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(lia 16 de fm ereiro de 1965

/'
Frente Fria: Nega1.ivo; Pressão Atmosférica Média:
1012.7 milibares; Temperatura Média: 33.8°

centigra-,d_osi Ull1i<l�itle Relativa Média: 71.5</2; Pluviosidade:
2D .mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus

,
- Stratus -- Nevoeiro cumular - Tempo Médio:

I
' Estável. '

beneficiam a revolucão.

I

t'

.

. .

demonstram
, ARAXA, 15 Estado de Mi

n.as Gerais, (OE) � O pre
sídente Castelo Branco que
nesta cidade presidiu a ins
talação do primeiro Con
gresso 'de'Desenvolvimento
Regional, manteve

'

CÓriVt\l'
sações polítíoo- administra
tívas com o governador Ma
galhães Pinto. Em encontro
realizado a portas fechadas
o chefe do Executivo mi�

PHntn.� ·fá.le·m";,óiev1e' de orast'esto
. M0r'EV�DÉU"

.

15 (OE) Rio. O pes�al !ie vôo d� Flu
na, é de opiIúão de que ii
emprêsa encOntre vL0lação
do Estatuto Profissional
dos PiJôtos, ao proceder a

contratacão dêsse sparê
lho, com tripulaçãp argen
tina.

_:_ Piiõtos' d� Plunâ llllCla
ram hoje greve de protesto

,. pela contlratação pela em

prêsa; de um ap'1.rêlho com
tripulacão arg-entina, para
'os vôos �a rota São Paulo..

•

Bevi'lacqüa vai para o STM
RIO, 15 (OE) - Surgirá nerais Décio E s c o,l) a r,

esta semana Ó· nome do Amauri Kruel, Justino Alsubstituto!' do 'Gal. ,pery Be�' ves Bastos e Nilo' Guerrei
viláqua na .chefia

..

do Esta-, 1'0.' O I

paI. Pery Beviláqua,
do Maior das FÔ�'ças Árma-' I;a para 'O. Supe;rior Tribu
.<las. Entre os nomes mais naL Militar.

. cotados, surgem �s !ias ge-
----�------------------�---------�--�----�--

- O ex-deputado·brasileiro
Leonel Brizola, fixou resi
dência ein modesto aparta
mento do Hotel Rex em

Atlanta, a 50 kms. de Mon
tevidéu e a 300 da fronteira.

A Fam�ha -de RUBENS DE ARRU
DA RAMOS �onvida parentes e an1.igos
para a missa de primeiro mês que será
celebrada às

.

8· h()ras do dia 16 do cor

rente na Catedrál MetropoÜtana, em in

tenção da alma de seu saudosó e querid�'
Esposo,. Pa�, Avô,' lrmão e Tio-_

Antecipadamente agradece a' todos
que comparecer'2nl a m:lÍs esse ato de fé
crista.

.

,

espírito
c

,cd 'i v
r

.

rito dívísíonísta, quando o ---------,.------__...__----�

�1f�f:��::i� Em Março revoluçêe posta
aspirações políticgs, <;ledi-

::':'�;,,�:�:21tE Supremo vai julgar centenas de mendstos de segurançaCastelo Branco não
�

tem BRASíLIA, ,15 (OE) - A daquelas garantias, ou ai:ç.-, da República. Tratando·se rios. do Banco do Brnsíl, da ela, Os demais processos formações ou parecer do
ainda opinião defínitíva só-

.

partir dé março próximo a da com vencimentos e van- de remédio judicial contra Caixa Econômica l"ed8ral, e não puderem ser examina- Procurador Geral da Repú-bre a coincidência d� mano revolução será posta a pro- tagens
�
proporcionais ao o chefe da Nação, o órgão Iiscais do Impõsto ele, Ren- dos, porque aguardam in- blica,neiro, ,proclll'ou conven- datas do l� (l 'r ado es J' t' '

_

. s '.1.g ve 11 r .o, va, com o ju gamento pelo .empo de servíco, os puzes- ,'jur1:<::iádo competente para -----,_ .. ------ .-
.

cel' o presidente a definir:
'

,

. mas que ouviu com aten- Supremo Tribunal Federal, .se em dísponíbntdade . ou.: apreciar esses mandatosse em favor de sua tése de - - -
. ",

,

eao suas nonderações '
acer- ele centenas do mandatos

:

transferisse pára a reserva ele segurança, é, o Supremoprorrogação de, mandatos ca do -problema," O mare- d""
'

._ �Í> seguJ''l.DCa:: impstràdos \ '1'1'Umual Federal, que sedos ame governadores. Dis- ch I C l J B
. , . .. _oi

.

.

.

. •. , ,

d
.' a. "as _8 o rance Vll,1.10U contra o

-

F�'e'�iu.e;1te- da Re- O�J reformasse por. dOCJ.rebo1, <lC1;8 em recesso .e que no
, cursan o durante a insta- com destino: à Guanabara, 'bl1 t' ,,\

d n 1 ' ••

á'"'" pu lCS por ates pratica- desde que tivessem a enta- ia '.I
•

Ui) marco reimcianlação do Congresso, o che- d d'
-

1
> •

on e p'lSSOU a espacnar dos .com base no art. 7" (1:J do contra a segurança do ..
'

_51,['5 atívldadcs. Se:mnc1o in-te da Nação afirmou que no Palácio Laranjeiras.' ,

- - Ato Institucional. Êste dís- país, o regime democrático. formações cothidas em Bra-nao se póde admitir no Bra- - ,

posítívo legal, suspendeu
.

e a probidade d-i adminís- sília, foram encaminhadossíl um desenvolvimento re RIO 15 (OE) �iO Pa-"" ,- "'
, por' 6' mêses as garantias t.ração pública, �e)11 prejuí-gional, com capitais coloní, l{ido das .Laranjeíras, q .

d constítuctonaís OH Jezaís de so das sancões penais a à Se,::rer:wia c10 81rçn'elDo. za ores, brasileiros 011. eS1 Presidente re 'nu em' au-�
.. , -' eceoe <'. vítalicídade e,estabilidade e. que estivessem sujeitos. No Trihll!l'lJ re(le�'Rl, �:;O man-traneetros. e que Q mesmo Çii�ncia os srs., 'Paulo; Sam- .'

Ó d permitiu que ·0 chefe da . çlia .10 último, roí '3:t;lcerrado dados ele "e�p:,:,n':'�. contras po erã ser alcançado, se paio e Celso da Rocha Mi-
h 'I

- Nação, mediante ínvestiga- '0 prazo p�.:r,'1 que os a tingi- atos do presi.r1ente da Ré- _.o ornem puder ser' mobí- .randa Diretor e maíor acíô-
i - . cão sumária, demitisse ou dos imn('.t··:><;c;0'T'J <;eo.11.ranca,' }íltíblici\, Bm sua mniorta oslízado como elemento nrín- nísta ela Panaír do Brasfl, dl'�,,'meneasse 'os titulares

.

t ' P
.

1 t " ". '

f
. "

,
".

,� _':: _ contra o a o ao _ t'eSJC en e impetrantes �r:;un lmClOna�
�

"cípal. O governador lVIaga�', que ·ent.rega�Hm ao· P:resi- ,, ,__.-,-.�__','-�-:_-_:-... -_:�- .__, -'_",:;"..J,-. _�.;..._!'__ .--_-__--�.---.-- ,

lhães, P,i�to, falando à
�

im: 'de,nte, conlp1et9: dos'sl.er sp..., ", "
,

,: 'l\'� '!
: ,'�

�I:":;=i ;;:::::;";'��:'li;�;�'���" t': .i«,,_;_,,�S·':\··;·�I- �":"l·:>�·8'�'"!:"·�t.,,' '

..
' �·'i:. ,"�,', _.�:�.:.�.'

. B�!lSil._. a medida, 'que·' � ��. ati t\\"r:ljEi:o
-

�o,,'Br"itsn\f' �a,,,,,.,, ;" ,'0'-' C.:t·�a·�
"

.. "

v·'a:', ,:
. ��s·md.n-.t-.� ",volu�ao, for cumpn.pCló I ; .oportunidade", ,owreeera.m . ,'" . �' .:

'

,

' �� • � �.-
seus, objet\\Tos para. ? povo" ao' Iyrar�chal : c.�&tero. :aral1f

O< _\"
'>...'

.

dan,do·lbe não só eleIções;. Co; sugestões p�r!t ,
a: sol.u� .' '

. �
"

mas prinCipalmente melhO-.. ção do probiéma da Fanai,f.
'

t'i"
.

' ,

,

.'

'd d'';')
,

'

reo/ condições de vida. Re- .Em :;;egiúda, o PreS�dente
/

....
' '..;.' ", .' '. _,

" ",

't:"l��:;�7���;ntoad�ec;�!:rn::�; ���e�����? ����st��e!r�Q;:� :': "-', a�o' e' can ....

'

I, "', 'à_,' i() :,�.qa Gau�nabara, disse que tau d.os novos níveis de sa-
"IS' criticas, de. 4tc�rda nào, l�rjo mínimo, .• c a exposi-

d' :\C'" I
.

b""'lidaln a c ,"volução po'·, c Qoo.,qe motivo. ,Ob,e a 'ua
-

c

,
, ; cc c

t Ique,�ó,;?emol1stran}. p oespí� aplkaçoo.._ �__,_ ,Stu·çe s_sao ..

' e -,

'

..as ,� o

prove

RIO, 15 (OE) ,;- l"alando
a i.mprensa;

.

(,' Ministro da.
Glle!'m, Gal: éost� e Silva
informou que -não'é câúdi,
dato. a suçessão 'do Presi-,
dente·Castelo l3i'arico. Acres

c.eptou que ni\o' tem porta..

'

. vozes' nem tem verdades in-

confessáveis; nem motivos
para ser hábil, quando se

precisa falar no interêsse
do p,r:1Ís. Frisou que no mo

mento; o Brasil precisa reu-

uit togas 3S '3Ua8 ,101'\,as, pa, recuperar' o ritmo do
ra: combater a inflação e . desenvolvimento,

Paiol de Tela:'Casfe'lo \V�i
\

f Inaugurar Exposição
RIO, 15 (OE) - U Presi· pe10 Ministro Hugo de AI

dente Castelo Branco inau- meida Leme, da Agricultu
gura.rá dia 22 ,'lS li?' horas ra. A exposição most;'ará, os
no hall do edifício do Mi- objetivos da campanha, da
nistério da Agricultura,. a dos estati�ticos. sobre a

exposição _sôbre 0_ faiol de produçM de milho e ó que
Tela. Trata-se de súbsídio - representa para' o país. o

à campanha nacional' cio problem,'l do· armazenamen
Paiol de Tela, determinad.<:t. to daquele' cereal.

Experiência
. ,"

Nuclear
,.

----.-- ,--'--..- -----� _.�_ .. '._"

Ponlpilio Bento na Prefei'fura

de .laguna
líderes que o Partido S0-
cial· DemQcrático tem no

Estado. O, �r. P0mpiEo Pe
reira Bento figura entre os

fundadores do P.S.P. cáta-

Em virtude da renú.ncia
do Dr. P,�ulo Carneiro, a

Câmara de Vereadores de

rinense e é membro do Di
ret6rio Regional dessa Agre-
miação.

----�------ ---�-..,_,

'r
-.

CO'munié-ado aos -Consumidores
'. da" Heliogás � '.

A Heliogás S(A;, comunica' aos seus consumidores uo
Estado de Santa Catarina, que, apes'ár' do ''Sinistro '06:-Jrrido
com o Petroleiro "Petrobrás'.Norte", nó 'Ú!! '2 'do' corrente,

, gr,"lças ao perfeito funcionamento dos serviços' de segÍírart-
GU do seu t.erminal Maritimo 'de 'Itajaí, que-;resg'uarc1óu'in- "'lo'

"'

....
�

__•__•.•
�

...__
"

••M.�.'.._.
__

...'_...
tegralmente SUaS unidades de estocag'em' e engm:i'afamen
to, está em condições de assegurar (') forneéimerlto� do gá
Liql,lifeíto- ele Petroleo aos seus consumidores, SCÍ11 inter
rupção alguma.

Só

;"Mo;nCllftt .em que I} âovernãtlor çcJso RftD�OS dà\'á por in..'iugluada a "Festa da
'1'\'a,". tentlo ao' lado os SI'S·. Ver. Dante lVl:;ttorano; dell._ JA�dan 81o"rins];::y, dep. 'prb

, ,
'Cherem e Prçfeito Ccsar' Aug·l.isLb lrilho. (TEXTO NA 8." PÁGINA).

--"--'��-_:�.��_"'.,..- ----- _.-

; Novo ·mínimo

[stu,dus 'já estão com ,C'astelo
.

.

RIO, 15. (OE) - O- sr, os ã apreciação do 1\1;'1re-

seu

I -Concordata
. Preventiva
RIO, 15 (DEl Deverá

ser julgado hoje pela 6"

Vara Civil da Guanabara, o

pedida de concorcl.'lta pr&
ventiva l'equ�rida' pela Pa,

nafr do Brasil. Por outro;
lado, em São Paulo, funcio,
nários da Panair do Brasil
esta�'ão reunidos esta t�rde
com

I-

dirigentes sindicais na

sede do Sindicato dos Aero
náutàs e Aeroviários. Deba

terão o problema criado
com a cassação das linhas
da emprêsa.
--__.----_._-_.-

Atividades
Subversivas�
RIO,' �5 (OE) \- Pros-

LONDRES, 15 (OE) - In
forma-se na Capital brita
nica que a China comunista

poderá realizar ,muito em

breve, a sua segunda expe-

8r,'zzo'la p'let'el'a' Mu'danca riência nuclear, dést!l vez

,
cPn:i. um& bom'b� de hidra-

MqNTEVIDÉU, 15 (OE) con1. o Brasil. Todavia, ele- g�nio.
. mentos lIgados ao ex�gover-

.-

nadar gaucho, afirmam que Situação dao ex-político brasileiro, está '

tentando junto as autoridà- Inclus'tn'a -.

des, pleitear mudança para \�' 'ri'
,

"_. La.guna elegeu, para cum-

La Piedras, a apenas 23 kms. .RIS>, 15 (0�)'; q presi- prir o restante do período,
de Montevid�u.

-

dent!3 Q_tt Confeder�çã,o Na- o sr. Pompilio Pereira Ben�
----=:-::-=�_:_::_=_-=_=--------�---_.__ ciopaI , Industr.!a� �eneral tq, um dos mais respeitados

RUBENS D.E ARRUDA RAMO'S Edmundo Macedo.-' Soares; -;-._._----.
revelou� que <dtt;<.<erá. receper

CONVITE - MISSA ,::t�u��=:'�:1�i�t�:;!o���; Prefe.ifoj hnpedido I�eçorre a1Justiça '

b.re ·a sit'l;1a�.ão das ibdus-, BELO HORIZONTE, 15 �eJo HOlizonte para impe- vidades subversivas e inci-
t d d d tamento '. à indisciplina.trias nos Estaqos., Com is-., (OE) ._ 0 ,eX-I3l'?feito de �ar l1'}-ap ,a o �.�egurança

80 o presidente da CNI di- , Belo Horizonte Jome Ca- contra ,ato da edllldade, que As 3 Auditorias de Guerm

vulgará memoriai.
�

roni' Filho, est.;rã il;je em
o afastou da �refeitura da da P Região Militar, pros- ,

Capital mineIra: Acentuou' seguirão hoje na aprecia
qU'e se g,!J.nhar

,
o recurso, ção dos sumários de culpa

reassumirá o cergo abrindo de vários militares, que es

sindic,ância contra o adroi- tão sendo, pl'Occssados por
nistrador que o sucedeu, no subversão, incitari1ento à

•

ca�o'o 'sr.' Oswaldó Piem- indisciplina e crimes contra

ce'tti, eleito pelo Legislati- a segurança nacional. Os

vo.

.

• 25 paraquedístf-1,s do Núcleo
de Divisã6 Aéro,Tel'rdstre,'
acusados de. tentativa' de
sequestro dq' Governador
Laç.erda. e cujo julganiento
está. prev-islo para este se

segue est,'l tarde na seglfn
da .auditoria da primeira re,

giãO: militar, p sumário. de
culpa dos 25' paraquedistas
do

"

nucleo de divisão aéro,
terrestre, acusados de

.,'

Nirceu da Cruz César,
.

bi
retor do Departamento Na

cional. de Empregos , e Salá

rios, fez entrega esta 111.'1-
nhã ao Ministro Arnaldo

Sussekind, dos .estudos de

sua repartição referentes a

fixaçflo dos novos níveis de

salário mínimo em todo o

pais. O titulllr do trabalho,
após apreciá-los.. submeteu,

chal ,Castelo Branco, que
deverá sancioná,los .até o

·próximo dia 24. ° Preside�l
te Castelo Branco que che

gou esta manhã. à Guana,
bara' proced811te de Araxá,
recebeu em ,'3.udiência, os di
retores da Panair do Brasil,
para estudar a situação de
seus empregados,

-------"----------------

Salvos os Tripulantes do Pesaueiro
Incendiado, '

5.,.,\.0 PAULO, 15 (OE)
Foram salvos os 15 ti'ipu
la�tes do b,!Jrrco pesqueiro
"Indio Caramurú", pr.esa de
viole,rito incêndio ení. Sa�
tos. O sinistro, foi provoca-

elo pola explosão' dê um bo-
,Wão de �ás. Os tripulan
tes cfu barco, foram salvos
por' outro pesqueiro de no,

me '.'Àmbuei".

.�---

Decrefada a Falência da PANAIR
RIO, 15 (OE) -'- Foi d",- rá o Banco do Brasil, maior

cretada na tarde de ontem,'
_

credor da PANJÚR. A. ipfor,
pelo Juiz' da 4'. Vara Cívil mação é do 'próprio presi,
da GU'lnabara, a falência dá 'dente da PANAIR sr. ,Paulo
PANAIR D OBRASIL. Ó Sampaic,>, assegurando ,que
CÍndico da m3"sa· f<tll'da se-' d'" -

. V�I recorrer '1 medido,
---------------------;-_._ , -- --,-,_

ati-
A\GRADECIMENTO

A HELIOGÁS S(A. COM. & 'IND., lament.'mdo a uerda
de preciosas vidas, quando do sinistro ,écorridQ no di; 2 Ç1:b
corrente, com· o "Petrobrás-Norte", no Pôrto de Itajaí, vêm
a público manifestar a sua gratidão ao' govêrno do Estádo,
às Prefeituras MuniCipais de ltajaí e Blumen�u, ao Capi
tão do Pôrto de Itajaí, às autoridades Policiais de Ita'jaí e

CamboJiú. ao Prático,Mor do Pôrto de Itajaí, aos guarda
Vidas ele C'3l11bo'riú pela pronta,.efiCiente e irres.trita eo1a
boração nos trabalhos de Proteção aos terminais e também
ao Petrobrás-rjorte.

.

Outrosstm, �gradece e destaca o trabalho realizado pe
los integrantes da. Assessoria de Segur,ança da Petrobrás
Fronape e do destacamento local da Petrobrás. -

'

Deseja, especialmente, expressar seu sentimento de
admiração aos Bombeiros d� Itajaí, Blumenau e Florihnó
polis"e aos �uncíol1ários do termin,'=ll Heliogás de Itajai� pe
la permanent.e. va!O'l·osa. abnegada: e' inestimável ahmçüo,"

São Paulo, 14 ele Fevereü'ó de 1.966
HELIOGAS S(A. -- Mat.riz
Cb!. HOCllc Montéro I1ché

k,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PR\IGRAMA PARA O CARNAVAL DE 1M5

r DIAS:

Dia 27. sábado - Baile de abertura do Carnaval de
:")65. /

Dia 28 domingo _ Baile Infantil
Dia 28 domingo _ Grande Baile
Dia Lo Sego Feira _ Tradícíonal Baile dó Lira Tenis

Clube
Dia 2 Terça Feira. _ Baile de Encerramento
HORARIO: _ Os bailes para adultos terão início as 16

23 horas.
O Baile infantil terá início as 14 horas, com o término

previsto para às 19 horas.

REGULAMENTO:
. 1 _ Reserva de mesas:
As senhas serão distribuidas dia '29 .de fevereiro (sa

bado) às 08,00 horaã e, a venda terá início às 20 horas.

Indispensável se faz ,'1. apresentação da carteira social
com o talão do mês ou anuidade de 1.965.

Cada associado, somente, poderá adquirir uma mesa

com. direito.' a quatro cadeiras.
O pagamento será efetuado nó ato.

2 _ Convites:
Os convites deverão ser solicitados a secretaria do

Clube por- um associado (com a presença do. convidado)
e, obedecerão as prescrições estatutárias.

Os- mesmos serão adquiridos mediante o pagamento
de uma "T,axa de Frequência".· Para aquisição de convites
.<\ secretaria do Clube funcionará no horário das 14 às 18

horas, a partir de 27 de fevereiro até o dia 2 de março do
corrente.

<,

3 _ TAXAS:

Preço das Mesas Cr$ 15.000 (quatro noites)
Uma Noite ....CrS 8.000
Taxa de Frequência.: para casal

Quatro Noites .... CrS 30.000
Uma Noite . :.. Crr 15.000
Individual quatro noites ... C,.s 20 ro'J
Uma noite Cr$ 10.00f'
ROLHA: O preço da r61 .. ssru de CrS l.500 e deverá

ser paga na portaria. '.'

.

Obs. A' posse da mesa não . .Ia i:t direito á entrada, sen-

do necessários .'1 carteira social e o talão dà mês ou anui
dade de 1.965 ou convité acompanhado de çlocumento �om:
provador da identidade.

Somcr.te serão admitidos os pedidos de mesa para
lima noite após' atendidos os formularias para todss as

nJitl:s.

li. compl'1 da mesa deverá ser feita pelo próprio sa

cio ou seu dependente, ou pes�oa' devidamente credencia-.
'. da para tal.

... DETERl'IIINAÇÕES:
A entrada nos Bailes noturnos é vedada a menores,

de 16' (elesesseis)' a 18 (dezoito) anos, sàmente é permitida
quando acompanh,<tdos pelos pais ou responsáveis.

Não será permitido o uso de bisnagas en1 qualquer
Baile, Infantil ou Noturno.

/

De acôrdo com Decreto Federal, recentemente exara..
do, estão 'proibidos terminantemente, USQS e porte de lan
ça-perfume ou similares nas dependências da sede Soci,"!l.

A Din,toria agirá com o máximo rigor para o cumpri
mento do presente regulamento.

F lor\ànópolis, 12 de fevereiro de l.965-

A DIRETORIA

---------�-------

I

I

j
.1

.. ...-:

ERHARD RECEBE . CHEFE
MISSÃO' DE ISRAEL

DA

BONN,. (IF) - O chan-'
celer alemão, Prof. Lud-

wig Erhard recebeu na

tarde de ontem, o chefe ela

Missão de Israel em Bonn,
dr. 'Shinnar para COn'18;:-

sações, que duraram cêrca
de uma hora.
Não foi daelo a conhecer;

por enquanto, o tema das

conversações

AGUARDADO'� RELATO'RIO' SOBRE'

MEDIAÇÃO ESPANHOLA: �AU
BONN, (IF) - Antes de que manteve cónversacões

assumir uma posição d:9.;I- com o Govêrno "egípCio, po
te das declarações egi,r::i IS ra

: relatar, pessoalmente,
o Govêrrio alemão está a- os contatos no .Cairo.
guardando um relatório �l,.·

Govêrno da Esnanha SÔ1"E;
Ias "dema;rches'·· espanho
las, como mediador da uma agência de· notiela s,
questão no Oriente. Próxi- segundo a. qual o· Embai-'
mo --;- informou ontem um- xador alemão no Cairo,
)pClrtaAroz governamental'. Feelerer seria suostâtúido ;
nessa capital. acresceútou ainda Que a
Conforme anunclou .J ísíta' do rmi

.

