Prêmio No

ebr ele Literatura, por "seu

notável 'tr!l-balho precursor
no �8.mpo da poesia mo

derna", nascera em Saint I

Louis,' Estados Unidos, e

naturalizaracse. inglês,

.

'1' �o� t t i I � ti ;.' �'�\(;1JiI"�I;� ","'KlIDia 10 - as 7 hs. missa. I 'tI ii- .l, .'. - • l! • \

corri comunhã gerai. .... �__...... �

As 1l hs. será organiza-
. da uma corri "a de bic.icle-

DIA DA FESTA

tas; ao vencedor e -segu':1cl::> ---..,..-

OPROGRAMA co'ocado, serão oferecicios
( • lindos t'r.oféus. Meta I

De l° a 8 ',-. Noven�s as As 16 hs.· Procissão mo-

20 hs. com a participaçã::> torizada com a veneráv'Ôl
.dos motorist'as espechl- imagem, saindo da Caplla lu'brl'f'l'ca nte'mente' convidadoS; e (1::>s" percorrendo: Praia Gí,

.

.

.

mordomos.
.

!liar Grdsso, Magalháp.s,
Dia 9 sábado. - as 20 hs. Ciclade, Roseta .

trans!adação motorizada Durante tàdas as noites'
Partindo do Mal'

.

Grosso haveiá bal'raqU:inhas.
em frente a'o Cajçara, per·- Abrilha'Ôtará as festivi-' ca) descobriram

correndô' o segUinte itÚ1C'-. dades um excelente servi� de IDU novo lubrificante,

rário: Estatua, Av. Getú- ço d.e alto�falantes. que' trabalha: com se�ran-
._

PC"" t' d ça sob altas temperaturas,'lio Vargas, Av: Joao es- . ODYlllamos: o os . os .

sõa: Rua Calheiros da Gr'l.:" lV�otot'Íst.as '·'0 -sul do Est:l.- para a diminuição- da; fric

:ça, COIlselheiro Geronimo, do naJ'a comparecerem na' ção nas máquinas e meca-
.

I ni""""ns. 'Os' 'lubri.ficantes e
Rua Santo Antonio, Almi,-

.

transladacão e procissão
I azeites corlf\ms não 1'esis-

ra:hte Lamego, Roseta. de seu padroeiro.

Pené .... l?ll+.P. nQ'ç:, '7.A't1.�� ril.-
rHi.� dr) n(�st,e·r,l'l.t."�in>'lls�,
eo""n ta.Y>11y'''' n� dns m'l

n;r.fn-ios dn ",,,IPI no 'r:;>l()' no

PeÍ.�e. o h<tn''I11etp. nfo"e�üio

ao til'; ,A"t;rmio Pi"-Fetti Pe

·,C1'·p.l··�,l�io d8. AQ;r'1(�nl j',i11'0. rv")s

últil)1()s clhs ele 6.eo:e!:'1h1'o

de ' Participaram na

hnrv>en.<lP'enl rn.e""r,l·os de
toc'l"l� ".S e1""ises inclusive <')
nre-l'pitn mlilJ1icinH� e o iui?:
de r1i"gitn. .A J'l"IanHest::Jcão
rP'1"'\p'W'Hte en'l Ollt,!'HS nol'11lu-

,
• I

nid"o<><; "11"";'; in_te1'8!':sad"s
nq iniel'Jsificsl"8,O ele reh-

ções a Secretaria da

OR:aE-PRESS - Urss -

Os cientistas 'do Instituto
,

de Petróleo (União Soviéti-
a receita

tem à te""lueraturas
res que �OO graus.

maio-

. O I novo lubrificante é

chumqo IÍ!;i�ido, que não

.entra em' reação ,química
·

com princinaJ componente
do aço, o ferro.
Este luh'riUcante dé chum-'

bo é utilizado nns r;as')s

em que a peCE SB.i� c1e co ..

b1'e, níquel, cobalto, ou ale-

'111iLi.�.0_.t, ;
__��'f:�: I>��

. "/'" )'

rísmo marxista - eis eis tal como 8J definiu recente
eixos funda��entais da/ no- mente o seu Marechal-Pra,
va .polítííca do pais irmão, sidente".