V1Sl a o ministro para Co-
porta-voz, chegou ontem a .0peTacão Económic:i!.· ale
Bonn, o diplomata f'S)::t- mão, Walter Schezl.à RAU,
nhol Marques, de }'L�"\;2. contínuava em a)'�nf�.·

-/ '. ','

Declarou também o aor
ta-voz ser infundada a ín-

PRESIDENTE. DA' SOMALIA
����:�;. ,A·ALEMANHL

Secretaria da Educação Agradece ao

. Presidente da T. F. P.
SÃO PAULO - (ABn..n ma:

O Secretário ela Edueaçào . "Agradeço fL vossa exce

ProLI Ataliba Nogueira, te Iêcia a solldártedade da

legrafou aor Frof..
'

.

PUnia SOCIEDADE BRASILEIRA

Corrêa de Oliveira, Presi- DE DEFESA DA THADI

dente do Diretório. Nacio- çÃO, ;FAMILIA E PROPRI

nal ela Sociedade Brasiieí- EDADE'; de que é digno
ra d,e Defesa da Tradícão. Presidente do Diretórto NR.

Família e Propriedade, a- cional em' telegrama de 30

gradecendo .a rnanltestaeão
.

do corrente, p01' motivo do

ele apóio dessa entidade à meu ato como
. Sect:C'Gário

proibição do uso da rate- de Estado dos Negócios 'ela

dra do professor público Educação, em defesa da fa

em favor :d" métodos ar-
-

milía brasileira. e no res

tificiais de llmit'lC'::u fie na guardamento dos interesses
talidade. �. do ensino e eCluc!·v;Ú') pú-
Eis a integra blica"

Representações
Firma atacadista no ramo de Peças e

Acessórios para. automóveis, sediada no.Rio'
de Janeiro, procura Representante ou'Fir
ma, registradas, de comprovada capacida.de
de vendas e dando referências, para o Esta·
do de Santa Catarina. Cartas com os devidos
detalhes. para M .. GOMES, Av. Rio Branco
128 _ J5° ando -:Sala 1.507 _. Rio' de

VISITA (tA Janeiro, Estado da Guanabara.
\

BQNN, CIF) -Con.rornli:�
anunciou o Serviço d(' Im->
prensa do Palácio presi
dencial; o Chefe r'e Esta
do da República da Sem:'t
lia, Aden Abdulla 02i11an,
virá à capital feckni.l "'0
elia 6 ele abril de. 1963, )j8.- que.
ra uma visita of':ej::,:,

;

.convíte do Prestrlcn ;;e

rich Luebke.
.

Uma v�z 'cumprido 3tU

programa em Bonn, 0- Prc
sidente Osman vísitar.i as

cidades de Duesseldorj.
Bremen, .Berlím e Mnni-

./

,

VENDE-SE
CASA 'SITUADA À Av"-ENIDA

BRANCO N° 7·3.
TRATAR NO LOCAL.

Missa L Ano de Falecimento
, 'SCnJra" CO'micholi Pires

JOÃO -.NAVEGANTE PIRES E 'FI
LHOS, convidô:m aos parentes e pessôas dt.:
SU2S relações para' assistirem a ,missa de 1 (I

ano de falecimento da inesquecível ISAURA
COMICHOLI PIRES, espôsa, .e mãe, que
màndam celebrar no dia 19 do corrente, às
7 horas, no Ginásio CataÍ'inense.

Antecipadamente agradecem, a todos os

que comparecerem a êste ato de fé cristã.

----- --�------ -�-- ._- _._---

BAIRRO DE FATIMA RECREATIVO
ESPORTE CLUBE

Registramos (;om

a feliz e merj[ória
pra.zer
ini.::ia-

tiva ::;1;'0 teve a Dl'.'C,Lórlé. do
"B/Hf-;:,HO DF. � :I.TUIA
RECREA.TIVO h.:JPORTE
CLCBE') ag'fei;<ll';-0c J'�r:il.
lizada 1'0 Estreil'(' C; UE' (,o.li
dinax!ú,mo e pEl"S8Vi.'raflça
elotoü aquêle �;il!:PR ti<:o

. tairro de uma sociedad0,
abrinco persp,:,ctiv8.i P,ll8.·
que cnt; os grL')}U,'; �8 arvc
re)'l -; trabalhem rie senti
elo do cada ve,� l1'GLi, in
ci.:�mentarem . não ;,ó c es

porte r',enor :ia nOS."L 10:�
ra, mas, também e ';;0bl'e
tudo propiciar instante;; de

.

plena satisfacão àquele,
que ãvidos' por diversões
ele tôda sorte, lá 2.(�OlTe

rem.

Tendo C·JI110 ceu �ll"E'S;-
dente J S:'. Tú�.ro Sever;;l
no '.iVransflY'i'l-t que, :�'em

medir e.;;for »s e .com um

espírito de homem ho-
ne3�{) e i.Ylt��llletd'Jl', t( :J('

. tem felt·) po.ra ': c"pl':/!",

de:"!inl(:!�:-:-.t'J d:lqu.IIR \t2fr'-·

miação e no sentido da

concretização de sua sede

própria B- Que foi so!c!1ê
mente inaugurada tUa 6
do ·corr<!l1te.
. Sábado último, foi rea

lizado seu pri�leiro f:; rito
oficial carnavale:sco, tendo
sido tambégI, na oportuni
dade eleita ao rainha di)
carnaval que se aprox.:ma.
Ao fazermos' o regi5trc,

queremos agradecer a boa
acolhida que tivemos s�ba
do nos salões

.

do "Bairro
de Fátima Recreativo Es
porte Clube" e' desejP,mos
crescentes prosperidades ..

,,I '.
�.

\

\
,

.
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·Ministério da Educacão e 'Culfura
•

Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Odonto'fogia
E D I TAL N. 2/65

De, ordem do Excelentíssi·

mo Senhor Professór Sa

muel Fonsec,'t, Digníssimo
Diretor ,dêste Estabeleci

l11€nto de Ensino Superior_
Torno público, para c

- nl.1e-;i

menta dos interessadé)s,

que, no período de LO à 20

de fev�reiro de 1965, estarão

abertas, na Secretaria d 1.

Escola, .sita à Avenida Rio

Branco: n.o 160, nesta cida

etc de Florianópolis, as ins

crições .<tO CONCURSO DE

HABILITAÇÃO, e:.n segun·

da Chamada, para matrku

la inicial, em 1965, no Curso

de Odontologia, de 2.a à fi.a

feira, no horfirio compreen

dido entre as 8 e 12 horas.

Para se submeter ao Ves

tibular, os c,<mdidatos deve

rão apresentar, diretamente

ou POl: m.eio de bast.ante pro

curaelor, requerimento de

inscrirão, instituido com os
.

seguintes do�umentos: a)

Prova de conclusão do cur

so secundário. completo
(certific-a<:los de l.a e 2.0 ci

clos e fif:has modêlos 18 e
.

.

'19� ·todos em qU;ls vias), b)

Cúteira de id!;mtidade. c)

Atestado de idoneidade mo

r,â. d) Atestado de s::micl.a

de física' e mental. e) Ce-ti

dão de naseimento, passnda
por' oficial de registro civil .

f) Pr.ova de eF>tar em dia

com as obrigacões relativas

aQ serviço militar. g) Tíl:u

lo eleitoral. aos m"i,,)"es de OBSEP.VAÇÕES:
18 .':111OS. h) Trôs fot -'grqfhs 1) Só serão admitidos às

3x4. i) Prova r1e "�a?;mmmto provas do Concm:so oI)' çan
da t8X� r1� ;"�r'l·:��(). .didatos que s.atisfaçam inte-

O Concu:so cOnstará de" gralmente' as ,exig�. J)11d
Prova ESIOrih .s!)1)re as se· ra inscrição.

.

guintes n:á'<'):Í:Js: Portugues, 2) Os candidat()S, • ta.
Q;límkn, PÜ;;iea e Biologia.' das as provas,dEWé� 'l?l'�
A pro�a de PortuguêS será, sentar, obriga.1;õriam�te;,

-

às
eliminatória e constará de Bancas �xáminado�s res

um.'1 composição sôbre
.

as· pectiv;tSI· d�en.tOs d�
sunto indicado pela Banca identidadé.
Examinadora. 3) TôdIÍS 90S' _pr9vas terão
Será considerado ·elimina. higar -naS salas; de auial3 lo

do do Concurso o Caqdida. caliza4as' . juntq:. ao 1?:réclio
to que na Pr<wa de �ortu. onde funcioná. â Clínica o

guês obtiver nota infeiior a donto!q�ica da' :Escola, a

quatro (4). Rua Esteves 3'únior, n.o !iI, I'

A nota da prov.a d� Por· fundos..'
tuguês não será computaqa Secretaria da FacJJ!da,de
para corrigir êrq de iden· de Odontologia da Univ�rsi
sificação. dade 'de Santa Catarina, aos
O candidato sera copside- dez (lO) ,dias do mês de fe

rado habilitado dêsde que vereiro do ('lno de mil nove

obtenha, no mínimo, nota

qu.arto (4) nas disciplinas
Químic;a, Física e Biologia.
A classüicação dQs candi

datos habilitados obedecerá

RIO
Abre. inscrição ao CON·

CURSO DE HABILITAÇÃO
em Segnnda Chamada, para
matrícula . inicial, em 1965,
no Curso de Odontologia,
bem como, condicionalmen
te, marca horários, de

signa Bancas' Examinado
ras e dá out.ras instruções
às próvas do referido Con

curso.

Ericontram-se na Secreta
. ria, à disposição dos interes

sados, os respectivos pro-
gramas'.

'

.

Aconteceu bastante movi- 1----- ,', ,', ,;, ----I •

Das .Provas do' Concurso
.'
mentada a noite camavales- I Na Capela do Divino I

não . haverá revisão, salvo ca no Clube da Colina. (Lira I Espírito Santo, reali- 1-
para conrrigir êrro de íden- 'I'enis), na noite de sábado. I zar-se-ã no próximo dia !
tificacão "I 20, a cerimônia do ca- l
O �ú�ero de vagas à Na sede do Paineiras, , I sarnento de Marilena I

preencher é de vinte e nove quinta-feira realizar-se- I I Beck, com o senhor I
(29), das quarenta (40) fi- á mais uma reunião I .1 Helio Corrêa. I
xadas pela Egrégia Congre- dançante. I ! ,', ,', ,', -'----I
gação, para matrícula ini

cial em 1965, já que na Pri

meira Chàmad'l do Concur-

so foram aprovados
(lI) candidatos.
"Ad referendum" do Con·

.

selho Departamental, e de

pendente da existência de

candidntos regula.rmente ins

critos, fie,1m esta,belecidos os
horários design.Ktas as

Bancas Examinadoras para

. as provas do CONCURSO
DE .HABILITAÇÃO, na for-

ma que segue:
a) HORA'RIOS _

Dia 22/2/65, 2.a feira, ás 8

hpras, Portu!?;ues. •

.

Dia 24/2/65, 4.a feira às

8 hor,'l.s, QuímiCa
Dia 25/2/65; 5.a feira às 8'

horas, Biologia
Um 26/2/65, 6.a feIra, às

8 horas, Física \

b) B1\NCAS EXAMINA

.DO�AS _.
1) Português, Profs. Octa

cílio de Araújo, Anibal Nu

nes P!res e �auro Caldeira

de Andrada.
2) Qufmica, Proh.. ):eda

Orofino Gube1t e Profs. Her

man') 'R')i1l<:. Vianna e Herci

lia Pecl 1"0 do: Luz.
::; Bi,�,loz1a, P,-ofs ..Arthur

P8�·ebl. W Oliv9im. M!;H1�1
Orofino e .Jnf1ws Phil'inpi.
4) Física, Profs. Samu?l

Fonseéq, Mir')<:l"lu Célsomiro
WQ!mvs];;:i e José Edú Rosa.

I--
I Assuntos relacionados I Vi!Jj� h!)je para a cidade de

I aos festejos do proxi- I, 'Blumenau, o dr. ·Odson Car

I mo Carnaval, foram .dis I doso, Presidente da "Asso

I cutidos no coquitel, on- I dação de Hotelaria de San..

I tem, realizado no Que- I
I rênéia Palace, 'quando I
I a"Associação de Hote- I
I leiros", recepcionava a !
I imprensa falada e es- I
I crita da cidade I
I-�-- ;,'::� ::: -------I

---I' 1---
Cm'no em sociedade tu· I ',1 Está de parabens o se;

I ·do. se sabe, fomos in· I 1 nhor e senhora dr. Au-

I formados que será de 1 I gusto Wolf (Sônia), pe-
I fino e esmerado gôsto, I I lo, nascimento de Mar-

I a' custosa fantasia que I I tha, ocorrido, quinta-
I. que a bonita Yara Bit- I i feira, na Maternidade

i .
tencourt Kasting, circu- I ,I Carlos Couêa.

I 1,'1.ni no Carnaval. I I . � '" 'I;

I """".-._. I

'\."

I
O tradicional "Baile

Municipal" realizar-se
á no próximo dia 26,
na sede do clube Doze

de Agôsto, a Rua João
1 Pinto. Desfile' de luxuo

sas fantasias, e coroa

ção da Rainha do Car

naval de 65, acontece-

rá movimentada

Politica: Com a renuncia do
dr. Paulo Carneiro do cargo
de Prefeito na Cidade . de

Laguna, assumiu ontem elei
to pela Câmara de Vereado
res ,o senhor Pompilh.o Ben

to.

na

-noíte carnavalesca.

Na. bonita residência a rua

:Rafael Barideíra, Ana Lúcia

Fleming recepcíonará convi

dados na noite de sábado,
'para um jantar arnerícano..
Atendendo o honroso 'con
vite estaremos partícípando
dó janta'r que marcará mais

um
.

aniversário de Ana
I
Lú

cia.

.. ·· .. · .. ·---·1
Procedente do Rio de I,

I
I
I
I
I

Janeiro, encontra-se em

I nossa cidade circulan

I do muito bem acampa

I hado, o dr. Gilberto do

Nascimento, alto funcío

I nárío do "BGE".

I. ""'--1

ta Catarina", em companhia
do senhor Valter José da

L.uz e Gentil Cordinlli, tam-

bem da Diretoria da Asso-

dação em fóco.

Na Capela do Divino Espi-
. rito Santo realizar-se-á' no

próximo dia 20, a cerimônia
do' casamento de Marilena

Beck, com o senhor Helio

Corrêa.

Agora; o "American Bar" do

Querência
.

Palace, recebe

seus habituais com jantar
americano até a "O hora�

Jorge Souza, natural dO paiS
do "fado" deu um recital.na

sep_e do Paineiras, p,'1.ra um

grupo de amigos. A bopita
vóz de Jorge está sendo as

sunto em sociedade.

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

.

EXCEPCIONAL . OPORTUNIDADE
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE
RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, NC

ESTREITO, COM O' TERRENO' MEDINDC
BI.METROS DE FRENTE POR 90 DI
FUNDOS E CASA IEÇ,EM 'CONSTRUIU!
CONI .11 PEÇAS, GALAG:EM .E PORÁC
HABITAVEL� TRATAI. NO LOCAL OU

PELO 'FÓ� 6231.

NA-

.

-ESCRITORIO DE ADVOCACIA
AaEJ.,ARDQ H. BLUMENBERG e PERS

.A. HAHN.
.

Solicitadores
Rua Conselheiro l\la.fra 48 Sala 2

4tõ�S: \ CIVEIS TRABALHISTAS, CO
MERCIAIS, PREVIDENCIA 'SOCIAL

�i no. 4494 "INQUILINATO" 'CON�
SULTAS DIARIAMENTE DAS· 14,30 A�
17 hs.

..

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

EVA
. Cii1ica Infantil

C;."bultório: rua Jerônimo Coelho no. 325

mconju. 207 -'Ed. Julieta Fone: 2495 -. ho
r�, das 14,30 às 18 hs.

Emprêgo para ambos os sexos
'. Nece�sit�mos de vendedores (a�), com pOSSibilidades

de ganho de 3 a 60 mil Crqzeiros. diários. Os. candidatos
(as) devem possuir as seguintes qualidades:

a - Bpa apresentação
b

.

-- Desembaraç(), iniciativa e ambição.
c - BOIt Cf.lligrâfia
Os interessados :(asl queir.Ç.rn compa'l'ecer munidos

de !qeHt�gaçt�, a. Galeriª:\r�que�ip't n.o 5, com o sr. Ertison,
·dir.ú;w,

.
.

...
'

• as 9, às H·;�O )l� A;,/ .

.

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

=-�������

centos e sessent�
(1965.. )

e cinco

..

Bel. Nelson Moritz La Por

ta - Secretário.
a orqem decrescente da so-

ma das notas éJ,as díscipli- VISTO:
nis Ql1í�ica, h�ica e B'ioio-
gÍ,<:1, sendo vedado o arredon- Proi. Samud
damento de notas- so'b quab._._DIRÊTQR

Sábado no' "Iate Clube" de
Cabeçudas, dar-se-á

.

moví
mentada e elegante _

reu

nião dançante promoção do.
cronista- social Sebastião
Reis.

Já está. de volta, da tempora
da de praia do Balneário de

Camboriú, .Terezinha Amim .

A bonita Terezinha está bas

tante preocupada
fantasia para

-

os

de "]\1:omo".

com sua

festejos

Vania Moritz e Ita Neves,
deram nota alta no "Ameri

can Bar", na. noite de sába

do.

onze

A notícia que circula ·em

reuniões sociàis, é que um

casal de nossa sociedade,
prepara em sua residênc�,
com convidados, festejar ós

quatro dias de Carnaval.

Festejou idade nov,'1 no úl

timo domingo, Ernani Ri-.
gon, um dos mais discuti
dos "blue-boys", da cidade.

* * :�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sómente
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Res
ORBE-PRESS _.:. LSTO- anitnal cuja pista é drfícíl

de ser seguida, o lince é
.

I

COLMO - O .õbo

Firma Sueca lanca Pacotes de' De-,
,

senho Novo Pare Distribuicão·
,

de Leite

Divulgue
leia, Assine-·e

"0 ESTADO"

"

COMPRANDO AGORA A SUA
. MÁQUINA DE COSTURA SINGER,

V. RECEBE NA HORA 3 BELOS CORTES

D� TECIDO 8' AMÉRICA'FABRIL
E PODE GANHAR UM VES'l'IDO FEITO

L'EM 'PARIS, SOB MEDIDA, PELO FAMOSO

COSTUREI�O PieJTe Cardin. . �
'. MAS, HA UMA CONDIÇÃO ..•

�.���\'!'B1t.%����f!;;::��';!;i�1��IT!:�t"�:;:!i!;";;:'ó�S:o/I��.':�; ,t'·
.

, ••U._; .Jarl......"- U.i...rlJla

os n
•

a
I

"

um caçador preguiçoso e '1) ganízações eongeneres, sob.
glutão um açambarcados.", a direção do técnico flores

. Estes e muitos outros I:;t- tal sueco BertiJ Haglund,
tores' Interessantes sôbre r)'I. As posslbílidades ele se

c-stumes dos animais 8e1- . encontrar um' lôbo nas re

vagem em seus meios na- giõ�S montanhosas virgens
turais, no norte d;'!, Suéciil". acima do Clrc:.1ío Artíco

evidenciaram-se através cie são quase enexfstentes. Es"

pesquisa levada a efeif�' tima-se que restem ria Suei
durante quatro anos, e �.\l cià apenas

. uns 20 lobos.
jos resultados toram recen. 'I'arnbém no norte da Fin ..

temente divulgad •.);, Essa' lândía êsse anima! esta "se

pesquisa foi efetuada peia . extínguíndo, 'aflrlr..O�l o sr.

Ass()�ia<;,ão' I=lÚe·�a· dê .Invss-
.
Haglúnçi em ar';if;o3 pubri

tígações de· Caca e p: or- cados 'em/ ".Svel"iges Natur"

SOLUÇA,I)

REUNIOES

Reuniões' est.ão seúdo re

alizadas ent:'í� autoridades

VOC� TERÁ QUE IR A PARIS (pELApANAIR). E AINDA FICAR 10 DIAS
POR LÃ, ESPERANDO CARDIN APRONTAR O SEU- VESTIDO, SOB MEDIDA.
\: . .

MAIS: VOCÊ PODERÁ LEVAR UM ACOMPANHANTE. TUDO, MAS TUDO·
MESMO,-SERÁPAGO.PELA SINGER. COMPRE AGORA A SUkMÁQULNA DE

COSTURA SINGER, PORQUE ESTA OFERTA É VÁLÍDA POR POUCO TEMPO.*

SINGER*
-o NOME GARANTE O PRODUTO!

"'No ato da compra exija o cupom que lhe dará.
direito a concorrer a esta fabulosa viagem l

..

"

. .f
i .

l i
. % 'é' I
, ,f ,

J
.

\�
u
�

.

I

órgão da sociedade suecc
de Próteç1j,o a Natu,r�za.
O' lince se contenta em

.

.

J r

matar um animal de Cal!),
'vez, come até se .rartar e·

espera , até ter novamente
fome. A única 'exceção, no

ta o grupo de tnvesttgado
res, é' quanto sé encontra
com, Um rebanha completo
de renas. EntãD

.

converte
se em um cacádor arnblcio
soo O resultado oe seus es

forços pode sêz comparado
diretamente com '1, dlB�ãíl
ela

.

€!4e necessita- correr an
tes de poder saltar sôbre
sua presa.
o. �JtltãQ tem

.

,-�(),:�,unF�:;
completamente ejifg1:,entes
Sai. como se fôss'e "às C.T':'·.

'. pras' e traz vários animais
.para guardá-Iosl B' um

'.
C9.

cador.. torpa, ,

",'"_'.",

1�����Pr'41.\!""'"

PAVIMENTAÇÃO MAIS
. RÁPIDA COM'

.

'- Unidade completo para povimentoçôo a'sfóltica. A mais moderna

vibro-acabadora! agora fabricada no Brasil.:
ENTREGA IMEDIATA - ASSIST�NCIA TÉCNICA LOCAl COM EQUIPE TREINADA PE

LA PRÓPRIA FÁBRICA - ESTOQUE DE' PLÀS PARA REPOSiÇÃO' - PLANOS DE

FINANCIAMENTO.
-

.
.

" •

aMAR S.A.
Rua Voluntários da P'dria, 1981 ·"Fone 2-1001 • C. P0510l·2020 - PORTO ALEGRE· RS

End. Telegr.: PATROL .'Fillal: Rú';.i. de Setembro, 1051 - Fonit 1978 •

Caixa Postal. 324 - Blumenou : s�, . Énd. Telegl.: AGROPATROt
.

.
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�

�
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. ORBE-PRESS ::<JSTO- lução são, em prlcipto, ina
COLMO - Está sendo tes- ceitáveis..
tado atualmente em Mal- Assim, para a nOV8. e'11-

mo, a terceira' cidade
-

(da balagerrt em formas e19 pa
Suécia, um sistema que se ralelepídos . eonsíderarem-se
considera o. primeiro uni- êstes fatores, e f01 desenha
direcional para o empaco- da de um modo . tàl q :�e' 0S
tamento e distribulcâo de pacotes podem dístrlbulr-se
leíté. Este sistema, aperreí embrulhados .em simples" NOt'I·.C·I'a·s d 'O B'a' '1"ne\a"r'l:o" 'de ,(··...embnríucoado por Tetra Park, que papel comum de embrulho .

introduziu há dez anos os e nada .maís, Um pacote
primeiros recipientes em contendo 12 .embalagens ele Aldo Novaes, onere do �' ..
forma de tetraedro, ba- i: litro 'resultou corno- sen-· . xecutívo praíano está en-:

seia-se em. um novo recípí do a unidade' mats -adequa, vidall{l�,..todos os .estorcos,
ente em forma de paralele da de distdbuicão.' .Desta fU11tà:mente .com . seus < au-:
pípedo, que permite (J .uso

.

forma,. uma 're:nessa' �Ohl- ,xÚi�-res para» dar
"

80i'uí):?o
de papel ímpermeávet ac pleta pode .

ser faci.hn'ente·
.

d�fi..riitiva .ao- preblêma
.

da
invés da embalagem hadi- descarregada. águà; que por veze3 che-

ciol}al para o empac·)t:}- Como O� recipi'eI,+.es in;.. f!;Cu à. càusar."situaçõ'és ne-

menta e distribuição. dividuais ,não pbssu:�11l �S-. gativas no: Balpe,í:cJo. :1e'
O leite' é considerado co- paços cheIos de ar, 'rpa:�.:' Camho·riú.

'.

1110 um. produto difícil no tém sua f.'Jlrha e .,nãtt ,se
comércio. Passou-se muito rompem' quandO ca:rréga.�·· �. ,

.

te!llpo antes que se PUelES':' dos pela p�:t:te suoérioi�.· (' . � PAR'rlCu:LAR ,
e

•

se estabelecer :) sistema de líquido do irit.eÍ'�ol' [.,bSb.r".�. . ,

pacotes utilizados um9. Só a carga ·e' a ,dist.l"ibni lmi,. De' limá 'vez' qmf a,r-lJas
vez, e hO'j e, inclusive, os 1'e formementp.. Um' adúltó .. P.o ,as '·Óompa:iJ.hiás dê'. Agu8,
cipientes são traEspcrt&rlo'S' de firmar seu pé' SÔbl� ,o ,que.' sE)rvern"à "Cr�)p(tcapn,na
em pesados engrndado3 de pacote de E:;!Ilbahgel1� som \''8'ul1biasill?ira.�' ·s�o. pal'ticntl
madeira ou metal. Embora �stragá-Ias, segundo -il1for-· .lares, ':0· Pi'efelt.r:> '\.lCtO No
Tetra Park houves.3e· nro- ma a 'eElptêsa� As qllatrd 'vaes� acerba ;eOill P' sej)hor
jetado um 'engradado

-

18- orelhas que excedem. o l)a·· Carlos' F, 'õa RG'i8>,
.

'DiIe
ve, a empresa foi ca oni- cote ao ser fabrica,,(lo ..sáo· t.or de" aml)as Empri:'sas o

nião .que o. sistema a)f: ;fri dobradas para (Jen,t��o .
e .' au:lcilio e .:8;.' col:.t'he.'raçã() da

çoar-se . pa'!:a sati'lfazrr G. servem tile proteção cr)l1:r.ra ·p.re�eitura" 1"!lra qlle· s61u
demanda dos estabelecÜ'i!�n vasamentos e' COG:O refo.::-· ·gão fosse. :'encontrada,
tos ultraÍ1lOdernos clt" au- '. ço. E�iminando-se os imgl'a '.

.

,,','
.

to-serviço, nas qU2,i:;: o ma dados, os recipientfe3 'Tetrà .... , LE.VA�(rA�)tE\N'rO
nejo manual se reduz ai) Park aproveitam melho': ()

mínimo necessário e ::l:; H� espaço disponível Assim é' .Uma' d�s' 'priineiras ,j;lid
pos ele materia: para devo que 144 litros de leite C:'l'- ativ�s dfk�a;.s f.oi <3 .de se

, .
bem em uma ár�:l dê .. ,:.' conseglli:Í' }imto ao 3"�Yer-

---:------�-...__.,.. 40x120x34cm.. Na. recente nadar Ge�s::_; ,Ramos fósse

exposição internacional de· reaJizadó,' �:;st,uJfJ er-!ll'C '1S

-embalagens SC8,npfl,i,é
.

de. pos�ibilidàd,':';; de PY.P;::'!lSi'íO
Gotemburgo, o �ecipiente, 'dns.· Cori'lp�V:l.lli::);:) eh" Agua ..

Tetra Park recebeu ct m�n
.'
o àumeÍ1t.i>-1� s('u ;�fJtenc.i

cã,o hOl1JOS8 de Eurc.:;tar e, 'aI de 'forirê,ú'1imtCl' ,-].\árl'),
�m. princípios dêsie 'ano:· °

.'

e levárÍ.t'ar.éat) 'dos lera is

primeiro prêmio sueco de '. oU.de fut:ll'�'á-n-ient" a" àgua
embalagens de 19fi1 l:f� pbssa. sef obtid·].' eom GU

classe fundona!. sem 'trata·.:,en\:<l.

1 -_
_

..' '-
••f".�';�;_ ..

H.esultancio flrfl,r demons
trado 'aól Dr. Sazaki, erige- Em 'eomparacâo • com .o

nheiro' esneeiallzado qlJe, lince' ,e" o giut6'J, 'Q 11r15o é

efetuou o estn ío no Eal- uni,mau ';
c�çadoJ.·. ��l aJ

'neã.rio, qJH' so.mente sob-: guns Casos'· O' grup,o "ncon

Cõ€S à lom�', prazo poden:. trou 'u� urso' G!'ue' çaçava'
..... I� 1. r' " �. .

resolver defu,.itivamente '). 'alces 'mªs . na maiot:ia .(1[1S

preblema d.2" [�glla, para o vêzes. se ,.(vmt'enta em \;rl_
momento, . tratou o Prefei- mel' �s r,estos deixJ,fl')\ por
to Aldo N"vr.es de éonS8- outre:s,' anÍil1ais, "sendo. que
gUir caminh�)es iallqtiés d9 duràhte ,.o verao se a1i!Ylen
Go:verrio ESÚI;c!U;11 para mfô! t.a de�' formi.g8,� e Se'TImttés,
lhorar. e

. ga·!:ú:ntit· >1 abas� Na Sné_cia e;xfsteí;n ";230 a

teclmento da águ8, a Ho- 300 tÚ·'s".- '�mlora se. n�,1:
t�is. e r2',hlência::1-:' tem 25 .a� imais aliiwJmen-

te dUl'á:ZI �3 a' temporada: (i,�
Assim é que, J �ÚJVerno caca, de se_teni'bro 2· OUÜ;

Estadual já enviou . cami� brá o ··número de ursos per
nhóes que Já estão operan manece iE�1.ter.ado
do, inclusive veículos for- Q grllp'J .investig:'\,0Gr
necldos pela Aliança para pE'rcor>:eu 12:QOO km. rf
O Pr.ogressó, que desta for colhendo' �f1.dos. A mai�)r
ma, desde já elabom COlil . parte' (;18;;; ryesguisas efetu-

. a Administração M'l!liclpal 'ou.,se· a)· TJ.orte do, cÍl'rulo
. .', \

.,

polar 'nrt.i�o, oevendr; (1

c.hefe r1y b1:,I"')')' edlfar 1l1!'.

Hv.rO sôb�e �l�a ext:ens� in

vestigaç'io.

f "ESTADO DO PARANA'
';;

Secretaria ',de Viqçao' e
3. O valor do .Imposto de Obras' Públicas.

Renda pago no "ano·hase"!
, de 1964, pe1,'ls "Pess,õas iudí� D.e.·p.artamento de Edif. icac, 0-es edicas" deverá ser adicirma- �

e o Benhor (;8,1':(;3 F, )a Ro ---__,..-------- do ao "lucro_ ,Trlbtit�ve1." de .' Ob, r�.""s Esn:,.�,!"'.�_"t'>:.;:3., i...·.S
.

sa, juntam'mt� com resi-
''4, suas "dec1arac?es de ·reI?-di. .

�_ _'P'_ '.Ri .

dentes no Balneário :;;ara .....--__..._� mentos" de 1965. C O M UNI C A D O
que, ano proxime., lil('smo G !) S 'i'�. tl:f" tA 'f;t 'l � 4. Todos . os

. pagamentos
,

1. - A. Diret.oria Geral do Deuartarnento de Edificaçõessem q1ta1quer 2uxilio de ca .

" !.

'1';
de fretes e.' aluin.ieis. à T":;tr· .

'

.

Obrqs Especi'iüs dfl· SV O,P, elo FstHdo\ do. Para."min!1ões tanques, se !l"r,ll� 1""''''\'\ ,,1'1 \ .·.'er- z.r"- t
..

d 1 d
. ."

'f' d.lf e ';0 e laneIro' .ln. 0,
.

comunica às. pei;>soas, firnIrts e.emprêsas às quais inlt
ta o total.e g,hsJJuto ataf:- �"ito por �essôas Jurídicas

.

res:sa,r pos.sa, que" s,e ach'1 a,1Jerta, �m elito órgão.iecimento de água a mai�
'. " e Pessôas' Físicas, sofrem o.'

.

GO�CORRÊNCIA PÚBpCA PARA A CONSTRUCÃ�
conhe'cida praia catarillell

. DE PR.ÉDIOS DESTI 'l'DOS A UNIDADES ESCO-l.l
se. RES, .NAS FAIXAS "l'oTORTE PIONEIRO" E OESTE

DO ;ESTADO, a ser aberta a�s 26 (vinte e seis)' de fe
vereiro ',cornmte corn observância das disposições d

Editp.l de Publicação' respectivo, sob n° 4/65
D,E.O.E;., (Diário Oficial/Pr., �o :278,' edição de 9/2/65

2. - Di.ta '-licit.ação se processa com vistas ao Pla,no GO'.'él
'l1,<u'nental' de construções escolares,

.

dentro da 3.lr

plitqde. e 'prioridade dêsse Plaho, cujas adjudicaçõ -,"

contratüais dar·se-ão englobadamente, isto é, tôc1cl'
as obras ele oada "Agrupamento': ("A" a UJ") disc

in;tina�b no correspon(lente Edit,..'11 a uma única firr
ou ernprêsa. se!);undo determinação por interiné(.
de Julgamento a ser prrcedido por Comissão de F
gmlheircs c!o Dep3rtamento

. promotor
.

da conc:,
rência.•

3. - As
c

obras em apl'êco cli"'em respeito a prédi.os esc"

res com 3 (três), 4 (ou9tr'0) e.6 (seis) sa.las de aI

com áreas de' construç[i:), respectivamente, de , ..

265,74 m2, 371,40 m2 e 411427'm2, tudo em conform�(L
de com proJetos, especirirações e orçamentos·quanti
tativos elaborados pelo Departamento de Edificações
e Obras E!ipeciais, e Que serão fornecidos às interes
s�das em . conformidl'1de com cláusula própria do
m�ncionàdo. Edital de PUblicação..

.

. 4, - As pessoas, 'firmas e emprêsas interessadas no' as·

, sunto' de que t�'ata êste rOMUNICADO poderão com·

parecer, à sede da Associação ,Catarinense de Eng('l'
nheiros sito à rua Tmiano liO i - Eaifício Montepio
� 3" Andú; nesta cidade, onde lhes serão apresent.a·
dos - par:;!. conhecimento - não só cópias dos dados
técnicos �sp'ecificos das obras em concorrência, co·

mo também do Edital n° 4/65 - D.E.O.E., ficando es�
clarecido que tudo quanto mais seja do inberêsse das
partes e 9ue. não Vossa se!'" depreendido dêsses docu·
mentos, poderá ser obtido'diretamente junto à Dire·
toria Ger.!ll/DEOS, à Rua Marechal Floriano Peixo

to, n° 1.251, em Curitiba, Paraná, Fone 4·6778 (Das
9,00 à§ 18;00.ho1'as, de 2's. às 6;s.;feiras,. e das 9,00 às
12,00 horàs, aos' sábados).

Gabinete da Diretoria Geral/DEOE, em Curitiba,
aos 9/2/65.

.

"0,
•

I.

.

" iMPOSTO DE'IRfND'A··

algUnS tsclír�tj,:n�Htos'
..f. D�legacia, Regional dO. desc0p,to 9,0, Impô';tf) d8 l1en 6'. Além da taxa ele 28%

Impôsto��de Renda ·:es�laré· 'd�; �nà' ôrtlem: respE,)cti:y.'1 ele as ·"Pessôas Jurídic;as" de
cetidQ' "áos ,cohtl:il?uinte�. sô', '2 ,e

_ tÓ:��ci;.: .... '.fI
verão pagar mais 7.% sôbrr

bre 'as. ' .. novas . ,,' hiodifica· ,

'

..5�Pei'tnariece á tr�bl.\t9.(;5.Q lucros distribuidos sob qual
ÇO(3'S 'trlfóTl-u;a: . '.. ':.'.

.

-;,�� )fon:t�': d,e 10% 'sôbre lu quer título ou forma, exce,
'; '., ,;,' ' .,.

qr()s �€� �CÍJvlden�os 'distribui- to nas sociedades de capit8
1.' Os rendimentos de Ma- dos a, sócios·' e; portadores aberto ou de capital inferiOl

gistrados, Professores" JOI' de .açqes· nominat.ivas, a CrS '30,000.000,
nalistas e Autores, auf," ri,
dos a partir de 1.0 de agõs,
to ''São tributáveis;

.

2. Os rendimentos. ilícitcs·
são doravaI}te tributáveis, a

.

partir do '�anO·bàSe" qe
1964.'

. V'I B L O K

\Tocê rne'cor.Jhece?
Sou, úIl1a máquina que ajuda a. cons

truir' sua. casa, ,Com barro e um,a, pitada de

cim.ento ou seja: 10 latas de barrá e urna de
,ciínento� .

f.,Ttio·· ptecist:.· queimar e tão' pouco rebo

car, melb'Q.r� ,esclarecimentos prócure o a

gente·. autorizado' e e::<clusivo 'nesta praça
'sito á'R�a Bento Gonçalves�, 1:4.

.•..

Professores OSlmar Pisani e Silveira
. '.'

de Souza � Magnif!co Plano de
'Cultura para o Est�do

rá ser apreset).taê"t aos �o
vens em 'PEQUENOS CA

DERNOS; para isw o ,wi
meiro livrinho· está' sendd

Ela:boraqo pelos profes
sores Qsmar, Pl::n.ni e Sil

veira de Souza, tiO' InsUtl1-
to de Educa�i') "Dw:s Ve

lho", magn:íri�o. trapálho feito. que :senl uma "'AN

sôb':e uma se!'ie de peoué- TOLOGTA D1� A'L'TORES
nos Cadernos Lom a filia�i-' CATAR,INENSE'S", livro de

da,d� de mos tr'u' " ') q�\lt) te- ,textos para. ser usado nas

mos no setor inteJectu'll. o escolas estanllp.!s P!'eten

qlle seria por ,si so impor·· dem, denois de::;te 10 VOI1l

tarite contri!>vição ao pu- me, não auebral.' a crono

ja)1te desenvolYimento eco- logia hi,<;t.órica iniciando os

nçlll1ico, soci<1-1, políth:o e demais pelos grani!rs mor

administrativo de nosso go tos do passllr.'lo·' Cruz e

,.' .,', -
.

----- _'__"'__,' _.--�-------�---

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

'_ ',I

''',

'.JeCiW80n Weigert Wanderley
.' Erigo Diretor Geral/DEOE

vern,). . lS'omm, VirrlÍlio Várzea A-

Pt') �4.rac10 . ,pela report8- raMo Filmeredn, Júiia Cos

gem salientou o t'B( ri�,r:i- ta, Delminda Silveira e ;)u

Osm.1L Fi:,ar.i quc- t')d'" os tros.
'

ESt3,cl.y:; possu�m há muito Tais CAD�FN'OS Ul�j I'S-'

tem))), v;,rledacle de :jyrog forco de abr:lngm' nm:sa

que abordam tod'ls os �s- cultura. teriail1 os sf':�llin

pediJS de sua C'Uit;lrl'I, psr tes títulos: '1. "i\!1t."l(wia

e�enw'o: Rio Gi'il.nrie r:l" de Aut.ores Cat·a'rin�nsp.s"
StJ! cc!n a "rflll?ç:-to PrG� ir. 2. "A Poesia em Santa Ca
cia", que Sautn '..:';ltarln<l tarina" 3. "A- P)"Ps.:l. em

e' e'mhecidQ !lP('n�is em seu Santa Cat.arina" 4. "O Fl11

angtw) ,ec0!1ôl'nicn. clore em Ranta C�.t:Hi"a"
prhnu nil1da qlle "nr; 5. "O Ensaio' em Sa·,-d:a. Ca--

seto:!." enSi1i0 é prpris" ,-!ue/ tarina." 7. "l:-rh�'t.nria êe 8nn

o jl);em cá.t�rine·,:r(> t<;r.ha ta' Ca.t·l'Irina" 6. "A ·."·Ôriiea
...... _

con�a!o CO:J� p�!:'r:torcs :e
sua terra, para que "'.ii fll

ja à realidade dQ R,tado
e mesmo a do pais .

Sabe-se qu� a�' E�colas
. Seeundária.s' estllduais 1'1":0-
tam por 've�es, Iivrps dirla
ticos deficfént�s e ipsíni"!
çl,os. com textos ' .�E� "Tll)_
NHUMA 'J?�LAÇlio COM
AS RT-;orõES,

'.' santa Cat'l tina rO��lli
,J uma Fte�'atura mals 0'1 Me

,)ipS;,;J:�P.
.

t .tfv:,\,.�
•.. ',<V'.', 4 -;

" �

:.'

18·2·(: '

CONCURSO POSTALlSTA
,

Nôvo Qrdtmado: C:r$' 21'0.000.00 - 1
POSTTl,AS de 'a�ôrifo com o nôvo llrogram?

Livraria Recort1 Ltda. rua Felip
Schmidt. 14 - FpoTis.
- Exames - junho de .1�R5 .

Atende' pelo s.Pl'�Ti('o de Reembolso Pm
tal - Preço cr$ 9.0'00',00

Pro Ranta r.I'I:t,"l,.;nH" 7: " .

D· d
-

I R"b"lti�+.ó�", fie Sr."l:a r.�,i�TiYla umlense e t'au a I euo
'P"!ri"",�" 8. "1\ l\Jr"isi,,� enl

S!'Inta �ll.t.l'I,.inlol·' H. "II, SO- CÓlitabilHlade�' Econolnia - Ad,
cinl'O!!;a pm R�.l1t[1 r.!>t"'l'i-'· cacia Imposto dE Renda _._ Emprêstimp -

na," 10 "A.� A,.tps. pln<:licas .

Com1julsori<, - Rpavaliaf.'ão do Ativo dPro Ra."t.a r.a.t!l,.i�!1" l'I, ui\, . 1� �

Fl'mir)'l'l'l;!> f.' n P1"oo:rpsso de Emprêsas "'(�ei 4357) - lmpôsto Adidor
C!<!.,t� l"'<>t",.;",'1". dE' Rei1da '(Lucro Eytraordinários)o r(\f",.i"ln' ''Wl')irt,() r1"".0- .

•

Ec ito'I�""" R"·'·· ("'-'TIS 1\lrafr'� l;t'l'i:Jcr. H. j,!!c . I. • ..v.L .. d, ..... i

C· p'
1

.{'>, <) v; ')\.1>3'1aIxa ostal, n ,_; - i.! one ,)0 �
"'0 nan".,.4·"1'),,,�t;) dr f�'r;l;,1.i
"<1 (>111 Convênio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IMPOSTO DE RENDA

Entrela' 'e', Declaraçõe� de PessôJs Fisicas"
A'De�egacia;'. :n�gioX�$1, do -to mil' cruzeiros) no "ano- prego) em Importância que estli� fi;{ados �6�' segl�intes mi: cruzeíros) e,'dependon-

:j:mpôsto de J;tênq.�;:' �sél�re- . 'J:>���" ge 196�, ,não exceda de c-s 6.000.000 valores;" c.{lpju�e 'T Cr$ '.. tos ,-- CrS �f73.0()O ((,r::.:;:; ritos

ee :I}oS cOl"l,trfl>�'it�s f' f1'l3- Np entretanto', conrorme (seii\ rnilh�es de cruzeiros) 504.009 'q�1hentos e quatro e oito mil CrW�ell'O'3).','
sô,� J;fis�c��

.

'.qu�· O prazo o 'artigo 10 da Lei n.o 4505, e, observado êsse limite,
.

J..

.
,

,

para entrega de ,s�as "decla- de '30-11-64.,<.não haverá 'Cbll-' . quando houver auferido jun -------.- .:.._ --;--- ..-----.--------------------

rações de 'rend�e:�tos" con- gação. de 'apresentação da·. tamente 'com os do trabalho �.,
"�n' P'; -;;:- '1 � ., \"'-' ('''-�' �

"" I_.." F �� .. , , Itínua o'mesmo, ou seja, até "declaração de rendimentos" assalariado. rendimentos de '" (,� \Ú� \�·\..",l.. .; ''-'i'(. ,. �"'( ,..:Hina ar' .. utU ,-o
ao �e &bril Virig0\tTQ. quando a "Pessõa Física" outras cédulas crn . ir 'rj' rr

I

d'
. '�

,

.'

ícã escla- tl bíd d t
.

1
-

d t '0'<
,.. ''1i� CH,I""" :

,·,·(
.. :·,S O

; .�1r�·);.. mesma repar�ç'o" .iver perce 1 O urante O tancís anua nao exce ente
.� (l' ',j (í':: rf�i\.!",!��,n�C fq':""':�' W '''; �.':.I.,a) .:rece.' ainda, qui1 a Isenção ano-base de 1964, exclusiva- a 3% do montante dos ren-

.
".'

dó' pag!'1mento do 'Imposto mente rendimentos do tra- dímentos do- trabalho. . I 'l�'
;,.,

"d f ) \' ':H\t·" r �i ':'11 ri n;:.'l ,oa,
.

,én�V,erS!( a(if:é O.',).,· "rI . ""'�t!ij3 �U{Ude Renda e desobrigação de balho assal!!ria,do (de em- Os encargos de. família ,".1 � " " ,,"" 'V - ',',i ,Lc,' "

".'! ,'" " ":,._
ap resentar "cteciarações.· de .. - -_...�." - ..

.;
. f' . , ", ,.

,

) ,'\ :c:eej'o,,'rüi ,da J'\u'u[(mue de FL030Iia, Ciôheía" '�çrendímentos' S,ó"" ocorrerá
E SE

., .., .

x'

para as "pessôas ; f{5iea�" VEND _ _. ';:�,',h��i::����:�r"��d(�n�·��.ç�:���:;:Gatarina, cornuníoe.t.pà- �:.
que não tiveram rendímen-

Um terrel�' na orãía BOM' ABRIGO. 'I'ratr-r pe'o 'te]:·..... �'. ,�,O (;'}l1cllfso dc IiaqEit.'.s:;ão para os Cursos d.'}.
tos superfores· a Cr� .......

2536 ou r, ·Av. Hercílio Luzí 134 . ,,(.li' P:",t:uld2:dé rea'tzar-se-é no j::eríodo d3 16, a 22 do �\'"1:008.000 {hum milhão ·e oi- .