RE!�fllrl'tAGE}(S�U
. Nôvo horário

,

' De 2a. a' sábado 22,35 hs.
Emissora: Rádio Guarujã
.lládio�reporler: Maz�U'eno Coelho

OS ·REIS MAGOS
Alfredo Silva vida. e se,m Estrela ..

OhL Voz. qué .camínhas
tes através desertos escal
dantes. Que tivestes a gra
ça da .Fé, da sabedoria, da
fraternídade e do amor' e

.que por isto tivestes a. vi
são espiritual da Estrela e

que por intermédio da
.

sua

luminosidade
.

achastes' o

Menino Jesus.. Agora que
vos encontrais nas alturas
infinitas.. Nós' vos rogamos
mais uma grande graça.
Atravesseis mais uma vez,
senhores Reis Magos ",Espi,
ritualizados" agora. que �eI1r

tes muito mais ..fôrça .,8. sa

beeloria a estes desertos in
finitos da ingratidão da hu
man.idáde .para lhes ofer
tar nessa era de 1110der:nis
mo e do esquecimento mais
um pouco de .luz, porque
os interesses puramente
materiais, a ambiçp.o. a in

veja e a indifereÍlça _
rouba,

ram ele muitos, a -estrela lu� ..

minosa que ha dois' milê-'t

nios lhes' conduziu através
dos desertos escaldantes e

incertos do médio Oriente.I

É . verdade que não somos

tão velhos assim. Mas nos

nossos três decênios de

idade, e porque estamos
.

na vida profissional . em

contacto mais direto com o.
grande público � com al-

,(guns dos grupos distíntos
que' formam a sociedade,
temos observado nos últi
mos anos um certo desca
so para com a Fé e para
com . a tradição. O apareci
mento dos Belchior, Balta
zar e Gaspar nas famílias
felizes por nascimentos n�'s

primeiros dias de Janeiro;
hoje, é coisa .velha, do pas-·
sadó. O menino nasceu, e

logo surgem os dicionários,
as revistas estrangeiras e o

pore do candidato a B:üta

zar, passa a ser Boby'- o·

Belchior agora é Billy e

Gaspar, "Gary". GasC"larina?

Agora é "Bt-igitti" e assiln,
.os Santos �eis Magos, pas
sam a ser homenágeados
quando muito c"m si""'pl�s
figuras de presépio, sem

130 m�1 monumentos antigos
lem Estocolmo

ORBE-PRESS - ESTO- que se iniciou a cbiocação
COLMO - Cêl'ca de 130.000 ele montes dé pedras sôbre/�
pedras rúnidas, 'tumbas na os mortos. O corpo era irt- fJ
época dos vikings e outros cil1erado junto com algiJ.
monumentos antigos foram ma relíquia simbólica, co

descobertos em E!stocolÍno 1110 um barco Viking, pm'
e suas cercanias nestes ul- exemplo, que deveria eon
timos

-

decênios, sendo que
.

'duzir 'o mortÇ> "ao out�o la
prosseguem cQntint'lada� do da ·praia". A cinza era

mente novas. descoberta.Cf. colocada numa urna, e se

Não é raro que os .habi- eonstruia' um; monumento
tantes de 'mn subúrbio no- de pedrà à volta. Algumas
v,o tropecem( atualmente, vezes o trabalho era feito
com restos de tumbas dos com cuidado, e outras ve

Vikings. zes as pedras eram empi-
Foi na épo.ca da idade lhadaJs de, qualquer manéi

do bronze, de 1.500 A.. C.; ra.

Vestidos de Verão -� 'Maillols :

Lindos Modelos.
Na A Mode!ar.

Mfn!sfro da Viação Des'eja Visltat
Santa

-

Catari'na-
,

,

Ratificando o que áfirmou ao. Secretá"ic
de Viação € Obra� Púb1icas, engenheiro- Ra""'
'roIdo Pederneiras; . quando 'de' sua' ,�isita à

.

Curitiba, o Ministro' Jua.rez Távora e:ndere
Ç0!l telegrama �o Governador Celso Ramos"
comunicando qtte espera poder visitar. -San
ta.Catarina n0 carrente mês, com a finalida
de de mánter contê\cto com autoridades' e

povo catarir:ense.
--------�---�

M�bil;�,l'ios taq�le�
ES*(1if�,d,os � Coldiij'� de M;' ,s

En 25
"'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