<:(J:-r�.;:1té mós,' com lnieio às ii h':'FUS, obedecendo as pró-
_.......,..._

---.---.. ..-----

\'RS '. 8, seguinte ordem:

�;.�,��'\:.
,.

-j-O___:'Cl-,UB-E_;_tD-O�-E·..:....,..D.::__;�,. .--·AG--..;,O:....;.....,.;:ST�6,�p�·tÓ,-...,xim�"c) ,sábado; prom?" \i
lera um baile oré-camavaleseo na'séde .da rua Joao '\.

Pinto. '. onde 'será realizado '0- Baile Municipql
1
-FOI publicado um edital de concorrêneía pública para
a decoração de canaval a Cidade - 'O pràzo esgotou no

dh\ seis pp, c ninguém apresentou projetos com propos
tas., Neste ano havia Uma 'bpa' ..verba da' f'refeitura para
tl ornamentação da Cidade ç' não houve arti.stas' que se

apresentasse para o trabalho de arte carnavalesca,' "Com
isto n. Cidade, t'h�ará ('em dccoritç�o 'de rua para"o cama·

Yltl que :.lC· Rproxin'ia. Ai Comissáó Organizadora do Cilr·
mwal.' de Fpolis, d� qual façQ parte'�o concordará com

llenluÍma improci�a{tíio a êste resÍleito para evitar os c�
méntários 'costumeiros dos horrorósos: trabalhos coloca·

UOli; nos postes, da Cidade, como vjnba acontecendo. A·

CELESC, fará a iluminação festiva da �idade, o. que ser

ürá para'ornamentar a '''Ilhacap'',

CUlSQ Dl�; l'lLwml"IA,
.

Português - dia 16'
FiloSofí;;. � dia .18
h;)nj;lê�, BSP�!lliol� n'1Í!auo, inglês ou Alem:>.:>

INSTAN'lÂNEOS .'.\

dia 20Manuel 1\Iàrtirts

i��itu�a
. ,

CURSO DE (Y,EOORAF'IA

Geo;:::r:aHa G�ral --: dia 1G

(;e�:gl'afia do Brasil - día '17
História G.eral e do BrasH - dia 19 '

�OPICO,3

VULTOSO ,R�t;JBO '. l!lI!I:

'TUB�AO
LOS pJ' ;,lUi'io8

;""i.�tan;.t:l;·�0 a d ..
' it;-·!-;�"':" ""'

inl�)o:'O�8:;';P3 de �,rt1(lllto;--' ,

mr:r:U:Uêü1.a. '05 r ..... ';., c,,:", "'Ff.:SO 'UE HIS'.fO:RIA
'Ti,,�;ória dq Brasil .:....... dia 16

F':'lstória Geràl - dia 17

Geografia"Gér'al .e do Brasil

POltuguês' ..;_. dia 22
. � ". ;

dólar fiscal .,i'.
para oo

mês "c' ji"evereir0 :'vl c.le

'hl:lo 'para mil quinhen tos �

$";Q;scr:'t:�l. ::; üitr. �.l·U?.:ll':.'ci

( C,f$ 1. 'iG.!. J pelo' :vEtl\S ,rê

da F·!,/;i'.tl ia OtavÍ0 Gc'u ..

'�e:ta. 811.jh !\-c;s A el<;,vaqúl]
,

.

provoc'L",_l ;',í�ui c�r: ,��;,1. ar,s

gl1iches·· d�:. �lfân0':�['" pa
.('1, o p�'.,�·,,=t1'!}ento ,-lo' deRllf.!.· ..

.::1108.

Na noite d� 3' ,do corrt']',�
te, larápios. pent)trar.n.r,n na

re,sidênc1a: do Sr., Aldo La

pelini, de._ onde ,'h;tt�rn:n
jóias e roupas no -'-,!il,JJ.r;' de

.

quase UIll é me'io :1.úE18,o

de
- cruzeiros..O Sr., ZüpeE-

ni com sua fanülia, ô:ncol1-
t,rava-se. ausente; 'V�ra� .. ,"

ando .num� das praiàs sv.

linas, A poHcia,' t-ubal'onen
se está agindo nGl 'len�idn

de ' conseguir·, .capturar' o

autoI' oU autor'es elo, \Ul9.-
cioso roúbo.:/

.

•

ESTÁ previl,to' que o CJ,l'-

navaI deste ano ser� um

dos melho:-es em nossà,Ca
pitaI. O de rua por exem

plo corl, o g�·a.nde rnov!-
. menta que aconteceu' do

mingo com a.. chegada de

Momo, Jemonstrou o in

teresse ::l',� florianópôllta
nos' pdos fest�j,1S. Cd· �V[_

elllcos do;! 1965 O ,. lJulu;
"Lagartixa.·',· a_' MaJ' .�l ade

do :ano 65, r0ce,bp,i.l a "d'a

ve simbólicà da' Cidaqe",
do Prefeito Vieira. '1a Ro

sa:' que estã. a,POla,i1do '

o

Carnaval da "llhacap", .".s

ewolas de s�pnl>a. partiri
pa.J."�m' Qlj. mareha triunhl
do' Rei do �Momo,

"

pelas
ruas da

.

Cidade. NoFlIo1110S
(> reforçado pollcla�ento
cOl�andado pelõ tviajoi· Li
nor Ruttes, q-ue �stq. pr0�i-
to para a vigpâpcia do

carnaval 65. '. l)esta.canlús
as novás viaturas da Fo

.licia MÚita,r, Qú0 e:;<;':Í, bem

aparelhada para o) poli(!is.
me:qto necessário.

. Falando. eni �ámavaI, o

assunto que ye':ll me preo

cupando bastante oj' o Bai

le . Municipal de Flo!'ianó

polis f�e, 1965,' no li > ':'x�rn (l

dia vinte e seis no Cluhc

DObe ele Agosto; que 'iai

abrir ú:i festejes t2arna'Tü

lescos da nossa Qaplt.l.1

·
O COMANDO- rl;) !':,. Dls

·

trito Naval está otgaílizQ.p,
, d�- um

.

programa
.

T)Ura o;,;

feste'Jos cbinemorativos' aos
Primeiro Centenário d", . tia
talha Naval do Riacl1üe�o,

�
que

.

será ,coniem:u·adú. dia

quatro ao dia onze de ju
nho próximo ern todo o

, BrasiL

rapicití! U,nto m�'iJ:' (llm;l-'
to nl�.l �·:.:('vado 3C:). \.) ri ... �

.

'T1O de d(,iienvolvili'H:)�'l:'i) O

�lese(j;.1:1:;l;i·iO que :iaí n;sllJ.-
'

La -. (;L,,�',' i:,li�'.elc ér. f.

tõr de �5 ...
· �,.��'.;:.:.' ".�, ,<\

terno c.� � l.if..,�:�vo>:�:r:'nt')
-- é ,1:'V!T) Pnl l�,L e:rc

ll1f;ar. 1 h-! I LLi�o rI' J rI r;;::
\

t 'p � .... ," "," ....
'

'-l'_"men O v-o. (P�IJ,..:.l..{'_l 't 1..,\ j.l .

"

. dia 20

cuitso DE LETRAS
portuguti.s - dia 16
LaÜu{ - !:lia la' .

Fnú'ioos; E�panhol, Italiano,.�nglês ou Alemiio - dia 20

x x
I '{inSO DE PEDAGOGU
F';J):fnguês �. ,dia 16

��,ii"t(,rtª C-eral .:....: dh 17

Ps{celogia _;_' dia 19
.

Para.· prostagão das próvas; os candidatos' dever8,.o. a,
l�,.""é'ntàr ''0' cartáo de identifica:;ão expedido pela Fac�!
tfude.

2'. - ()s e�aDleS de ?.a época e 2.3, ch�maua., reaÜm::r
se!ão no Illé,smo 'periodo, isto é, qe 16 a 22 de fevel'oi!"o,.

. aehàndo-se o rErspectivo edital afixado na Sscretaria çia
Pa:culd?de ..

-

.

I

3: - Conforme edita,l n.o 2/65, afixado, na Secr.eta�iª
@ F:a,culdàde: de l"il9Sofia, o prazo para matrícula será çíe
24 -a' 27 cl&, fevsreiró, devendo os in'eressados instruire!1l

..Q CLUBE DOZS. (1'8 Ag"s

�o," próximo sábado pr01110-
,verá um baile pré-muna-

, .' I.; j ",

vo.lesco na 'sede �la
0# J:lla

João Pinto, ol'clc sel'§' 'r':a
aindo o Baile ivnlllielpat

m\.J�lu:' �( e"trutm'q (') "eu

c,omér�':i): �'�terioi·. .1s(·a V(�"
. .

�

32 j'ncL::'lll(�l;to na e::pc·l'l·.i1-"'
(IUO �!�) ·�_'�·.JdDj�CS "'�;:'li.nf,G.�').l
"'1"0', ,�".V CÚSlJ01.1líu :� i p.�

tailto;- �2 meios eIíej·'llre·;
(:e frSsi�te.1c;a. �r:1(ll'{'eira,

operi.ln�'''' : n.o srrtl"lôr, :1,:

Cl�\i� qr,otizar �ste inrrg' n/'�"'"'
to mais ,elevado se'Ja o rit

rJl�ie� C( ,\;

ri >:'ú1al1,:'a
j�., � :ÚS��'i .�. : �

(le nllly,rl'tç(-), '3

. "�l ,3C�!tn1d')

I1H�nr.. � 1.t/'-,· "�'o ·'1t.:,.'":i'lJà
<��t('r·jG '��'t ;'; i1r.. :.� �(H·.·L· '!f'

r rE'�i)S / c: _;' ,,'u' t, .• , de

�'}ro"'uto" élr, cklrin',c ','10

PREFE;�TO , L�,(1F:N2�TSTI;
. ,REASSUMill .

'

,

,

, _'

Apés ltl11 longo' cl:fo.";:·8_-
nle11to. era cir����o' r.'iu�iic:.;-

1':1], !lar� t�a!i;;.rner:t9. (1;3

S8.l1de.. r:eassun�ni $:�3.3 .lur-�
eõ.-,s o Prefeito (le I ;'\!!U;'U .

nr·. Ps:ulo. Cur·'1e;;u. O� fa�
to ocorreu dia J' 10" 1116'; em
curso,

O DR� HERMEI.lNO Lar- .

gura, Diretor' COll:lcrcial c1d

Celésc, e�teve em Curil\;l:
b�nos, "isltando as Cb�'é18

.

da UBIN.� PEHY, al':"ct;(l;
'dó a' inauguração qu':�, Lerá

ma:rcada pa;ra maio Pl"Ó�
ximo. A linha dI,) trarii5m's
são Tubarão-Lages c a 8n;).

,
, .'

Estação, .que é a lmtial'. d;'"
Sul � País, e.5t;tW lJron�,us
Urp.a placa de bronze ·el11

homenagem à .llidal Han� os

Junior, será inau�uracl:1
pelo . Governo r� ,) Estatlo,

COluenta-se que 'u, :hl".l:'.:na.

çãQ pública ir!stalarla pf la

Celes�, dárià m;na qistàn
cíã desta' Capital. h pSrto,·
At'.�gr:e, '\1.p.roxini::j,da.';,nê;;:tf!. �

.

"

..

"
"

..
, '.

dos a:r�i .. · 3

c;(�lEl1' f':.;-;.l-: ....ü·..unr.1')t ..t· .. SUrlS.
:'x"Jortn.çr;ei _-- 'en� ·pnr",,!,�Ll
lar de, ;)::'du.to�'. ma1,11:(fitta
rildQs _, H· não

.

::'1HJaC:;':'l."
'de" m3hs f.':f}.cÍ(;nt�;;· de .�:)

.:;:stêrieli:i �llAanceir::\�

prll�lri.r-.." e r"'! 1 't'

tos, :1 ..:13.";< )lCla '

o rl;�! .��; ......;",tf) ""m
'.

ng �eP-llintes d�cumentos:
, .'

a) Certidão de\ promoção ou' apr6v�ção " (expedidas
pelfl F�euld�4e�.. . / _

I.

.

b"j �o\têstadà de àbreugrafia.
c) 'RePih?;'cta taxa de fi'ltríéúla (Cr$ 10.0, cruze.iros por

matGrh-).; .

,.

Florianópolis, 4 de fevereiró de 1955 ..

,'.:..';: ... ,...... _)

os C'IS,

de ,õCUS

Pl':>dLlt.:,; j') illilJtada " �hl"

preços ,baixa�li, enq1,lanto
flUIJ sua l)ec!)�')'(ÜJd,: ,je i:n

'. portar � 'JJ'l10llt,?" <:0,:11 (J de
sC'l1\'oh'iment.o e S0'18m os

pt"ecos dd� he:us !n�nn[�d�!
.l'ad«>i,

, -,

ESTAÇAO R()DÜVl.A�1B.
EM CRICIUMA

. I
I
i
i

.:.,'.«� ..(
.� 0'1

De-Vel'ã S�I' ci).r�strt{';'�lã:tt. ,�;� _';',� ....,. »';.:.J.:....�

em breve, na', "0�pltai. do i
Car,vãó') " 1.ll'n:f ;, 1110Ek:r-a ;..;, E' o Xl;T.'P que. el1qr:a�l' r

E�tação 'RodoviárIa. O local I.

será o mesnroict,l' atJJ.fll Es-.

_. �
,

• , . :.
•

0',,- \'1
,taGao Ferrovl!j..t.l�,· qm� s�._
rá� desloçad�' ps:ra, .0' Hairrp
de P,inhei!;in.h?: ,çO"J:r.o' {!q
sabf>, a' direçã·) qa. T��t,'"da
de Fer'ro pret6·n(�,�. rfesli;leu'l" "

.

'"
'

t 1.. 'd';a passagem GV;, c1' .,DS, a

ciciade i�al'a ó !nt�ri:l'

"' v,

Aur Q a Goulart - Secretária

.1 •

._--------:- --o ..

---:-

"o

NO SABADO u Lm"',
.. T. 'c. ·prol'úoveu 2,t1inI,ldo

· Grito· �le Cari.1aval �.AS FAN'rASÜ.-3 classiij�

cac).as do Baile �Mij;lic'P'ti,
. re�ebfrao os. -prúru: .)�;

.

:;Olll

�m cçquitel no' ,Q'tíerel1cia
.

Palaée uma se�narl'1. '-'ap0:;
o

.
.00.rnúvel,'

t,

'CAMAR�\�'�f.TJi�Í8rE..:\.L .:�
.'

.:: DE iimrrL'BA ..
·

. ·1'�0'· 1\fEU PfO"'1.'i..l1ll'a ti'j'

�,:, �:i;: .de�: dGl);l�'�J::i j�Fi. ,FÚúlib
.,

. Gli3,r�j�\, p�th,�eJ,\i.a·.LS, !--<,r,.

.Th!fachid.o e' {;lA, ·Cle.irl.i_ Ear'
�i;�::t,1� il'b,�T·:1:J;9!�J�·:'I·

.

eXi��ütG:J.· ':
f)Q�litas lnel,)üüJ..� no pja�'
no,

,:--',

Não aridarii· bEl!ir arei t.a �

dos -hoi1tefros';, iia Câma.ttl
d'e Vereador�s de' lnibhub,
Os tt-ôs l"eptesê'i.':tahte� i d9. '

UI):" par�cem' dispostos
.

[1> ,

efetuar
.

ssria Opf's�.�aG. 'a'à'
Sr. Prefeito Munir.ipal Os
srs. Jair Cardoso,. '1,Ia);l'ü'
de Souza Vieira e Rom:·€u

Pires, por. sinal, bastànt

combativos, pret�nde:n, �(
gundo nos parece, derr'�
bar, em segúnda vot"1.çfio,"
o P�ojeto de Lei TW, l02/f{"
que estatue o Códig,) 'l'ri-'
butário. O �ssunto prome'::'

.

t:e "panos ·pàra niúng_a"'-' e

podcm até deix2.l' [) s::- ,Mo'·
. a�ir Orige \Pr�i'elt.o) á VH

navio·').. VanlO� a�'fJat
(lar os aCl;>nteei)uento.s, pa
ra nO�TO.i con1entár:c3,

. SEG�tRA ho��. iJ�nl_" hl�
.

\.0 A.i�gre; o CUii.luüdá'i'.;s
do 50 Distrito Naval _ .\'�

mirante Aureo Dantas 'lnr

rcR. t,ue ,11uquela Cid;?de

t"f'f'Cbr;ri ó Presidente ,.�[).�

Le'o BrUPC?, que lO 1},""'

'ino sibado estara em Ca

xias d'o Sul, pan inusql'úr

a t,radiclOl'al Fcs:,a da ara.

CINCOENT_'\ m�i cl.'ll<.:ei,

1:'OS � .. f' pre,�o ;{o hH\,!E'i'�C
do 'Baile 1'vrUlliú'::;tl (1.") r!;o

de Janeiro -- �l �ll!2Sa pJ
ra quatrQ )e�3Óa3, eusL-t,

trezentos mü C;� uzel r: :ó

pIS:F�.:RT{6 n 50..;;'" "a"1C'

catari.nensc1 :t. 1",�!�rl!:n:d.nG.-
- 'J'

flU(fão ela cie(�,)J'::.9ao c. C'

Baile ,Mmlicij)�),l. d,� F';o�j�,

"l�jo !V1tirrO". ['J �L :,oC'l
GarbelloW. d··

,'"

. 14
'r'Í, .

I

p'ENATE Ri.mb,t:1., �'.'1"'�.

nhã. (.1:1.1 sua l'{�sidê�cia tO

n1.Cn10rar�
.

os ... se'_l1tJ
. , q',,1i,:1ZC

\).n08. Fi1!'� '.11) ca:3so1 :Y12no

lo Gil Rimbuu.
s ,I

'j, ,

.. - .. _._--'----�----,--;-.
-----=--_ .._-------

Cus'to do Papel
Biw.\SiLIA, IS tOE)

]';oÚcias" de Brnsil.ia açlian
tnn1 Que o sr. Guilherme

BorghoU ,foi convJdado a

depôr quinta-feira próxima'
perante a eomissão parla
nent;ur ele inquérito 'sôbre o

CU$tc .ela produção :qaciJ
n�l ele papel. Todavk'l, tésse
mesmo dia, : o Superi.nte:l-.

EDITAL .1

NOVA CATEPRf\L .rÜ,,j:
TUBARAO

f0I,.O eunlO c1baixü �'C (:i:rs c

tCr...<"a: um, 1,(,'..'l'8l10 c·)m a

c'�rca q:(uc1tJ,ja. d'..; 0.1.1..0 "r�J:l
c l'!.ovci.1La e quatto l;..12��":;C';

(8.ü9'lm), .sic·.lado '2:11 Ca-

· pocira�, l�nlltét'c1do-s" J)Eb
Ú01'i.te cor{l· �t rua Prol, E

gyciio Fcrl·.��.'{:-t, n8:0 lado

�iir�ito CClll :"li:'.:��l Di, !38.�·"

11árdi, l)clo la... o eS�ll�sl do

CQ:,:l J8.C01�' ])'-1:,lrn';):" ::<!l1,J e

.·pc,(.", fundes 'US1:1 li.:::rJeiro
·

.
..' "

de \V.:lly. F\:1.t�� a ]Uf;�1:1(.!t:.-"
ção (.íL� posse I fel! <l, ;;ld.,:a.
jul':�p(a. p_·)CeJ.3�·I.t�.!' lJl':'

.s('ll:.tel�.ça. E para' que :;üe

guo ao conhecimento Jç
todos, ·mandou Cx,;Jedif o

'

prcs2.,;I r" edital, que s2rá

pGb!icado na 10i";n<1. <il: le.

e' fiXMI.) no lU?,:;'!' d0 C0::;

tunv. Dado e �'):1SSta,(\n· no:;-
·
ta e:.,'ncle de l''''lormnópo-'

;Ju�zo de Hirefio· li,," \'t·:1

dos Feitos, da Fa(:cú'da pú.'

lJ�ica. c' i\�identcs, do 'l'i'a

halho tia Comal"�a .lc
-

no

rianógo!i.s. Ellitat de, f:lta

,:ão com o Prazo de "l'jnta,

(30) Dias
O Doutor AItY' PEREI
RI\ c., OLIVEIRA, JUz

c c..Direito'"'d.:i .cVfu'u" de

Mql1ores, em exerci.c�o
. no cargo de Jmz üe Di

reito da VaJ":1 lIi",'; !< '�ltGS

da Fa;,:;cnda Púü1.ka .e

Acidente.s rio '.rrõ::Lb�:l1i)
cln.- tJonl�i�:a' ele IP.-Jl:la

nópoEs, Ca):��,l do E,s

tado de Sanou CaLarina
1

. I
na forma da el, e':<:!.

FAZ SABER a to.los ,�u,:') o

ilJrescllte' edital (:3 �itacEo
virem ou d,êle �onhechn("l
to tiverem que por }J:il,rte
ele JOSE' :NV'::OL:llT OUrU

QUES E SrJ_\ ,\WLHER,
brasileiros, (:a<;:1(1o<;, f�:e a-,

gricultor. e�a jonl.\.�si��e�,
residentoo e "l'2núe:I.:a.dos

. nesta Capital, 'em Capoü
ro.s. snb-di.s'Cl'U'·() ! 1� :2�.;�! 2i-

'".

Será iniciada ainu� l10

corrente. ano; a cons�dH:5:Ó'
e'a nO'.'a Catedral da Dio
cc�c ,e e 'Tu�arEo" i:iilhaii
]1'.od et-.1iEsÍn1as e arq:l�j�c'tu.
tu atus.lizacla. fat'p.9· CEl

AS, BOAS OPORTUNIDADES .'5.40 RARAS,'
POR ISTO ELAS DEVEM SER APROVEITADAS:

"

São 30 dias; durante os quais: vJ.ocê .a.Oq'..Jire
conJuntos estofados, OU salas de fórmjca
sem nenhum tostão de entr,a.da.·
O prImeiro pagamento'1

'

.. ,.

Bem. você compra hoje �:,�orPe,ça. c!:, pa;g�r
depois de 30 dias,

Aí esta: 30 dias de oferta
30 dias de pra.zo para Você inié'iêr,
os pagamento�, .

futu'ta 'Catedrf11, um�: Vi�r-c101Úe eb SUNAB tem CO,l1-
t .,.

.

S- P 1 c1adeira obra de gr e. ..)on
')"OIN'3�()s eD1' . ao :.:tu o ,

e a
' Ans

..cl.mo Pietrull.a, Bispo
r():ll !'t B0Jsa. do Cere8is •

r:r'l1'''''f1. Americana de Co' (f.), Diocese, emPrega ,)6

màiorcs esforço,s p�tr::), eoro

[)oi" de êxito num f�lturo
proxJ.:n<J, ,sua :p.o�8,v:31 ini-

méreio.

VfNDE-5� dativa .

,.\ll.', on�óv'81 V0.l.{<i'íViJ.iell "

SQ-lcn ;lWde;Q 1961, ;,,::gun·:
.

:rvÜNCHETES. -DA
.'

8E���NA
(Ir; :s"':: e., todo ,ecllupado, Fa

O orgulho de uma casa bem .mobiliadà: "'é Q
orgulho de quem tem C'.Md.

Viagel:1 de Johns'lr� ::>"0' Bra
sil!

Viaez.p.P1 de Cast�lJ Btf1::1ra
! �

. I

à Rússia!.
Iníc:O:'lo.mÊmtos 'dE' ..3r;i:lo.�
r Bici.c\ult!
Contrariedac!és j)Ql'íti(;as,
Lace!'da & .M.agal":1ães Pino
to!

.., I.

em Si'lo PaulD'

....."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cc nstrói Estradas.
representará um grande e:' da ��t�:. :'�tf��.t,.r:rJ.�n�e: '.

,lem,�J,lto' in�te&!Q�ót da fer� houv� �ü�a��:� ..�1J'2�'1z�'
.

tn ll)gJãq que at�v:es.sa.
.

da ferrovia; .��;: eJtc.l�Id� "

'ElsJ!e' trecho, ínícíalrnen- a cídâde q(J 'Bel1.t'Q, Qo�çP.I":
te,. 'toi. plaI'iéjacto ,IP!tra Íi- ves, ,fiês,ri'd:o:. ri �phmeltO ;Ba
gar -o Rio de Jl!-neiro\.a Ri:) talhão FerrOvi�#q. ç.om . ';9
Grande . No entanto corri trecho R�o( d� '.'i'ri:j;:f4; ,Oi, --o
a' mudança da Oapítal Fe� Barra. do' ·'Ji:l.(�:I!;ré;>'._;j . .I.?!��
deral para Brasíía, SEilS' s'àJes: +', ;' .," ..

planos iniciais foram rereí .

tos. Assim, o traçado defi- Preserrteménte.- dos
'.'

nltívo do Tronco Princína! :'e , 000 lem: 'que- constituem o

Sul, aprovado pelo Oongrcs Tronco ';Pí'i'héi�l Sul,: e.:i�?lo'
SO, é o seguinte - Brasílía afetos' 'ao lJ)xército uta'
Pires . do Rio - Araguart km, sendo 'OO8'!Cm: 'OP8 �s,�

Campínas - São Paule : tados do pai'áxilãí;' &l;nta.·
- Garganta do Bonsuces- Catarina' e iUQ 'Ora;nde '60

.

50 - Itangua - P01�t.a I:lul, � S08 ��'em 'MiP,às
Grossa - Mafra - La- Gerais, 'Go�ás' e 'I?i.$trttp Fle

jes � Vacaria - Mafra.� deral ..Dos '593"km :já<at�l:a
PeJotá s e Rio Grande. .fos e ept�g'�es fio'", �rá:f�goO Exército vem, desde

. cargo da .,R: X f S P�}há muito, encarecendo a dentro em. POQ�, 'o.�(,!..Há em todo Q mundo, urn sem número de teorias fi- necesídade da construcão Rio Ponte' Âlia�' do l'IPrte
nanceíras, e milhares de financístas colocando sua espe- do Tronco Princípal SI1I, Lages, tarr,béni 'i> '$�r(l.:'.n�:cíalízação. a serviço dos governantas, tO<fOs: preocupadós pois' a .w·ecariedade dã li- �a. e�ie�q<·de. ,$& q#'H�:',cq'th a destribuiçâo das riquezas, Há em 'todo o 'mundo, gação· férr6:viári� 'São Pa�Ç metros; poís

.

98 h�h.p){ '1Ji,'um sem número de grupos que são os senhores � da fÔr.ça 10' - Põrto '.A1egez:e, nao atingfrani .essit .eí.d\i\'Í�";' .40econõrníca e que também tem igual pre c:1paçãÓ: C��o mais;' atende às necessída- p'analto Cl).t��rne�s-g .. â 28i"éparÚ,r as riquezas? Não semos todos ígua's rer,ante' a des da extensa e próspera de dezembro do a:nq ti�: .

lei'. e segundo nossa fé Porque tan'a desigUa1(Í,gdfd E em reviao que atravE'ssa.' Aq do.
.

... ,." ':
' .

.

runção dessas interrogativas nasceram e vivem em terna vantagens da co�rlusãQ do Tendo comple�aQo"l?u� ca
.çli�put�: as ideologias políticas. Esta�ia: .

faitanClo rnaís Tronco Principal Sul.. são rera no SQl, entre :à$·"lO.�reocapação, mais financistas a serviço ou 'mais contra- enormes, ,principa1nlent� calidádes d�',Rio ,�e�r.'.) .�É<,:ternízaçào de vizinho para com 'vizinho de irmão para pelo encurtamento, de PR) e Lajes .•(�QJ;'. p�m?com .írmão e de-povo para povo?
"

.

.

'mais' de 700 qui'ômetros, extensão de '290' km... Q>�P;: E' t1;m livrL.,ho de História de Isac André �lb� que nos na ligacão São Paulo Batalhão Ferrb.vi,á.ii�., "Bª.leva até o século VIII que nos traz o seguinte' resumo: Pôrto AIp�rré, a1"m "a me- talhão Ma''Qá''"h�éi� ,�g��a.C;iÜ�LOS MAGNO,' fiSCaliza a exploração de sua:s!' prQp'i':e- lhl)t'ia das conciicõps téc- �eu' desloca.ni�nto:;'p'lj,l'a <,1\;•.dádes: "Queremos que as nOS[�1S p'l'opriedades, sÚva�- nos nicas que implicará em raguar,. (MG.) ',: suà,,· .. ,!\Q'VaÜltegralniente e aoutras pessoas. E' preéiso·. vigi�r .com m,Rlor velOcidade dos e1ul- .sede, a 'fim '(lê 'at�ça#i;"o�'mllitq 'cuidado, pára que o toucinho e as 'carmis sêcas ou
.

bpios, reduzindo à metarle trabalhos dê. t�rrã:plenlÍgêtnsaigàdas, o vinagre, a
.. zurr,I3,pa, a agúa:rden+e, móstarda. o 'tempo de Viagem atu'3.1- no trecho' Uberlândia', � A. q.ueijó,· manteiga, malte, serveja, hidromel, mel, (j"\r,a. e a mente gasto entre as duas raguarí _. Pire� do: ª,io ..

;:.;:. . ,farinha sejam feitos e preparados com extrema limpez<>. ciclarlps-chayp dó comér(!io Brasília, ", ..
_Há v

sempre junto as estrebarias, pe'O menos cem ga1i· do sul do País.r.has. e trinta patos. Se houver ovos e gali'lh-s em e-{cesso, .

Os tra'Qalhc;s nó, ' �'!"Oll-�:. ter'S&á o '�uidf..do de mandar �endê·los. Que haja sem· Graças aos esforços 'd.o· co Principal
'

Sul,' à
.

;Cflr.g'opi:e' em
.

um quarto da vila, cRma, cobertas, len�óis,' cal: Estado �aior do Ex"rcl"'o. das Uriidades' dé..l;pgéiihacl)ões, tr.<:ivesseirõs, toalhas de mesa e vasos �ocía: espéc:e , ,já em 1934, o Pla"'o "e, 'v'a ria do . Exérc.it!l: p'1'0'8seçi�' úten�Ü,ios afim de que não seja ne-;essário uJio-;urá·'os ção ,l\Tacio"'al (pt'''v;a a 1"10- guem com 'Po1i11' �ndiii1�!11-oú' emprestá·los algures. O administrador terá :§"b suas
va ligarão ferrnvlór'a. 1':0'" to, e,: se Q:aó 's�rg�teÚi;'pbs� .ordeÍls 'bons operários, ferreiros, ourives, prateadores, a'e do.' em co'"'seN.'J"�".i". n�O'a t" "". . .. .:.\' .'

.

.

- .. �, '" aculos! pJ;incip!!-ltr:.\enw,:· "'e_- .'íaig,tes, c�rpUjteirós: saboeir:s, cervejeiros .....p,<>de'rbs,
. nlzaclo o 20. Fatalhã,o 'FC>f' .

que' ,. nos farão bolo.s e todos os a.rtesãos, que seria fasto i-o ficiência 4e, dotaçõ�.s"\ p�•..
- rnvi<�rio. cóm sede em R;G çamentárias'". 'à; '!ferraVi.a,diosp·. inumerar. Que tenham em seus jardins, tôdas as

Neg-ro, Paraná, que, de a- Brasília.':'___ 'Rio' GráMe" 'es-espéci.es' de p�antas: IÍl.:io, rosas, salvas, pepin.os,· mei.ões, co'r-'o' COIU o co-ve'-l'o',f:'-.-
.

.
',.. .

".".. "
....�, tará conc.lúidá,;. déntro·,. 4eabfi1)('Í,'as� feijão, alecrim, grão de bico, anis, .'llface, salsa, .mano com' o Ministório c'a d i a' . ._etç, ,'. 'et',c.: ., Quanto às arvores haverá ma:"'iei;rr.s de espé-

de
.

o.s nos. �
i •.

.. '. .

h
. " . Viariío', inCllli1hlu-sp. Além da, j:p.es,t:m.4-'{el,·· �llÍ- •

Çi� qiversas, pereiras, sà:uveiras, castan. elros; p�ssegtle�- const,ruír o tre(�ho Rio ',e- ",roÍ>' marmeleiros" amendoeiras, amoreir?&, cere'eiras: eLc.
B t G J N ,laboraçã?' :,na ,e�)l'l�tt.uÇ�? .•

"'.' , " '..
gro- eD o o"ca ves o de vias d" tra ".""'_ft' n '� ,..

.

An\.iàlmente o administrador
.

nos apresentaTá uma .. . . .

.
.,. . n"'J'·'v� . .,..", ....,ar'"

,

. ',. ,': •

'

•

.

r
a ....o de 1943, outra u"'1�9r1e o País, '.aée1erandO 'o :seueonta exata, bem ordenada e rem d vHHda, afIm de qu
•. E' ,·t 1 B t 1"- "

,

, t'" , l) xera o, o o. a a ,.30 progresso, Illantém, ·a. E�{:r's�i�ll:mOs o que temos e o quanto. e�?s. ...

1 di .B'erroviário teve por' ,ua cito, seus' �àta'líh
.. é)�.s' de en.::

.

EiS à' dédução, que graças a Hlst'ína Umversa po e- ,

.�
_' '.

;
.

. '
"\ '.

. . -

d' C
' 1

. vpz. como mI S�O. ln Clat a genharia bem 'l;désti-a:1os :e'mos, colher para a atuahdade:A preOC\lp?ç.aQ .e, ar,.os. 't' - d" TP S
' ."" -; ,

E 65"
.

;, . ..:.� ........ a .... ..:, .',.,;...�"'.Ma�ó' incentiwmdo' à policultura.' Ê 'porque hoJe --na era
eo ....s 5uçao �� .... _na, em CQnsta� "l.tH':��'....�. ..' .m·,·,

"�....
" ,

....... '.'�. 1\."'.. I ..,......
"

'q
..

'..�. •
. - .

l' dire,cao Norte ao eYlc01'1tro m'I'
..

d à'':;'' ".. ;' '.

_

niódernà, mUItos nao o fazem? Preocupava·se cem a a 1- _'. llanza os . s
..;m� , .. 010-

meritação"de seu povo e o bem estar. Achava que o admi- do Batalha0 de RIO Ne· dernas técnieas'" d�: .�ns-
nistrãdor devia ser. bom e suas contas eX':l.tas, gro. trução de roqovi�s.e 'i-�r!:�
'.,

.

S�ría prezados l��tores o que hoje prepisamo,s? Para acelerar os traba- . vias; vitail'!"pari,t·.3: 'g�� '.
-

d
.

.

Norldades da' Semana: lhos,' em 19�0, face a maio ça naciohal, e 'ládfst:*risá�. t'ro "'"

e
.

au ··to· .� r t'Í � R�i, o Hom.e� e o Mito -:- Magai�s Jr. res. recursos previstos para veis à m�ihóJ;':di.stJt�b.#jç� .,.

'.

• .... ,
.�.. ..

.

. ,.". ,. '.... .. '. _._•. '�� .�... ,

...2 � +>ublinenses - James Joyce
.

. a Ferrovia, por de1ega«ão das riquezas ·ora.sUelras: :;.. � ""IIJr':3 ;_' As Cidades da Noite-:;-, John Rechy . ,-. >
'

..
' d.o :''D.N.,'E.�. }l. D.V.T;, 'I;)mpe 'A vastidão' �errfi�l� ':&0 . '..

.

i '

.' .
. . .

-

'G
.. ," " 'rlhou'o'Êx�rc'jto: 0'20. B�. B'

:
.,.,.-

.'
.. ,,;.,.,},., ,< 'Ih' Bonn (P(,>r·Mario L�'1g torização impetuosa.

____. _

4 :.._ M'1t'iÍria, Terra e. C01?mos - 'George ampw, '.. rasl�;'�'��r Uill 'auo,' e . .,
•

.

._ .. _.ri � Introdut'iín à 1<1il_osofiá das Ciência� ;_ I?erus 'Huis-
. bilhão :Ro"ôvíárfo, "Bata� assegura' Cbüsidêr\í\Í'�;l,') '�� � 'ImpresSões da Al�m,,- Actualm.�rita cada qmlô-

.' Tra.nsportadora ')1"bel·rO ltd�a.il1� e j\ndré Verge2;
,

. ." I
lhão Rondon", com 'lede

mlit d� recu.f.��;<'P.,·a.:r�,y l, Ó· �;_
.

nha) -- No, �mc de 191)') a metros de aut,o ·estrac1as fi ..6 -:- Quem Matou, Ifénnedy? - Thomas ,G
.. Buç:h�nan em ,Lajes, 1"0 trecho -t>Jn- senvolVimento� g:er\':slia� CC1,},- 'rede de auto estra 'as da custa na R�pubE'�:l Fede.. .

Com �5. 'anos de �6ns serviçós em7-'.,.- Êm Comunhão com Deus - Hwnherto �;Ql:lden tê �A1t.a do J\Tort'e "- Laies-' nom:ia,.:·tem.:,sld0úXii tjt�ro R.epÚblica Fedyl'al da Ale- ralo da Ale,manha. cerca rle•.

f
.

'd d H'
" ... F' d C,orte do Rio.".,pêlotas e (> . .., . T > .." ilia.Ílh3. será aUlllfmtacl.n. 'le .cinco milhoes ,de ·mlrC0f t·

..
r· !!l,ns·.·p.artes da cargas entre Pôrto Alegre e

ir;.:_ Os Principios da: Prospen a e - enn 01' ,- .ado, paradbxalnent�; ... 'Wl!
. ........ "-fi'.,....,.. pi'esençà da Literatura Brasileira -'A""�ôllÍ0 Olinto 30. FatR l}'l�o

. :Rnnoviá,rio, ,rude onus;' a '�sJ.f, "�6b�
.

�91) quilômetros. Em 1964 0,25 milhõe,s de 1ólares),. Flórianópol�s. Comunica que mudou-se pa-lÓ - .VérdtrG;üedral - Andreé Gama Fern�ndes cnm senp' pm yllcaria, na o� ombrós' dê' sei�·,iio�� '';,�:l 'çons�r:uiraln-se pouco mais Antes da Segunda cluetra

ra" a' ruoa, p'edro Ivo n. l.com tele.c"'ne 3835.\.... 'LIVR4�lA ATLAS.
.

trecho' Rio f'elôtas -. R�o
. ,C::.e�afiâr a c'apá�.i��d'e," dÓs '

d,e 100 qUilôm:tt'os. �h 'J"c� Mundial cal�ula?��-se,.o w.

, .

... . ",' "�o ... "" t' 1 fase" tem me�"cl'lo pr' custo �m cet6�,·.', ie" 1 ·,.n
..

i-
'

gôvei:6S .. rêsP:origà;ve�s' /PeiOS .. U� ,.. ,
,

..,ç;
c ,

,>'.:
_

-( <

,. de.stino�"'da.: 'riad�&�ildade. 'orida�e ·a. chall1ada Linha lhão do tte'ch�ihafk., .�li&s,
. '.' . Inte�Iig'a:t. a 'irit��a: . 'âs �n�a, destinada a l'�ar o. as actuais a'ltQ�estràdas

.
.

'b"-....._ de Bremen conl a sa-o cinco' me"ns r.c..a!s lar-.exten,s�s áreaS' ;' qH� �'lhé
.

n.�· ,.

_. .'.
compo:"'em .

a jiver$thcàd� Regiao do, Ruhr. Ale Ir: dlS- gas de -muito me!hor quali,
. .... '

f' nl)� proJe"to� -dade. Apesar de os �1'\lá "Oilgeografi.a, de. sQl;�e . � ��ll- s�. 19u�m:. ".
.

,,:,
-

ferir-,he- e ooi.'Íi'olldar':lhe varIas hgaço�s, alguns des terem aumentado conside-
- ,a unida�e'� e1$.'� 6i>ra pó vias' e o 'últim:> t��ço da ravelmente, conseguiu-se

lítiCa de énverga(lutr{,.' cu�1i linha "entre a Reguo. de graças à raciQnalizaç8;e, re
.

- '1' '. d' his RubI" e a Rolanda. Do.., .�_5 .'duzir a· parcela dê sa\\rios��e.?vçaQ, ao op��,· .. a. '. 'biliões de marcas (87:) mi_o reli'eJ,-i "a ao' custo total ator�a- se vem' constituindo·. .

. '"
" ';bl

.
,

'á,':t \ 'd. lhóes· de dolare,,' uue 'i Go 20 a 25 porcento CI>:üra 6.5,no pro ,ema_
. c 'pJ..!'J. '�. fl,

verno Federal pre�h! nO:lr a 70 por cento antes danossa evoluçao. :, .� ," camento para a construção guerra. Por meio de umá

1e estradas, nada menos .m{pcaniza�áo intensa, abre
de 835 milhões de !l1arcos viaram-se os períodos. de
(mais de 208 mil.h0:�s de. construção" e manteve-se.
dó\ares) cabem ..l. cr,,1.stru- o nível d', custo dos tra

ção de auto estrada.,. balhos de remo�ã0 de ter-

No:; últimos novo !l"'ns ,ra e de paviment,ação., Por
eOnstrlIiram-se na Repúhli outro lado subiram cO'lsi
c� Fe<;ietal .. da AlE'':lla',ha deravehnente os cust.:lS da
mais dé 1.000 km de auto- construçr.o de pontes: aoe·

estrlÍrlas, Até fiJ"ls de Hlô6 sal' de toda a racibnaliza
eonstruir-se-ão

.
mais 1 000. çã.o cada '1'.lllô!ht>i;r:> r'" 'R '1

QUilâmetrós, e t!'m :.970 a to-pstraca, inciuin"ó efcet�
red'e deve ter atinai"!,

.

a, "amente' tamb4m 3,3 POYl
casa dos 5.000 quilômel'ros tps e· outras obras d,� arte

o Exército
ela, víeando � amplíaçâo
da red� ferroviária 'do. país
Entre outros, aqueta . Plr�
torta coiú,ent��/ '

seus" esiot.:.
ços ? qê��*lado 'Trónc:o
Principal Sul, que' é

.

unia

Hg:lÇão
.

ferrovilirla . da lnillis'
alta írnportânotà tanto rio
setor' econômico, 'como 1'.0

militar, 'e pode-se afirmar

J
'

. N.a�ll1flco trabalho vem
sendo" executado- pelo Fxér
dt<> que;

.

por." i�terrl\é;:Uo
das organízàções subordina
(i�' � J')i�etorja de.' Vias de

Trq.:qsporte, 'v:;'tn dese:lvo.
ve:n<io uma at',vida.de digna" .

d,'e'. nota na .solucão d'� pro
l:)l!einàs: da maior reíevãn-J
•.

I'

----��-..�----------�------" -------------------

,"

'I Sata ' ..

.
.

na história

, .

. Papel Higien�co
�AMBO

Rolo Cr$ ,80'

Felipe Schmidt, 33
Cons. Mafra, ,2 e 4
Fúlvio Aducci.,' 597

1_,·2.
.' ':' .

•• ,_. A-",' � .. ,-.�,_ ',:-.:,( .:ci;-,'._,." ... _�oiI,. ,,'.,';_' •••

Quando em: lvi.r �·z r"i:�i
ciou 'a COPSCl'llr;:'Í;J' d:! auto ..

estra�as na Í{P))Úb!;e,t FC' ..
·

d�ral da Alzmal'�l�,. a !(.�cJe
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IMPRESSOR'A. \
. , '

A IMPRESSORA MODÊLO possui ''?do'! os recursos
e Q necessório experiência paio 9ór�ntir sempre o

" .
"

\

rllOlllmo em qualquer serviço dp �m,c;.
,Trabolh •• idôneo e perfeito, li" ,qU' ;v..POde' confíor.

desenhos
l clichês

folhetos - cotólogOS
cartazes e carimbos
impressos em geral

,.

papeloria
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CHn:'ca Odonto'lógka
Dra. Içara Maria Noceti

ClÍnica e Prótese
Atende sras. e crianças, Sóm"nte' com h0rá mar�acJ.!l';

. Das 7,30 às 9,30 hs .. e das 13,30 às 15,30 hs.
_.

Spf?undo os )e·; tJs em m�

tér!a de tráfe'l'('1. a '·erl.° (�P.

rooovlas dá. R'rl1'i'lJika Fe
opia.l na AIE"ln" hGl só (.''1:-

rpsn01"d"r6 ul;>'�amel\te a

mnt.or:'zação d�:1tro ':::c rJ.f'l

ano.s.

-

DRA. IARA ODP:.,A NOCETI .j4.,MMONrpt'uer. ·I'!Pl m�dja,
horas de +rabalho

150.000
Metodo psicológico mcãerno e:pe .ial;.z�do para crian,

do progr:ama de
ças.

Alfla rot1ção
Aplicação tópica de flúor (para rr::ven:ão

deJ}tária) .

Atende' também sras.

'da c"riecor.:strução de >.t;}.Ô;c) -est.ra-
.

das, o Gov0rno !"ederltl ele
dicou tam!�6ni mtüt •., e"'Ji!'

cial atenção às dema• .'? es

tradas <':lassific<i1'3.s Me

Jhorllram se ou cúns�rui·
ram-se de. novo 8.4011 !ui
lômetros de estrada;,; fe-de
rais .Des'e 1945 c�nstl�ui
ram-se rti:!svios de localida
des com um comprill1ü1to
total de "'40 qni1ômet.r0s.·
Constrnira.m-se desde i 945

\

,1.35.0 lJon I es. Assn�:ill niui
to' esuf'<;ial importâ''\�')9. O

próQI�l1fa de a;ds:p(�;'I! D' ,is
't.ema· wdoviário, l)a� .gr::u'J.
des úd H;'!es ao tráfeg(l· ca-

'às
Sbtnente com hera m�rcada - .das 830
18 horas
RM São Jorge. �o - Fone 2536

\,
às 12 e d:.s 14

r . I .J'; ',..) an 0PPiI ?; r

I)fó (ari'! ndila rJoeeti ArntnCI,
Método rSÍC'otr1gkn "tni!r)rw,> '�ne('1·1;·

u-!o nar� crirl'lC;:)�
.A l.ta 'r()t�çã�
Aplkação tAr'lit�<f dr

ii, ria (>�ri(' r1f'nt�rh'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Conclusão)
Concluimos hoje a conceí

tuosa oração de paraninfo,
pronunciada pelo 1108SO ilus
tre conterrâneo, Dr. Polvdo

ro Ernani de S. Thiago,. ca
tedrático de Clínica Mé tíca
da Faculdade de Medi�'n,
e de Mícrobíología da Facul
dade de Medicina e de Mi

crobiologia da ,Faculda�e de

, Fa,rmácia por ocasião da
formatura da última turma
de farmacêuticos da "mesma
Faculdade:
"Não seria melhor o nos

so mundo de hoje se Asse

espírito vivificante que exis
tíu entre as relações huma

nas, calçado na honestidade,
no caráter, na compreensão,

,

Dia valorização do homem,

não sejais, em verdade, os

indicados para responder"
'êste quesito, porque nasces

tes já nesta época de desa-
,

pontamento.
'

A moderna profissão 'far

macêutica" considerada em

suas gloriosas. origens co

J;IlO sentinela' ava,nçada no

---�.------------- ---------------

\ ..

SANTA CATARIN� PRECISA DA/BR 59

Oportunidades em Imóveis
CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA- MORAR Bem fundo

\

nal � Com 3 quartos e demais dependências.
Pode ser vísítada de :2."" a sábado no horário comercial.
Com entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.

Rua Santos Saraiva esquina da Odilon Gallo+ti no Morro
treito

do Geraldo Es,

- Na Ru.l Vm'eador Sâtista Pereira casa com � quartos e demais depende·
das - Tõda de tijolos.

- Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências: Na parte de cima
:;;, quartos - '2 ",alas - cozinha e banheiro; Na parte, de baixo � 2 quartoE - sala

, �cozinha e sanitário.

- Estreit" - Rua Balneário - Gasa de material com garagem. Terreno freno

te para o ma. e fundos para a Rua Balneávio medinc�o 10,4"0 de frente por 54;80
de f!jndos. Preço facilitado. Entrada minima.

- Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 paviineI!tos em cima 4

qua.rtos - 4 :o:alas - banheiro _:. cozinha e varandão: em baixo 4 salas - 4 quar
tos e' dependências sanitárias.

- Casa no centro ::::,. Otimo ponto comercial - Rua João Pinto com fundos

para o Caes l.iberdade. '

\

- Praia Pereque - Cas� nov� !!oem seI hailitada _;_ 2 pavimt>ntos preço fa.

dIítado.

,

Praia � Laroa ela Conclilição -- Casa com um grande terreno. Boa opor·
tunidade para loteamento.

- No Jardim Atlã.�ico - Terreno bem localizado - metade dos preços cor

rentes.

- Praia Coqu':1iros
Certas, Bom preço,

casa de madeira de lei !la praia da Saudade. AceIta o-

- Casa no centro Rua Conselheiro· Mafra - Otimo ponto para comercio
- Casa com :� quu·rtos - 3 salas - cozÍnha - banheiro (' dispensa.

I

- Soprado Comercial e Residencial bem no centro - Rua !\rcipreste Paiva,
Na frente do cine Ritz No terreo Lojp comercial p p.scri',Ório, no alto ampla re

�ldência Possue ainda amplo porão para :lt<pó.:;itc>

- Apartatr'''mto no centro - Edifício �duardo - 3 quartos - sala - cozi·

nha - ba"1heiro corlJpleto - terreo. - Para a venda ou troca por carro.

tos

- RU0 São Jorge 0,0 5] _ Centro 7" CRsa de 1\1venaria com 2 salas - 2 quar
Baj;heiro (!omu!eto e cozinha

T Terreno em Capoeiras - Odma 'ocaliza� ão de esquina - Preço facilata
do - Oportunidade Unica - 16 m 11 30 m

Rua Bento Gonçalves - travessa da Conselheiro Mafra - Centro - Casa
com 2 quartos _ 2 salas - cozinha e banheiro completo

Terreno em Joinville _. 'No Jardim - Colon Bairro Boa 'Vista Otimo Ter·
reno

Taf,ws e Pa luels
E�dapés F!!lrras
Pgdas !te Ferro e M3�leira
J�nelas�de Ferrol de Correr c ,Basculantes
Pod5es de Ferro
Fara pronla entrega e pGr preço ruais'eçonomicos

Lt�da
r��,f.' J, . 'J\'b:/!,. "lU' i tJI fij "tq'i("r.'h' 'hl 7AO�,,,ij:?.i ,ilJl,n il t..• t'h;" itliu I�.�." J1 o "IV

T�lefoee 0277

J:STIlEITO

çompeassados de: 'inha
Amendoim

,

Imbuia
Pau·Marfim

I Cedro
Fantasia

"J;'li�O
Carvalho
Pau·Oleo

.e �s famosos

llRl�
HOBBES

araninfo
doente, não

é

a: mesma que
verificou as bandas do pas
sado. São -contíngêncías da
moderna organização social.
Mas é preciso que alguém
tenha coragem bastante pa
ra exumar a verdade dêste

montão ele ruínas. Reconhe

çamos que com aquêle far

macêutico dedicado, amigo
desinteressado, honra da es

pécie humana nela sua inco

mensurável vocação para

servir, encerro' l-se um ciclo

na gloriosa arte de Galena

Foi uma corítíngêncía fatal

e paradoxal' da evolução da

ciência e da azte de curar,

resultado
.

de uma predestí
nação írremed-ável do ho

mem ,civilizarIa,· que fé?,
praça em· tudo . aquilo que
construiu o espíríto.huma
no, durante, sé "mIas, em ma
téría de délíca Ieza nas rela

ções entre os homens, em

organização da vida social.
Veio o comér ia e a,' indús

tria, veio a C· ise e .a infla

ção, o mercadi do trabalho,

veio o materírl JLUmanO pa
ra .sígnírícar

"

que o seme

Ihante é U TI mineral ou

uma tora de madeira; veio
o "slogan" de rádio e 'tele
visão pa:ra � nunciar pane

céias, veio a mecanização
da própria mrneira de viver

e de sentir e veio o desca

so peh, sorte a saúde e a

vida do indivíduo. O arsenal
medicamentos:> mederno, '

tivesse sobrevivido às ültí- mister sublime de minorar

mas hecatombes? Talvez o sofrimento e confortar o

onde cabe com justiça muí·

ta exceção glc riosa e até di

vina concepçãJ, representa
um agíomerac10 e um ema-

I
ranhado de d :ogas e de tó

xicos do qual düicilmente

se poderh livrar o homem

civilizado. QU':lm dirá que
todo êsse for nidável ema·

ranhado de rr,dicais quími·
cos, de resuIt3.ntes biológi
cos e fisioter ipicos não vi·

rá um dia a ser considerado

agressor da vida celular, co

mo já se está provanC!0 com

p ácido salic:ílico e o cIo

ranfenicol na responsabili
dade de muit JS casos de a-

aproxímação dos dois pro- vendidas por preços fabulo

físslonaís '- o médíco e o sos? Não se trata, é bem

farmacêutico _: na luta se- visto, de, dispensar o uso do

cular contra a doença e a antibiótico por exemplo no

morte? Hoje êles nem se tratamento da pneumonia
cruzam, nem se conhecem; eu do soro na cura da dítte

Ignoram-se:" anulou-se o bí- ria. Mas não há negar que

nômío, anulou-se a psícolo- êsse antibiótico e êsse sõro

gia da cura: o doente é vis" seriam melar amparados
to pelo clínico e o remédio por uma boa dose de psico
por' êst� receitado é embru- terapia, a qual, sozinha, ra

lhado ,como se fôsse cebôla . rá cabo de uma percentagem
O'u tocinho. Antigamente o tão grande de doenças que
farmacêutico amigo, o hor andam por aí que, até seria

mem calmo do lugar" aviava vergonhosos declinar. Não

as receitas, preparava êle sabemos como será organí
mesmo a poção e li tardinha zada ou legalizada a nova
ou à noitinha ainda ia na ordem. Não temos ;comfe
casa. do' doente visitá-lo e têncía no assunto.' 'apenas
coehíchar no ouvido da co- vislumbramos o roteiro que
madre Maria, desolada 'com deverá ser palmilhada por
a doença do, marido 'ou do

, vos outros, os donos íncon-:

filho: ·"Não é nada, -ooma- .testes do futuro.

dre, o -Maneca :(ica bom 10-· lide com confiança para

go; .o. doutor fez uma receí- .0' prélio! Lutai pelo prestí
ta ótíma e eu- mesmo pre- .gío e o soerguímento cada

parei 'com todo ó' cuidado. vez maiores'da vossa �glo:do
Em dois dias êle está"no ser S,"" e secular profissão!
viço e tudo correrá bem". Estais saindo dos anfitea-

Ora, 'meus 'caros afilha- tros e dos laboratórios de

dos, esta, conversá' tinha ou uma das melhores Faculdá
não tinhá

,. valor. no preces- des de Farmá�ia
1

do Bra�il.
so de cúra, na melhora do Trabalhai pela manutencão
paciente? do seu renome, lutai pelo

_,_ ,prestígio da, Farrnãcía no

Falemos" claro: "est!:l con- mundo livre e sobretudo pe
versa' não vaüa mais' do 'que la' grandeza de nossa idola-
a adrninistração de um a-

�

traga pátria!
' '

mo"ntoado, de drogas, hoje �êde felizes!

..

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa do Carnaval
FUNDADO ;EM 1.921

'( PROGRAMA· DO CARNAVAL

Comunicação

Adiretbria do Clube "15 de Outubro" em reunião, to
mou as seguintes' soluçõe� que vigorarão nos festejos
Carnávalescos:

PROGRÁMA DOS FESTEJOS

Sábado _. 27 � Baile de Abertura
Domingo � 28 2.0 Bail� C�rn�valesco

Baile Irifàntil
granulacitcise, de muitos an-

Segunda _ Lo 3.a Baile Carnavalesco
\

tibióticos na anulação das' .
'

,

reservas defensivas bacteda- Terça - 2 __,,;_ Baile de Desped,ida, do Carnaval qe 1965.

nas, na irr,'l.di '1ção lesando a

próprÍa célula. germinativa
e 'até na inecente agulha de

e

injeção levando o virus da'

hepatite 'à intimidade dos

tecidos? ,ProfusãO' fantásti

ca de reblédi/)s, drógas de

.
preços fabulosos, custo. iua,
creditável da saúde! Sofri

mento des, hvmildes e dos

pobres de recursos, retluzi
dos à c0ntinf 'ência de ter

de tratar seus familiares

com amostra:" gratis, disfar
ces de carida �.e ostentados

pelos prepote'1tes e'pelos tu

barões, à guiS3 de propag,lln
da.

INICIO DOS BAILES

Adultos _ 23 ,horas

Infantil - 15,00 'lS 19, horas.

MESA� PREçoS

4 No�tes - 12.000,
3 �oites - 15.000,
2 �oites - 10.000.
1 Noite - 5.000,

INGRESSOS

1 Noites - 20.000,
3 Noites - '13.000,
2 Noites - 9.000,
1 Noite - 5.000,

Meus jovens farmacolanr, A posse da mesa não dará direito á entrada, sendo

dos, dá FaculJade de FarIPá- necessario a Carteira sociál, acompanhado do talão do

cia da Universidade de San- mês vigente, ou anuidade de 1,965.

\ '

\

Brasil.

ta Catarina e de tÔdas ,as

Faculdades de Farmácia do ROLHA'

Por aolha - 2.500

RES�RVA DE MESAS

. 1 _ o pags:tmento será feito rio ato da aquisição da mesa.

2 - Os convites ,obedecerão as exigências .estatqtárias e

poderão ser adquiridos a partir de 22�2-55, na Secretarb
do Clube.
3 -- Nos d�as de Bailes, a secretaria só funcionará par'l
venda' de' ingressos.
44 - No ato da aquisição de convites o sócio deverá apre
sentar a carteira sodal, bem, como o talão do mês vigent�.
5 .::::;:- O conv�te não ,dará direito a mesa, a qual será paga
a parte.
6 - Os convites só serão distribuídos pela secretaria.

7 - A secretaria estará a disposição dos associados até o

dia 24, diariamente das 14,30 as, 22 horas.

DISCIPLINA

1 _ Será proibido a entr'lda de menores nos bailes notur

nos_ (de 14 a 18 anos). Só acompanhados pel0s pais.
2 _ No baile :infantil só p'oderão dançar menores de 14

I·
'

anO's_

3 - No baile infaI?-til não será permitido o uso de 'lança
perfume.
4 - A Ca,rteira Social e o Talão do mês 'lU anuidade se

rãO' exigidos na entrada.
5 - Os portadores de convites terão de ser apresentados
com documento de identidade.
fi _ SERA" RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE

LANÇA-PERFUME COMO ENTORPECEN'l'E (Chereta).
Obs. Tendd em vista a prática da' diretoria, no decor

rer dos bailes não serão atendidos tais ocorrênci'ls:
l' - Esquecimento da CartéIra Social ou talão do mês

vigente..
.2 Pedidos de aquisição de íngressos (Convites).
3 - Não será permitido ingr�ssos à fO't6grafos
4 - Terão livre íngressos O'S jornalistas (Imprensa Fala-

Q,'l e Escrita) devidamente credênciados. #

e,- As meSaS nos bailes inL!:lntis serão GRATIS. e só será

permitido a entrada a filhos de associados.

Florian6polis, 8 de Fevereiro pe 1.96:>.
•

'Edison, Pinto, Presidente

Este é o 'espetáculo que
não seria pos3Ível deixar de

apresentar aci vossos olnos,
a vóz que nasceis hoje para
a vid"" profissional. A O'mis

são do vossc' veiho profes-
sor seria imperdoável e cri·
minosa. Este grito 'tem uma

finalidade e U TI sentido cons

trutivo: desvcp.dar. para vós

onde está o caminho da re

forma e enf:üizar para vós

a extensão d2 voss ,a tarefa
na tremenda responsabilida
de'-que pesa Eôbre os vossos

ombros, na rrissão e na em

preitada inadiável de recon

duzir ao seio das massas

populacionais o prestígio da

,arte farmacê1:tica à sua ver

dadeira posiçê,o de fator de·

cisivo no co,..,bate ·à doen

ça, justificanr'o "R .,.'';-i,,<;

que lhe reserva o' futul'@.
Bem sabemos tod0s nós que
as portas da especialização
estão abertas pam vós: la

boratórios clínicos e de bacc

teriologia, laboratprios bio-.
químicos, en7i,mologia, toxi

cologia, indústria' farma·

cêutica, etc., etc. IgualmeI).
te sabemos que não seria

possível 'deeuarmos ao ve·

,lho laboratório destinadO' ao
àviamento ínt'lnsivo, purO' e

simples, do lIlceituário riIédi·

co, pois êste pràÜcamente
já encerrou o seu ciclo, por
uma contingência ig�almen-
te obrigat6ria do evolver
dos tempos. Mas qual' o clí
nico que não desejaria, cola-

Clt 'U f�P L,.ítC" I borar com a seu eGlega f�
macêutico na elaboração de

,AIA ftEVES1JME:NlPS um� nova ordem t1e esu-
_,

i.;�"\-",- -'�'. �":�.' ·:(;-�",'r· .: "'>'�j- ') sas<'de �uê ves ltas:se
, ,,,:::'

,

: '. /)" ,;;c!\lf�';;"', .\ ;::;;., ;.\; ',;t:�N;<; '<!?i':':��0;;t�i�.{.;
,',

"

,'..", '�'\�:,'�iÚ1i,*i�j'ii�'_::;/\� ;y-.;

João Carlos R<!sa, Secretá,l;io Geral

Emprêsa Editora '10 f,STA.DO'w lff�a.
ItUl'l Cons,"-iht'lrn l'I-faf1'$ ,�,� _. '1!'f" "!I?'" _ .. - ; �,d�,' {'mlt[l\� 1!l

- Endereço Telegráfico "ESTADO"

GERENTE
nomíngoe !<tanauues de Aqu1no

•

REDA'MR��FE
AntôniO Fernando de Amaral e Silv&
UEP,'\RTAMENTO DE EDITORIAL

J,oão Fr::..•ciRI1Q Vaz Sepetiba - Pedro P�,,10 Machado
bsv",ldo Melo _:_ Divino Mariot

PUBLICInADE
Osmar AntôltlO ..

'

ahlíndweín

DEPART-'\MENTO r.OMERCIAL
Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. l:Sarrelrqs ,1:l'ilho, Pruf. (J.SV8>iQO'Rodri�es Cabral,
'ritO' Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othón Game
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leité da Costa, Dr. Rubem
Costa; Coronel Cid Gqnzaga, Major Ildefonso Juvenal,
Walter :r.auge, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío Soares,
Osmar PiZ8'llÍ. Dr. Francisco Escobar Filho. Zury �a.
caado, Lá.zaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Marcilio
Medeiros Filho, Luiz Henrique da Sílvetra, A. Carias .Bri
to, Oswaldo Mo":itz, Jacob Augusto Nãcul, Major Ed
mundo Bastos Júnior, c, Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
irascaer, José Ferreira .na S11'(1a, Clernénceau do Ama

�al e Silva, .,Jaime Me-qrtes, Cyzama, Jose Roberto Bue
nhp.lpr Jo!'ío José Caldeira Bastos. João Nilo Linha:es

Alfredo Silva, ,Beatriz Montenegro D'Acampora

REPRESENTA�TES
Representações A.S. Lara Ltda. l{ió lGB) - Ru� Sena
do'" Dantas 40 - 5° andar - São Paulo - �Rua Vitória,
1if;7 - conjunto, 3� - Belo Horizonte - SIP - Rua aos

C:arijós. 558 � 2" andar - Porto AlegrE - PR,oPAL '

Rua 'Cel. Vicenté. "-56 ._. 2° andar.
'

Anuncias mediance "1ontr-ato .de scôrdo com a taneta
;nfl" T,"ip'f1-r
·AssrNA'TIJRA ANUAL c-s 10.000,00 - VENDA AVULSA
o-s 5,0,00.
lA C,mEçAO NÃO SE, RESPONSABTLi-tA PELOS CON
Cl<::lTO!3 El\UTIDOS NúS AlÍTIGOS ARPTNADOS)

•

COMUNICAÇÃO·
A Direto�ia do ·Clube "Doze qe Agôsto" reur:iida, tomou

,as seguintes resoluções, que vigerarão par"" os festejos
carnavalescos: .

PROGRAMA DOS FESTEJOS
BAILES A SEREM REALIZADOS NA SEDE SOCIAL
Sábado - 27 - Bai,le d� Abertura
Domingo

-

- 28 -:- baile na Séde Social
Segunda � 1.0 - Baile Infantil na Séde Social,
Segunda - Lo Baile Adultos na Séde Social

Terça - 2 _ Baile na Sede SocIal.

OS BAILES COMEÇARÃO:
Para ildultos as 23,00 horas
Para infantil as 15,00 as 19,00 horas.

MESAS - 'PRl!:ÇOS:
Na Séde Social - 4 noites

proprietários
Na Séde Social - 4 noites

Cr$ 12.000. para não
(

(,.
- Cr$ 10.000. - para pro- \prietários

Na Séde Social -:_ 1 noite - Cr$ 4.000 .

OBS. - Cadc. sócio só poderá adquirir
ROLHA - Cr$ 1.000. por noite,
CONVITES:
Ca�l - Cr$ 20.000. para todas as noite:;
Casal - C$ 8.000. para uma noite
Individtútl � Cr$ 15.000. para todas as noite,,_;
Individual - Cr$ 6.000. para uma noite
Estudantes devidamente crédenciados
Cr$ 10.000. par,"" tôdas as noites
Estudante devidamente' credenciados
Cr$ 4.000. por uma, noite.
A pesse da,mesa não dará direito à entrada, sendo

necessário a carteira e o talão dQ mês ou (anuidade de
1965) ou o convite acompanhado de documento compro
v,!:ldor da identidade.

INTERCÃMBIO: Cr$ 8.000., por todas as noites
Por uma noite Cr$ 3.0DO.
RESERVA:

uma mesa.

1 _ As senhas serão distribuidas às 7,0(1 horas do
dia 13. de fevereiro (Sábado), é a venda será iniciada às (

8,00 horas do 'mesmo dia.'
2 - O pagamento será feíto no ato da quisição;
(3 � Os convites obedecerão às exigências est'ltutárias

e poderão ser· requisitadas a parti::: do dia 22-2-65, e se·

râo entregues após 48 horas.
4 - NOS DIAS DE BAILE A SECRETARIA FUNCIO

NARA' NO. HORA'RIO DE 14,00 'AS 18,00 HORAS, EX
CLUSIVAMENTE PARA, VENDA DE CONVITES.

5 - No ato da aquisição do convite o sócio solicttan·)
te deverá: .

1

A _._ Apresentar a carteira social.e o talão do mês.
6 - Os convites só poderãO' ser fornecidos pela Secre

taria,_
7 -- O convite nãu dará direito a mesa que será paga

a parte.,
.

8 _ A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA
PELO ASSOCIADO.

1 _ E' rigorosamente vedada a entradg, de menores

nos bailes noturnos (de 14 a 18, anos) - só acomp,!:mhados
de seus pais.

,2 - No baile infantil só será permitidO' a dança"'até
a idade de ,14 anos.

3 _ No baile infNltil não será permitido o Uso do

lança perfume.
4 - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES 0'(/'

(ANUIDADE DE 1965) OU O CONVITE SERÃO RIGORO
·SAMENTE EXIGIDOS A 'ENTRADA,

S � Os portadores de convite terãO' que apresentar
documentos de identidade.

6 - Os cartões de frequência não terão valor para_ o
carnaval. ' ,

SERA' RIGOROSAME1\JTE PROIBI;90 O, USO DO
LANÇA PERFUME COMO .ENTORPECENTE (CHERETA).

Aconselhada, pel� pratica, a Diretoria esqlarece os se-

guintes pontos relativos '10 Carnaval:
,

, 1 _ Não serão atendidos, nO' decurso dos Bailes, ca

sos de esquecimentos de carteiras sociais ou de anuidade).
2 - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, pedi·

dos ou aquisição de convites-ingressos.
. I 3 - Não serão atendidos pedidos de ingressos
t6grafos.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 1965 .

Riram do Livramento - Secretário Geral

José Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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49 ANOS DE T.JABUTA

CONSTANTE EM PROfJ

DE SANTA CATARINA

Ante o
. Metrop�l:

i I = '1.1
"

;fi

Figueirense e Metropol'
não foram além -de Um
marcador igual na peleja
que seus conjuntos susten-

( taram na tarde de 'an�e
ontem, no estádio "Adolfo
Konder" que apanhou um

público que prop'oréionou
às bilheterias renda sune
ríor a 400 mil cruzeiros.

"

,

Das .boas não foí a 'pJ1gna
que, no entanto tam'Jém
não foi das piores. Ambos
os quadros apresentaram
defeitos técnicos" prírrcínaj.,
mente nas ofensivas se'ndo
que o Figueirense veio a
€néontrar seu jôgO quando

Pelo Campeonato

P O,NT o

• D E

ENCONTHO
,

unI

SE"

. .il\-' re()

A CLASSIFICAÇÃO
Eis ,a classificação dos concorrentes.

• ; após a terceira rodada do returno:
,

10 lugar - _Hercílio Luz, 3 pp.
20, lugar _' Olímpico, 7
30 lugár _, Caxias e Metropol, 11
-10 lugar .;...,_ Figueirense, Mal"cílio Dias

'e Barroso 13 t-

50 lugar � Tupy, 15
l 60 lugar � América e guar�l1í, 16
r-

000
000
000
000

I,

A PltÕXIMA RODADA.

A próxima rodada, 'a 4:Q do ' returno:
. �

marca os seguintes jog()s:' 111J?O li

Amanhã _ Em Itajaí:""":': Barroso :t Fi-
''1� f\'�C$. '

g-qejrense; Em Jm Jo�viIle _ C�as x Tu- I Z Y�� - 7 "

"
� Ir -� l. 3 Fí,;

py; Em Blumenau Olímpica x Hercílio Luz. t' ...._, "j ('" -21"1 ií/ i

�a feira - Em Itajaí _' Marcíli? Dias j�.._�, ",,�-.'�J�

I II

R,EDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
"

MATJRY BpRGES - GILBERTO I;l'AHAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

-_ .. __.�-_.-

Roxy
às 4 e .81/2 hs,
Sean Connery
(r07)
Ursula Aqdress

- EJ'vi -
O SATANICO DR. NO

,I
FJtsmanColor .

, '

'_ .._ ...

_"--(-
-

�fARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT;UZZ
RU I LOBO -'- MILTON F. A'VILA :_ uRILDO LISBOA

ABELARDO ABRAHAM

, ,

,----_.--',

"

Metropol - Rubens; Pi

loto, I'aulo Souza e :t'<;n,"ir;
Pedrinho e Édson: C,'t�ii;a,
Idésio, Arilrio (; Ga!rgn
Preliminar entre ,Íll\'f'-

,nis do Avaí e Figuei:ellse.
pelo certame da' ,�ategori:t.
2 x 2' o resultado. conser

vando o Avaí a Tidprar.ça,

, I

gunda metade do período var não serem acídentaís ta 'por Pedrtnho ' 'que com chuta e a bola vai de en- a de , que a bola ,ent:.'ou

complementar, através
-

de os insucessos do tri 'càin� le�� 'toql1.e com o pé direito cqntro<ao travessão, encer- r mesmo, daí ó acêrto da 'de
Uma reação que por POFC.:i peão eatartrrense que não .na 'bola' !n:-PlHsion:c'l�:"'a para rando-se I) primeiro' tempo' cisão do apítador. R-onaIdo
não, levou o alvinegro a tem categoria .para alcàn- "Pilotq que.. ao .seu lado se com 'um lance i:>er�g6s6 di- "saí contundido,' mas' .ogo re
conquista de uma retum- ça;r o "tetra",

. encontrava. Atirou COiÍl vi- ante 'dó arco de"Jbcpl,y,.'ten:- ' tania, 'o "111,_Ésmo não, acon-
cante vitória, embora como De um certo modo, ,�o's'-, olêncía 9 :�ercúJ�6 zagueíro, do Idésío perdído" boá oca- ' tecendo' com ,Ito, [W'; 39 "TORNEIO AMIZADE E DISCIPLINA "

tal tivessem os locais rece- t�1l10S mais' do Figueiren'-, .,fazendo' com que .t €3tüa' sião pára' 'aumentar' 's, di- ll1inV40S,' quando
:

atingld:>
bído o resultado de 1 x 1. se; pois "foi mals lutaclôi' e, de' como '-atíri'gis,se '1' trave rerença:

:, -.
"

"P9r gádir, _d'e;:�QU a ean-,
.

A partir de 21/2/65 no estádio Corone.o que imperou em ',')do coeso -e, tivesse um púUJ0 eSQl,l6rda", .do: arco 8 fô�s�' Vem o
,

segundo . t,,,,iUPO, ena � para- nao mrus l'ClOr-, ,.
"

"

." " " 'I, •

o 'transcurso do encontro dwsorte, o'triünfo por cér-. d�"encQritrQ &'.i�êelY': e '::11- e notavse logo que O'FlgUe.,l- nar." .Antes .da saída
; do'('.,AmerIca em., Barreiros (campo do América

foi o_jôgo, brusco posto em to" que lhe pertenceria, O tra��é úas re'des;� suíipre2!1':;'; rense
'

atua' .milhlJl-; mas
"

r?2ay��, boa.' ,,?ab�ç8;Üft "Je
-

R.F.C.) 'Sensacional torneio de futebol var-prática pelas 'duas" equipes, time orientado por .ro,:;ó, dencl� o,:guarçliao "c�!ol'cd" , num: �taque do '['"c'ver:;ário, Marreco fOI desviada para .

ad I
' .

prinCipalmente pelo qua- Amorim chegou a ter a ';P1I que 'deve ser -apontanrlo Aiirdo desperdíca excelente escanteio .por Rubem, z€anO patrocina o pe o América R.F.C.
dro visitante que €stá 'C)!': favor um penalty que . 'o-. como culpado do tento, oportUnidad�.' Os, melhores, DOS locais: Disputarão o referido torneio os seguintesge de ser àquêle time btr- naldo cobrou, ensejando ao Reage o Figueirense à Aos 21 mínutos, num ata- Josely, apesar da talha do

I bmaniaso, técnico e CO',l1'...l.- sensacíonat 'Rubens pratí- procura do, empate e Zezí- que perigoso pela direita, gol; Helinho, Marreco Édio, C U és.
tivo que vimos adjudícar-ss car bela defesa, E ioi R.::-' nho atira forte "defendert- Nadir comete toque centro Sergio e rio. No C!Uc"Ct1'0' de AMERICA R; F. C. (Representante deBar
ao título máximo do sul bens um portento dentro do sensacionalmente Ru- da' área e o árbitro não C'riciuma: Rubens (o me

° mesmo já ia na se- do país. Isso vem compro- da cancha, ��eaIL7,-:u1-"U de-, bens, isto a;os 35 minutos. 'hesita em marcá-lo, apesar Ihor em campo, mesmo ra
fesas incríveis, apesar ce Aos 40 o' mesmo Zêzlnho', dos protestos, dos vísítan- .Ihando no tento i. Yl1dir,
,ltLe ser atribuída culna do 'tes Ronaldo cobra o pe- 'I'enente, Aríldo, Édson e

tentá. do empate. E' aín-ta nalty, mas Rubens S;:;1',8, e Piloto.
o' melhor guardavals.s 'X,1'- desvia a bola para escan- Arbitragem do paranaen-

H I
f riga-verde: CINEMAS teioteio '

que é batido S2m se Giordano Meneei, 20m

ercí io volto,U a vencer e' O,límpico 'Os primeiros minutos es- resultado. Uma oportuní- 'trabalho aceitável, auxilia-
-

. tiveram mais para () Mf3t,<I- CRl\lTRO dade e tanto percída pejo do por Nilo' Silva e Vírgtl'o

teve nôvo empate,· Ca','XI·a,'s d'evo,lve,"'" PaOg'o:eqs'upeerlOdge'Ou nbaelSa prOin))loP.rilb:�u;;� São Jose time local �Ge mesmo as· Jorge,
U sim não des:uüma e inves-' QUADROS: Figneirer'seFone. 3636

ao Am'
.

d t T
nidade pra inaugurar te furiosameüte, obtendo a - Jocely; Marreco, Édio,enca escore o urno e upy Quando em meio 'a lm�a

'') <>1/2 h reconpensa elos seus e'lf',:r- Serg,'io e Manoel; V11.1prlo e

b f d t
as .J e o s,

Bd"
,ara un a dian e do arOD <;o.s, pois aos 29 minutos, Helinho; Wilson, 7.e'�inho,

venceu a rroso para ,eixar ii ,"Ian,. dpirà J���loY' ga;u:ebolaar.re:�.o,�,�,no�' Di��l��g����s '-;- em advançalnct10 �n�'l!Jrofundw�. Rolnal)do (!to) e Arcy (Ro-
., , ,- (�, '? ,a eeül .LV, a,rreco, (.a na do .

terna- 24, horas (lnós pOArOcsim3'3a IOl-101'11aurtcoos' ,surQ'j",', 0'

MEU ���;-��A ME
extrema direita arremw;sou

,

, e a bola ver!ce Rubens TI')

O C
'

d
" Censura até 18' anos,.

, arp.p�opato, .a Zona Litovânea pros.., .ponto, Íllicial.
..

Marreco �er':' ângulo direito mas não vai'

seguiu sábad '

d
.

'r

deu a bola para Qalego q�e Rr'tz
�

.. ,
às red.e�, º �!bitro dá €"ól,

'_ O e omlngo, quando foram
_ a.vançou, sendo porém se:" de, nada adiantando os

efetuaaos cinco matchs, todos constantes' da gUrado pelo rnédio, punindo F;one 3435 prot�stos dos visitantes que

3a rodada do r.eturno.
'

o árbitro a falta pr6xir.,a alegaram, não �er " bola
, à area, A c011l:anC;E" 'c.i fel- às 5 e 81/2 hs ,transposto a linha' do go�.

,

Aqui foram adversarios Figueir.ense e,,' • Rod Flash, A impressão que tiyemo'l €i

Metropol, que não foram. aTém de' ,um empa� '.. Bela Cartez.

te pe�,:s��:'::a�x��i disputado o principal I ...
_ ,,:' _ _l,,!:t/;i�e

'

IJ
'

AS SETli!B���I!� DE ALI

. "'" '" TotalScope -EastmanColior
,rencontro da rodada, �ntre Hercílío Luz e GUél '�:;',:..' _j�'''�'" Censura' até 'lO anos.

ranÍ, tendo o líder confirmado a' vitória do !_,'; ,-L, ',:itd '.'
� �

� 't:l!iJY

turno, marcando dois tentos contra nenhum :'

j�j \
'",�do "Boul�.e" de it�pàva 'Norte. De ,r.,Jr(., ,.it,h,

lmpico e MaN.'Jlio Dias foram os nro- .il:"l"�, j" '�itfjs;l V

tagonista� do prélio de$enrolado na cidade "}!r, �..� � ,j
"

de' Itaja:J não tendo sido aberta a contagem
I,;

-

ficando agora ° vice-lider atrás do líder qua"':
tro pontos.

O ,clássico da rivalidade de Joinville
travado entre Caxias e América foi do sm�is
sensacionais da rodada, termiriando com o

triunfo caxiense que devolveu ao rubro' 2xO
do turno,.

Finalmente, em Joiriville, em prélio efe
tuado sábado, a equipe do Tupy derrotou a

do Barroso pelo escore minimo', tendo sido
bem acidentado o encontro com conflitos .en-

�!

tre jogadores dos dois bandos. Com tal vitó
ria as derrotas sofridas por América e Gua-

, ranÍ, o Tupy conseguiu, finalmente, largar a

tão 'indesejada "lanterna'-'.
'

Censura até 10 anos.

BAIRROS
Glória

�s 5 e 81/2 hs,

Sylva :Koscina em

PAPAI DOCE VIDA
Censura: até 14 anos.

, ValQr nóvo para o Ava�: TOfofa
Apurou a nossa reporta

gem que a diretoria ,Jo
Avaí prossegindo no seu

prógrama de 'efol'ç';'.; pa-.:a

o ,time que no próximo (!f�r-

, tame esperá-se consigir
algo mefhor que nos anos

anteriores, lTlikndou bu:õc::t!'

no intei'lor dé 8ã0 P;o"ulo,
o j oga(�or: Tsiota, Cj1Y2 -; i,;J,a

t.t

, ,!�"

j ,�I
,

A 'T E N f"}; O
, ..

reiros) ;

Flamengo F.C. (de (Representante de Ca
, poeiras)
OSVALDo.. CRUZ F. C. (do Estreito)
CRUZEIRO F. C. (da Capital)

Será oferecida, duas Taças e vinte �e du
as MEDALHAS pelos Srs. Comerciantes de
Barrrl�h·os •

TAÇA,� Pànifleadora Cruzeiro do Sul
d,e Mário Costa

TAÇA,-' Bar Snooker 10. de maio
Tolentino Hoffmann
MEDALHAS - (onze). Fiambreria' Sete

,

Setembro _' de Manoel C. Ferreira
MEDALHAS _ (onzle) Panificadora
Barreiros - de Saul NasCÍmento

TABELA DOS JOGOS
10 TURNO

de

,

Dia - 21-2-65 _ América R.F.C. X Cru
zeiro' F.C ..

Dia - 7-3-65 _ Osvaldo Cruz F.C. X FIa
nas duas extremas do ata- mengo F. C.
que segundo dizem, trata- D' '14 3 c5 A'" R F C X O

'

se de um bom valor qUI: já ia _ ."'-..u _'_ meru�a •.• sva

'deve estar enél'a nós para' do Cruz F.€.
Dia - 21-3-65 Flamengo E. C. X Cru

Império
Fone 6295

às 31/2 11S.

Tom Tryol1
Beverly Garland.

- EM

AUDACIA DE UM
VALENTE

Tecnicolor

Censura até lO' anO.s.

Rajá
às 81/2 hs.

Bob Menkhouse
Leslie Phillps
Shirle:y- Eaton,

FIM DE SEMANA
COMPLICADO

Censura: até 14 anos

NadCf rle
REB;TES

., , �Jl, .
em ilR' PAnQ

,LOR'" . de frems CO�AD4R
- 60% �i� no apr.Jveita
nwnto daP Luaas.

CA A "DOS 'FRE:�r

se submeter a testes lia

"onze" alviceleste, sob as

ordens ,do professÍ)�' \ Libó
rio Silva. nôvo técni�() do
club2,

Oscar desentendeu-se com a

diretoria do Avaí
Ao que s:lube a nossa

.

reportagem, Co p4i..Yer OSI:3r

desentendeu:'::�'''''êbm a di

retoria do Ava!, sendo pro
vável a smí '.lft-Ída do clube

\
'

alviazul. Fala-se na 1)(;:3si
bilidade de sua transfer§n
cia para o Paula R.::unos,
pelo qual, há anos. se tor

nou campeão do Estado.

---�---------,-

o Avaí ainda líder do certame juvenil

em

,Teve a,ndameüto, sábado.,
e dO.mingO., ,0 Campeonato'
Citadina. Juvenil de Fute

bO.I.
Na sabatina dois encon

tros foram efe�uados, tendo
na preliminar jogado Ta

mandaré e Atlético, ven

cendo o primeiro por :� x O,
escore verificado tambem
na partiçla de fundo en

que foram adversários P';s

tal TelegJJáfico e Paula Ra-

mos, favorável .to primei
ro.

Domingo, realizando a

,preliminar do encontra Fi

gueirense x Metropol, de
frolIltaram-se, Avai e Fi-

gueirense que empataram
por 2 tentos. Conti""na, as

sim, o AvaÍ como 1" . ab
soluto com 2 p�nt03 rIe di

fel'ença do seZ'lmno ('010 ..

cada que é o iUlét-ic::>.

zeiro F.C.
Dia _ 28-8-65 _ América R.F.C. ,X
mengo
Dia - 4-4-65

FI�

Começou o Rro-São Paulo de 65� Cc
rinfians,3 x Vasco 1! no Paca'embú
Começou, na t.al:de de

dominfo, o Torneio' R!o
São Paulo de 65. Um úni
co jôgo foi efetuado, de
conformida.de com a tabe·

la. Teve o mesmo luga r EO

esco-,

Cruzeiro X' OsvaMo CrU7 �

F.C .

20. TURNO
Dia - 11-4-65 _ América R.F.C. X Cru

Zf.�IrO

Dia '-, 18-4-,65 - F�amengo E.C. X Osvaldc
CTUZ F.C.
Dia _ 25-4-65 '_ América R.F.C. X Osva!
do Cruz F.C. I

Dia_ 2-5-65 - Fhrmengo E.c. ,X Cruzeirc
F.C. 1:
Dia - 8-5-65
go E.C.
Dia _ 16-5-65
Cruz F.C.

América' R.F.C,. X Flamen

Cruzeiro F.C. X Osvalqc

--'�'-�--

'p f'�O- r�'Jt"' f J
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,
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�
use ÕCl.!OS

bem odc;'>lodos

atendemos com exatidõo
suo receiio de ÓCJios

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOO�RNO lABORATÓRlu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Conforme vinha sendo; xe a fim de' tratar de ln- ,deira, oferecendo a homena
amplamente nctícíado, rea- terêsses ligados aos muni- gem e agradecendo >- apre
lízou-se no 'último sábado, ç1p10S1 daquela região do sença do Governador Celso
na cidade de Vt�i�. ,. 1'10680. Estado. l!:J)tre; os ...: Ramos fi 4eriWs auto�
ínaugurar-ão da 1� .Festa da suntos abordadps na a�ú. des catarínenses,
Uva, promoção do Q-ovêrnó. . <i;ida reunião,'merecem. dés-
do Estado, que tem IJor

..

fi- taque os �ue' .diient respeí- 'Falou a' seguir o Governa·
.

nalídads mostrar aos' cata- to '

.

à 'Construção das r0<1oo dGr do E!iltadoi dizendo dct
rínenses, tudo aquilo qye é ,,13s Caçt\(lor-:�bon Régia sua satisfação em '�rtici
produzido na região Ido Va- BR-2 e: Fraiburgo-Santa Ce- par das festividades que 'lU

le do Rio do Peixe.
' .

cília-BR-2, 'que muito eon- se realizavam e aprovei:..
_Grande número de auto- tribulrão pára o desenv(i)l- I tando a oportunidade. fe�'

rídades e populares compa-
.

vímento da. .economía cata- uma. prestação 'de. coriÍa$
receu aquele munícípío; o rínense, das atívídades de seu go-"

·

que possibilitou : se cO�ls6li� I. .. vêrno, principalmente no

#�se !? sucesso que .�se es- HOMENAGEM A COMITIVA setor agricultura, que com

perava alcançar com a roo- f.l. -colaboracão do ex-secre-

Iízação 'daquela' festividade. An6s o encontro C0m. es hirto Luiz Gabríel ê do
prefeitl1s. o Cl:\efe do' P dér . deputado AntÔ'li1

.

Pích-ttí,
GOvE�N"T1I0-q, COM Exeçutiyo fl comitiva f"l'aJP Santa 'Catarina: tem: repePf-

PREFEITOS. homenageados com um ban-
quete,' o�ere.cldo pelas elas

&es produtoras e pela Co
rníssão Organizadora da l�'.
Festa da Uva.

.

'Na oportunidáde . falnu
.

o

Sr. Cesar" Aqgusto .Filho,
Pnefeitc)· MUnicipal de' Vi·

Após percorrer todo o

pavilhão onde f,'l�tavam ex·

postos os produt9s
.

bases

d<l economi::J, . dO Alto Vale
do RI(, do 'Peixe, fez 1.1S0 da

palavra o Che'fe d� �xeéu
tivo· catarÍ\leÍlSe, d,izendo
que rep:>� àquela. região
par�,

. mais uina "vez, revi

ver com a sua iaboriosa po

pulaçãO, momentos 'a1t'lS do
seu govêrno. Recordou' e1Y'
seguida ,'t sua peregrinaçãc
nela 1.errÜóTi� catarinens�,
em busca de ele'l'entos que

Subsjd;ass�m os' planos- f'
programas' cu.ia eye-uco;o
h!n;eria·

'

de libE;l�t<lr 'S-nt,;
Catarina. rlesneri;à�do-a. 1),'1-
ra o progrrssá e des"nvl'll.

vi�ento.·
.

F-m ontro p�,nt('
.

. '

de sua' ,.nl'''''R.r'I. 'afi�"oú' ('

Governador Celso que "nns

dias de' hoje: os dois' � mei
milllões de 'catarinense� pul'
sam com uma. 59' "�nv;ccã'l:

.

a, de' que é possívej, pel') e"

l'Ôl.'CO próprio, ven�er as

bart�irªs QO Sl:l:pq.esenv0lVi
- mento e ingress.<tr ,nQS ca-

minhos lumin"�os pa pro;;-· '. ' ._
. õ

"," ij. .
.'

,
•.

'

.• '.

.

T 'dade econÔmica e do Aspecto tomado na entrada do, Pavilhão·das,Industnas· d.o Oeste,�em Vlden"ai

Des::sm��jn:s��nnc:snt:����i!: ro-

peFontôn;-'��'�Ii���'" ....;�dida�-;" 'ai)
-

dtlViefnam 'I
.

',' '.'
.

.. "

.
. ;\

EONG-KONG, 15. (OE)""'t'. brti as conversações realiZa-

G'
.

"

. ,
, .

,.,'., ."' ,'o r ;' .;,
J.

A' .•

Fontes diplornáticas e do� d.%' �aCapital\norte .çorea- ".,' .... O'.'.V A.,,�. 'r.'n'�O··.·· .'. n' O".' s "t;J.' r· ':,:,�-c·O"'no"m,IC�O'Serviço de Inteligtmcia, diS- na; entre os cilefes de·· go- � � U . �
seram hoje que não tinham vêrno de ampos os p!U!ftlS( ,,'

. .
, ;;

.

ftmdaÍn1mtO ',as notícias de Ao final, declara o comuni-' 'O' sr. âttilio' Foht'alla encargo.s fiScais estao' ,pro- as dificuldades'! que 'os' nos- pít'lL estrangeiro.. Espera"
que tropas da china co-mu" 'C9;QO, gué foi aprovf;i.da 1.Jma (PSD-SC) an.alisou as últi- vocando uma. parali;�ação' '\sós emPresários ;,�tão ..

eq- . mos .q.úe as ��to���a4Y�, fa
nista estavam cóncentran,do..,; conferência jn�er��qióna�. ma5- .m�dJ,�sZ;>,dp 66v�1$0 da iniô�ativ�,w:ri'Vacl.<i; �i'l fO- ;,�9rit:tY<!\l�() ..{f�J;\áJ,;cont<que.::;.Z�Íldárias l'ee�ammelt:t o

se em pont(!)� da, fronteifa' p,ara que ,pos� ; seri'�êt;cb.n-: �. n�, s�tor ';ê(;6rl�i�ico tA\ii�iWs-' rneri.�ar;i'áo a!1;;�;tuttagéni>l; 9s 'nrt�i��,s�f�e ����:�d}Í�ia� r,:p�b�êrr�a para e�itár .. ' çpn
desse País c�m, o: V�é�n�,�;,. �rada 'u"lua .splü9ão;. �a:ra· � i�: : tão provo.c�I},dQ cUHé�Idà- emp;.esariQS l'�ar� �aldár�m. pa���h1;. a p.e�Fe';1���. ao . f�� ,.�eq�el1Qlas., 'desa��a�do NOJ;te. Os inforn:anttls'" problema-"i.lausean�;,." )"';"("/"des::àS dl,i.i:s$ê,& procr�t�)l'a's seus,;', '_'comprom�ssos .saol -- '-:-:-'" , -� . ,<' .... ,: .. ,

'

aqsinalaram que não .há iri- .. �AlGON, 15,.'(OE) __;_ Pros-- élll reper(ms�Ões de 'âffib'it<i>,' Ob�igad;d's""'� 'pagar jnrol!{�d�",,�;:::.é; Secf'ef'á'Fi't;jida'.;,Saúde Jnsp"eCi�oná�icios de movI:ment.'3,ç�p J;l1i- segvem
. o� tr�1?alhos :'ie, r&. ' soci�l. Lembrou o orador 8% e m.'llS para obterem. .,' .,

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

litares dhine�es. de car�.ter moçw, �os' corpo� dos�no�c que reitenidãmen�e tem m�- cfll'nUa1'rn.Cqiaume'ee�st.soe· Fae'Cs'til?ii'P,�o' cOdlle- Atl"v·l.dad'e' . de" sua' '. Pa�t.'aanormal nessa zona." P.or . te-amencanos soterrados, nifestado o· seu aplauso à .

J

suá parte; porta voz da, ein� sob os escombrbs rio quai"j' orientação do Governo re- coisas contribui para o en- O .'Secrétário .da Saúde e .' Com êste objetivo, e�têve
baixada dos Esta(ios Uni- tel de Ki-Nhon,' bomb,'lrdea- volucicinário que nesses dez carecimento do '-custo de vi- Assistência sociái,. Dr. Ar- o Dr. Ármando Assis lia

dos �m Saigan, Vietoa'm c;io do pelos vietcongs na se-,
meses conseguiu pôr ord:m da, agrav�Ildo a já precária mando Valéria de Assis, cidade de B�u�enaü, , ond�

Sul, dêsmentiu RS informa.- mana passada. 9· cfld"iveres
e disciplinar a viqa naciO-. situação de grfJ,nde p,'il.rte de, de1,l inicio, na última

-

sema': verificou a- construção do.
ções pUblicadas pelo �S�- ;"Í /f"·ram encnntrados, res- na1. Entende, entret':lnto, nossa populaçá.o. De.ntre os na, ,'l viagE;lns ao interi,.,r do djspensário. de tuberc1110se

, .... day·Times de Londres no tando agora .12. Continua 'que cert:'ts providências que novos tributos, ressaltou o EstadO;. com a finalidade d'lquel� município" obra da

Em Jul.ll0' o· Co' n"c.urso. Etf.ad., ua. I sentido de que tropas 'da em vü;:ôr:o tnque d,e reco- es.tão sendo tomadas dão que considera o mais injus- . de inspecionar.' os sei-viços' àtual àdministraêão e .que,
I' J china coml.inista haviam lher, decretado após Q aten- 'maus resultados cf'nttibuin- to de todos, imposto de r!'ll1- relacionados com a Secre- deverá ser instalado' dentro

.dp... )P"!a no
entrado no Vi.etnf:!m do Sul.. tado. do para desprestigiar o, Go- da de 5% sôbre a reavalia- tariâ da qual é titular. d� poucos 'dias.' ,. 1,

.

'b' "Nada há. de cétto' nisso", l;lA]'\TOI,. 15 "«()E) - Dois vêrnó � tirar-lhe 'a conf':an- cão· do ativo das
t

empres�s. - �-

O· Departamento de Cul- te da cÍlltura; prestigie SaIl- diss BC> norta, voz.' navios de guerra nnrte-,nme- ça que até aqui tem mere- Como ,<.I. reavaliação é ficti-

turfl. da Secretaria de' Edu-
'

t� çatarh').ll parti�ipanao d0 MOSCOV', .'15 (OE) � A ricanos, forlj.m incerldiaçhs ci'do ido povo brasileiro. A eia causada pela inflação,

cação. e Cultura, ,'ltravés dl;l. citado Concurso., URSS e a. Coréia de> Norte hoje pell) e-xército popular· descapitalização) das empre- as'empresas estão na ver-

Divi�ão' de Artes. lev'1rá a.
'

•
exigem aue os Est,"d0S Uni-' " norte-vietliamita, no mo- 'sas' privadas provocapa pe- dade pap':mdo iJ'llnnc;to sô-

.
NOVA �ORK, l5. (OE) - rante .esta maC\rugada a.

'. eftlit� nos dias 6, 7 e 8 de ToÇlos os interessados�.-se: dos cessem a guerra que' 'menta em wie peT1str'lVam . la elevada e perm"nen"e I
bre o ínI'Pp.p, de infl"c"o.·

'. .

costa orient,,,-l elos Estados

ju1lÍo nróxi.m.o, o' II C01\T- rão atendidos' no h"rário travam ,no. Vietnam do Nor- em ?R'uas terl'itorüüs da Re- _iniJacão, a falta de finan- A' fa";);oHde 011e o G�vêr- ,Massa 'de ár frio pr9ceden-" de �,Geórgia e Bo;�on., Ém'

CTT'P.,,?O ESTADUAL· DE das 7,30 às '13 horas. no De-' te é que retirem su"s tro- l:>libÚcu'
>

Demncrát.ip.a do ci,'lP'lento para corrigir os no uretende cri,'ll" ua-ra o'. te do .Ártico" se. estenqeú: algumas localidades" da Vir-

-�IANO. ,
( .

partamen�o 'de 'Culturq' sito' pas. A afipna,çã0 está con" Vietnam do Nor�e. A notí-: efeitos da depreciacã,o de inves�iIn�nto de cauita1 es-' hoJe sôbie o médio oesté "gínia a, neve' chegou a se

Você Que é conscbnte de ã. J'l,ua
.

Saldanhll . M9.ri.tiho. tida em conl.unicado
.
ptibli� cis foi divulgada pe1,<:\. rádld noss,a moeda, os ,ele:vados trangeiro em nosso País·.e dos Estados' Unidoi" - A: i€>r:

.

acumular em' 18', erntíme- -

que a a'rte'é parte Ülteg'!'�m'_ n� 47. '- . ': cado J!bJ� em �oscou, só- de' Ranoi.:
'.

._

me,nta de neve caStigou du- tros ere espess�ra;

q;;;,. mas que a Rubens de meu·làdo. Homem' mcà.,u teZa que nos' causa a im..;·�dinlieiro mellro.r co- qu�ndo lánçou a: sua pro- pl"imeira neCeSSi(}-a-d-e"',I"'.j:"'�l-di-·s-·,i
Arruda Ramos levou a' um de mistif1ical1,. proouran-do �ssi�ilidade .c1e continuar mo é do espírito' do sécu- posta de um retôrno ao pa- pensáveis ao

-

su!>tti(\to' do'!
pro,twldo �batimentQ "�O:' ser; diScípulo, dé Giordano, a ver o home1Jl certo no io, � tal ponto que um ami- drão ouro; .para libertar- p'ovo, em bencfici.o .dl:' u.ma'

entrado :em cri$e Vat:Oi"gi- raJ que-llte sU$citcm a mOr Bruno, queima40 vivO por seu ,lugar' certo (THE RI- go meu chegou il"r�fletida- nos 'da escravidão "cam'bial 'vaiorização dia'bóHc);t e iJ1:·
ea, da ·qual. nunca' mail:lte...;.olluevemprovar.a/ln.ãoquererabJUrarprincí-GHTMAN}N.;I.HERIGIITm:ente.adizer-pte..

os �eus q�,e passou de. exer�ida n,e -s�n1;'ata" que so 'b�i1.eiiciQll
RUBENS DE. l\RRUDA· sàiu até à ,:m.om, desde l�.m;pid� do se,u cat:it�'r. pios que a.fb;m.ava. '}lOr ......ACE), consolalldo�os co- artigos sãó po�co .VMoriza- 'la .libra 'esterlina,'pai-a 'ser a traidores do pont_ Coh'o

l.AMOS, a�ora desencarna- um mcidente � Que se jamais. _'orrompido pOr in- verdadeiros, enquan� à lor 'liO ;pOsso, ,com as minhas dos porque Dão s'ãfj 'Pa-. exercida pe1q� dolar"'i '.'{' [- ,�o exemIllo vem;' ue "inlji!
",o e restituído. à 'plenlfu::le V:Íu envblvido, a oontta2'Os- dignós proéessOs panfletá- dem da Criação, em vez �onvicçõe� imo�lista� que gos O 'que é fato é' 'que O nosso Mioptro �itão êsse- lllau 'exemplj� inct'nti
de sua .atuação benfazeja to, i�iden� de' caráter rihs, como sói aICOnteeel'. de flôres sôbre uni ·'túmulo --ne lPefJJlÍtem �er-lJJes o a ;'Varig" illtimamente ne- da CunhaYaeb.ó-u 'imiwrtà:n- vou procédimcnto ideIitico
'0.mundo dl\s iMias que' puramente jornalístico. que com a grande. impre':'sa_ vazio' de qualquer resquício rú

-

está s�mpre aqui, 'jun- gí)U-s� a atender ,a' uma te essâ prQposta d� chele" Jiã C4t,ssé cOJtieiéi.�I· .. :�t'�
� o.ndé se e'abOl�am todos 'a outro qualquer mOilel'no modema, em muitos (' mui de -rida espiritual, ven1)o 'o de vo.cês; se. .quisprem \"equisição da ABI a meu supremo" de) povo, �ncês. i prefçre esconder \e ..

, inuti:i...

'S m.eios necessári�s ti re�- plumitivo terIa levado
" a toS "asos, infe'izmente l!a-

.

nêste ,instante, evocandll. o �er a sua ajuda é sú
..

chão
..favor, para uma passag-em O Jornal do Comércio fi;- zar es'toqu�S, f�gindõ assilll\

'i-a.ção· do que quer que yioy\.en.toSl ataques,.como é ra o Brasil, para a. ·sua amigo. que se acha no. ou.. má-lo e não �e.. mêdO'deaté Florianópolis .:om 50% :màdo,ém Irving .......i$cQêr, 'à�l�i..da,.O.ferta'�e{iª\pro.cUi�"
"'';'a existente no. mun�o de r,�a numa class� c0!n. tranqÚilidal1e Social� tro plano da ...vida, P�dÍJ,';;' espect:rll!� "Cad,a VC'I'l ile desconto, alegando que acha ,qqe não é mais Jic:.ito ra, a l'eduzjr- o;;::.nreços '���
'!:tá. de continuar ajut{a:nt.l� postá geralmente �e ho� Não. venho trazer flõ-res 'Il}.e que aceite 1QÍl o pensa':' -nais. o,s mortos go.v4?rnam 'u não pertencia a sindi- falar"se em padrão-tUfo vidjL ao 'exceS�o. �a_, proi1u
os que moureiatri Iles+a ófY m.f>ns orgulhosos e que à sepultura de Rubens de mento em seu louvo... I em ;;s vivos". Adeus, meu ca: �ato jornalista. Domo. per· e nêsse sentido .rompe cami;'" ção!::& a:.úüa- íj.goi'a.ó que,
'1';"a de, ioroalismo

.

bont's'- �lp'jt"iam. na,-a. !rl t.n�",�.o� �rrq.da Ramos.; Como. C(s- louvor da· sua intepidad'e -o Jú, até b�e.ve, l1luitô +encer a sindicato. se não. panhi). '-contra a propo�t.a�
- velIi.Qs�L"r�rrnitir-sê

'

a. t'X�1
<" e iI.il!"!"o Que é a do "O" direitos .. in�"to o d,? in," pírita, somente 'dou val()l' moral. do seu constante breve, poiS já .pas!ilei o Ii- sou profissional, conq,uan- de ,De Gaulle 'Á ã.nliga· pórlãção '"'de

.

innà
.

c-e-rta,
"lls"adó" .. na ,!ual urestiglí>- suItar os oo,dere!l CQnstihtJ ao co�o· enquanto vivo, bom humor �indices certo� ..,ite da idade e já. ven�o <o de fato s�:ia - e dis�o lei' econômica da Jiyre ofer' �uald�d!tde de caril!'! e inte-j
',.s ..,pst"ps (11\ �o>:"a1;,,·.,o dos. ml's s"m":'re re(msando tanto assi-gt Que ao �:tbo da' sua elevação esy.rituaL 1izendo. ao llle� corpo, que '"e u>rezo - �o�nalista?! ta � :da tivré ·prbcul·à. 'ilue::� "'diat��t� . õ� açotlP,'ueiros I
�..+:",i"'e"se I, têm sa'bido al.'s SPlJ� COl""'8S "ão nro.. do· t"",!,o lep'al !lua 'con- Receba o .carO anugo es- a ladainha considera ,o ho- São 8ssÍlil. êstes O"llilllO- mantmhf" em. um munuo awnentam. o preço da

car�,"',;o.,tP" o. fo...-o. sa..-r.aif(, lia �issiona;s o dj ..eifo d� lIsa- s!'nrar,ão 'de cornos ení :se': tas exnressóes de at:eto de ....., ....... ' ,,)'I">p.m!'n�o hom9' qui "-o.s temnos! Frederico �ch- ainda nao totalmente 'en- ne! Oh! Manes de' Se-
••'1;-....,..�"� lh-..!' e s�n"ata. rpm,.-li"1'''''me,,1:e;tp s.,'ã, in- !l'ltlt.ura rasa, mandrio cre-' um. obscuro colega e tece- pulvis est "': ..•.•.... ml.it.t bem, o' cO'n'Ol'oon.deu. tregue' às hpSt;d' de':Satá- ·roy-B�ulieú! "" � ;.
!'1ps4'a J)pm,fl,,"?')h�., .t,a"bs tf'lip'êI!c;a .. Que 1:a! é o. ('i- m.ar o Que rpstaya, tio. 'lor- bam os colegas que rema- - Ta'mbéln morreu 'Der- �..... hm foi no!'ta nn{;SI,É ná.s, o e«!uiJ.!�rio

.

ra'lo��:d ":D}Jj.jt) .!Nn �e��ente apé;-<
..��n" ,,:, ...-4-'lT;ha�a nor alll:- t)'p';ona .:t." g'll!se tOo"os os nin.ho. de uma filh.). hem n.escem à ftente dó "O E'i- ".oem.:'me ,�anacrouism.o) de' gra'nde industrilll CII dos preços, foi sub�titu'tda, lo ao Govêrno' do num ,paí'"_
'l"i ...i"-"",,, �o _"'''''0'' <1",,';tl�i- "ilfl"(!S". (le Jo,.",;;:is <10 �io ll).....a,ila. <:1111') Ilesenear"ú.lu' *:..,110" e nO' se�' COl"N)' . de. '\". no(/!t.a �1JP'ust� Fr�derico coisa' que o valha .. Paz à -de!lOis :das dú�s • ��nd.!s'·: �o .�entidQ· d'e ''';ver '!'ie ('11-

.""" .
..l" ;"<,�b'�" �(ihlf(.':', C rJ'f'! ,f",,,pi-o; nqe _

a onho 20S'" de7.essete an�s ,. .de �l\l"ho!"a(!orf.'S 'e, de rceIato- ,Q.(';l""j,·,t. poet.a '_lo,derno, '1�la a'ma.. . _�r�a,s ,�mu"dia�. JjeJa, .l�i ,contra·, uf' m�h\. de. dra;r
QvalL!,".i 11'ollpl"'o .,l""";"i... �uenl te�lw ia.\t.a_ s;l.Jl'la- res e na su� gerência e ,....QHBLF,· de hOJ1).eJl.l de ne O Gene:t:a De". Galllle .da·)co�tr�f�u;ão .:e da ,ga�. o POvo'bl;asi1t;Íro �a .difícil.
VO, il.i7ia..IY\<'S, �;'�"ia �e, OH" a hHb7.9 ,,1'1<1 :G1';"I �as s ... ,.,s o*ici:1as, o alll:'aço "';:i,?io-s, .110n,.P1U que eom,";'pemleu () 'nâllcia, tanto 3.ssli1i que se co.niuntura enl ilo:f-" s(:)

viÇ>lcntos e de ,solidai'iedadc peJa. tris- g'anhar .

cfH1Íl·!i._.

O Governadcr Celso .Rs"
mos chegou a Vídeira . na

·

tarde de sexl'.<t-feira,· reunin·
do"se imediatamente com

prefeitos e lideres da re

gião do Vale do Rio do Pei-
...�.. -......., -------- ...�.-.-

,. .."

,O" �STA fl
�

I JIlAJS '''1IGO DlllRr� Dt SANU CA'!Ál'MI •

Florianópolis, (Terça.Feira);· 16 de' Fevereir� de 1965

"'",
.,

Miais frês- PORUNS:·PLAMEG lanca"
.

.

concorrência públ ica
t.

/0 1)iário Oficial do Es

tado, em, sua ecjjção do dia

doze do· mês em cursei, :pu
blicou editais da Conoorrên

cia :pública, do Plano de Me:
tas do Govêrno, para a'

construção dos Forutis nGls

mu:qicíp�os de c'l1m:po$ �<{-.
voS, Concórdia e Capinzal..,
rem as firmas 'que dtOs.,,:a.-

\ ' .:' �
.

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

rem entr�r na, cOIlco-rência
pl,Íblica, um" pràzo de' ins

cl'ição que. expirará. d"a 1�
de .março de 1965 ..data d;!.
te�li.",,,,,,�,o d"-. referida cOIf
corrência..

Maiores àeta)l:les poderão
,ser' 6Jl@9l'!trâÕ-Qs na ec;'l.içáo
n° 7;7.-52, do l)�Íjo O�d�t

�E�t}uOR JilllnJlO��·ud�Â
VIS�TA '''0 eSTADO;;.

�
.

'- '" "

Esteve fmte:n em vis'ta a <':ordial palestra conl nQs�
T!.ns<:â r'·.j�f'ãô c.Sp�l-d)r sosP.,edatç·res .. ,

Att"l" F' 'O "1 _, • "Q E<.'·7"_AD·.O" d a,110 .:mc�na. � '1" "Te �" agrarl3C�
visit;:nts,. recebLdô "elo 0,03- honrosa· �4.sita, form: �ndo
soo Gerente" Jo':rnfrl'sta :0,->-" ao ilustre congp:ssiSt.'i, 'ver'

tos de qmà fe:iz e provei�
tosa permapencia em' noss�

mingas Fernandes de AQ4ic
no, . manteve demorada. E1

meio.'
- ----------�-----��,--------

, ,

Cancelam'ento d,a Expo{iação
. . da 'Carne-"

.'

".
'. ..' -

.

(
.

·

Prov1dênda \f�sa baratear ,0 produto
... I.

'.
"�o '..

'.

•

RIO, 15 (OE)
."

0 s'·:. 8�m, o superintende�te da
Guilherme Borgho# v91tou' ,)�E,,;AB

' .1everá .c�qfereIl
a afÍrmar que' vai es.:e.f!).r . ciar .� quarta-feira •. c6nl" . o

mais' alguns dias; para que· '�resid�Ílte. do ,Ins�iti.Ito. RioS
os frigoríficos

.

reduzam .
o: gr.andense· da carne; ('uan

prégo
c

da carne' rio atacado .. '46 estudará a POfislbilidad.e
Acrescentou que se isso, nã,o de :fornBcinient0 '. da catn:e

acontecer, não terá dúVi-:' gaucha p.àra àbaptieéi�eritó
das em determinar ó' cano à pouulaçã� carioca e pau
ce1al1'lentn de ti)da "l ex-' lista.

portação de carne.. ÓUtros-.
....--------�--�--------�...�----------�,..;---,----

,/

CARTA DA GUANABARA·
.

,
,

Arnaldo S. Thiago'·

Bt,1ENOS AIRES, 15 (OE)

.do .beneãcíos que há.,muito j'
e.

�

de h;l:bitantes de;' 'VIdeira
tempo vinha aguardando, e municípios circunvizinhos.
AgradeCeu em &egulda aos o Goverllad01' �so �mos

. 'h!l.bt14Dtes .. daCluela
.

t'eMio' prOOeqeu � ll1.aúgllraçla da

pelas, manifes�ções de cario 1" Festa ela TJva. �isitando
nhe com, que;o receberam em. :Seguida todos os "stan-

\ '"'" -/'

e em" 'especial às crasses .ds" da exposíçâo, onqe V&
pro�toras; pela valiesa rifiçou, .a va�ad� de prq,
cooperação que vim dandQ , dutos,que garantem o pleno
ao seu govêmo; o 'que ,bem d�envolvimento' .da regíão
atesta á confianç�.. que, tem qo" V,'lle do Rio do Peixe.
'0 . pevo de Santa Caw,riila ,Na oportunidade usou da
na atual administrl:loçã.o. :', . palavra

.

o V€l.re!tdor Dante

, ..

'

,:'
"

.' Mattorano; . Coordlilp,a.dbr da
INAUGl1RAflAO ;DA FESTA Festa dá Uvâ,' agradecendO

PA 'UVA'
,..

ao. govêm<;l (ia Estado; que
. através, do . auxílíe prestado
pela S8Cretatià . da Àgricul
tum. zarantíú o 'êxito.' aI·

cançado haqtlfla resta, Ew

nome
.

do Ministro da Agr;,'
cultura falou, o Dr. Francis

.. -

66 HoeÍtgepamu;' qu� ex-

ternou feÚ�itaçÕés' por sque-'
. la 'realizaGão, e�perando que
nos. próxinlos anos Videira

volte a realizl;l.f povQs çerta·
mes -da�ela ha.tur�a.

wínskí, o 'deputado Díh Cne
rem, autor do Projeto que
oficializou a Festa. da Uva

,
. ena '\íiddra, o Desembaz-

Fizeram parte da. çomiti-,. gador Arno Hoechl, o Dire
va governamental �'.1" Fes- tor

'

Preside'I).te
.

da CÉLESC;,
.ta da Uva, o Secretário An- Dr. Júlio .zadl'Çlsny e o Dr.

tôni6' ,

Pichetti, ct� Agrictii- WUm<tr Dallanhol, Diretor,

tum, o Presidente em exer- Financeiro' 'das Centrais

cicio da Assembléia Legís- Elétricas de Santa Gatari-
'-

latíva, deputado' Lecían- Slo-
,

.
.

progresso .social." � a iS
adiante [ustíêícou- o G;_ver,

nador Celso Ramos . a -,mte'
rêsse do Govêrno . do Esta,..
do pela realização da Festa·
da Uva, "por ser uma afiro

mação de fé no desenvol
vimento

.

da viticultura . do

Oeste e. na sua dupla supe
ração: em quantidade sem"

pre crescente e em· qualida-

de sempre melfor."
,-

COl\1ITÍVA I

Na manl'iã d,e sábado, na

presença da C()rnis�ã,O cjr,.
ganízadora., dI'!' autorídcdes

Argentina sob emeaça de
. orev'e Geral·

-viços de utilidade pública
da Ar�entina. '. Pretendem

,"- O·Presidente' Arturo IlUa melhoTI;:t. salar;,<tl. . As eon-:
inic�ou esta 'nianhã novas versações levadas,. a efeito
'conversações com líderes \

no dia de pntem, não acu

sindicais, que estão dispas-- saram, qualquer r�sulta,do
tos � parali2:ar todos os ser- positivo.

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

...,....... ....__...._----0.-
.

De Gaulle Inspe,ciona I,mportanfe
'; Base N:a'Val

lÚo�nento em que usa�a da p.alavra o verc:idor Dan:e :;.::al'WoraÍlO, President� (la .Co- "

missão Orginb:adóra'da Festa' da' Uva, sauda�d.o o Chefe dO; Ex�c'qtivo Catarinense

j' .)

d<l Franç�, :De .Gaulle" per- .

COI'eU tà.mbém . a Academia

. .

JJRETYS, França, .15' (OE)
- O .Pr�sidép.te De Gauhe,
insPecionou hoje a Base Na·

"aI em constr11Qão nesS,'l
cidade, destinada a ábri"

Na:val, áo. mesmo temp:-. em
qu,e os .operá.rios e eamp'>
nêses de Bretys, 'rea1iz<lvapt

. manifestação de pr0testo
cohh-a 'a nf'JlitiCa econômica
do Govêrrro. /. I

.
gar os submarinos irancêJ
ses . portadores de armaS

nucleareS, Acomuanhadd dós
mai.s altos. chefes mi1i+;p.res

- .._ _.....�- _.,._' ._._--- ....

Proced�nte da ��,-n�ba
r)3., chegou onte'tl a TPlorl�"
nópolis, <> Sr. Ado; Di Ber
ng:rI1l5, �qtflrin�ns·é. '-atuai
mente resid�do no' Ri� :�El
·,Janei.ro. sÚ"" \'hü'i.f\ n�er.do
se ao fato de 'rever fâi;nil:ia-

.

·res e amigos, . asshn Como
··'p..rtiçipar �do carn-ával· fIo-

rianopolitano.
' .

, . O ; "E�TAÓO". .apresenta·
og, seus �otos de boas vin"

das." assim com') pi.ióveitosa
éstad� 'e,ntre nós.,

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

Massa de"Ar Frio"'Atinge os,'.EUA
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




