
1I1:&I:N'l'.

IIOMINGOS I'EBNANDEIJ .. AQVII.(G

&NO _,
,

Cr$ 50,00

,

,

(;
.

Cf' .

'. ) .,
.

.

O. 'IWS AlTt,GO, DIABIO D$ SU'_A CATA�llfA,;,�, �.

,,:;;��.:,.<'-' FAe- GRl.:)�E1Re-80-SI:H:: 'T!/1Ift:�-jll({l+-�
..• '1' •• P ,-8 (1It'llHlr.'('dt. I

< 110 Boletbn {�eo"l�·le3J'oI6d.co, ••
'" .EIXA� �'"'f..�.,.-... , i\ ,'. "0 .';., "'�.ll-! hll ....

dia 18 de fe�'el'eiro de 1965
Frente Fria: Em curso; Pressão Atmosférica Média:

'1'
1012. 8 milibares; Temperatura Média: 32,1°

Centigr3.,,do's; Umidade Relativa Média: 71.9%; Pluviosidade:
.

25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo Cumulus _

Stratus - Nevoeiro - Chuvas esparsas e

pussagei-tIras
- Tempo Médio: Estável.
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MOSCOU, 17 (OE)' baixas aos agressores, :'poi.·: -,.;_---�---..:_:......---_....:........;------------

i"Retiral'iamos nossas tro- ta-voz sul-víetnamíta ; inJ: '

pas. 'da Hungria, PoÍônla.' e' formou que dois :', s01dad •

Alemanha Oriental, .,e. as do Govêrno rorain lrlO'l·tó�"
potêncías ocidentais decl-

.

e 16' ficaram feridos. ,

!

díssem seguir nosso' exem- SAIGON, 17 '<OIü --' 1"0",
pIo". A declaração é do encontrado o último corp
Marechal. Vas,sUy. SOi0ko-' que estava sob os escozn-

.

wysk; feita' hoje em lVIos-' bros do hotel dos ofda�' MADRID, 17 (OE� O

cou;
.

:rjorém aquela patente : nortc-amerícanos; destrui 'jornal <lEI Dia" de Madrid.

militar soviética, não ex- do no último' dia: 6;
,

pel], diz ho�e que o eX-pl'eSid�nte
,

dos v
L'

. ',argentmo Juan Domingoplicou qual os .países que comando os vietcongs, n
P

.

deí
-

, C 't l'mantem tropas, ocidentais:' cidade de Ki-Nhon, n er?n eixara a
. aPl·s. 00-

SAIGON Ih (OE) V· t N-' panncla, no prõxímo -día 4., ,I - ie nam, ao era o qu ele março. O vespertino.Guerrílheiros . comunistas rnícíalmente se pensara acrescenta que 'as relaçõesatacaram na madrugada mas sim o corpo de 1.;1 entre o ex-mandatário arde hoje um pôsto {nilitar. norte-americano, cujo ca

às margens do rio l'l"e- dáver encontrava-se,
gentíno com o Govêrno es

panhol, tornaram-se prati-
camente insustentável, afir-' BASE AÉREA DE Eb- de Edwards, na Califórnia,fez com que as autortda mando que Perón irá se WARDS, Califórnia, 17 (OE) um áVi:2.0 experimental al- ra do 'aparêlho, julga que o

que .as fôrças governamen- des yankes o dessem instalar no Egito afim de _ Durante um vôo de pro- cançou . ao velocidade de 2 mesmo poderá alcançar a

.

Os Mais Belos Maiôs São .Encou!radostais Impuseram severas morto desconhecido. preparar uma guerra civíl mil kms. por hora, voando velocidade de 3,200 kms. ho-
1.1 A MIl"tIDELA'S E 15 P

-------------�--.......----.....---,-'-';...----I, contra o sistema imperante va entre' O aeroporto de a uma altura de 13,700 me- ráríos, voando a �lma altu- 11a· V,
_.' m

,

... agamenlos
I ' AGRADECIME�TO :

�_A.:���t�_·a_.__ .__ .

PaIm Tailly e a Bas: Aérea ra de 21. mil metros,

-'Sem Entrada _A HELIOGÁS S/A, COMi & IND., lamentando a perda �A' f m .1, d
'

P N' (--I" \ ........._...... 'ta ... ._ ..... __ ..de precíosas vielas, quando do stnísttc ocorrído no dia' 2 I dIZ en�o e recos x ovo Ja aIJO� '-, SOlUiC,A-O ioGI.CA,",'"do corrente, com o "Petrobrás-Norte", no Pôrto de Itajaí, f'

S U
'.. .

t .

d
IIIvi'm a pÚl)!ico manifestar a 'sua-gratídão

.

�....o governe do "

N A B V'"
.

P'
,

'.

r
. A questão se vai a;�'ox:imalldo do seu têrmo J'eBolu.'Estado, às Prefeituras lv1;unicipà'is de' Itajaí e Blunienau, •

,_
>

"

"

'

a I' . roc,.' e,." e
.

• tívo. Mais de uma vez velo à tona dos debates .para sub
.•ao Capitão do Pôrto de Itajaí, às autoridades Policiais de

. mergir em contemporização. Agora, porém, assumeltajaí e Camboriú, ao Prático-Mor do Pôrto de Itajaí, aos • proporções de atualidade, demandando solução, sem es.'guardá-Vidas de Camboríú 'pelà pronta, eficiente
,paço para maiores delongas, •

....

tríta polaboração nos. trabalhos �e Proteção aos

R.
.

p.
I.. ' J)('sllc quc vcutiJada de ,iJiicio. cxpendelnüs aqui,.naiS'Ó�t;�;!��: a��;�::o�r�;,:�� ...

o trllPalbO 'realizado ".'
IgOtro' ,,(I, "JSl}/. 'I:� I�za�aO· �::"��':::':;,;u:::,:::�'::�e�:��:����;::�;,l':;�,�:,::;:::;,��)elq,� integrantes da A,ssessQrj,a, de.;>Seguranç'l, .. da 'Petro- .

x
'".Q,U�" , I. I,

",

•
e frm,c.a ol'idião. E f êsse Jllodo, de ''c!" que (\:QIda su�.bl,'áfo�Fl"onq.pe e do

- cIe.'stachmentQ locà:l T!Lã '�:pet:t(:)Dl:á�:
'

.' - 'l:t '

' ,

, fcntamós, 'fumlallJelltado
.

na '�,bsc)'pa�ã(t d(lttdá dos a:;;.''

'Deseja, especialm'ent�,."eKpre.s�ar,,�e�l''s�mt.iní�n,:t?�Üe; ,.':;;'" ,;, :"::,, '
'

.

,,' ,<',.'� '", ",".9" �"'"; '. -.;.l. ,.' ',' ,�. � -'.,a
-

Itne�'l:OlllJjitrta't:8ijll,tl'e. .•d·
_.

, .'Ó """''''OS'' N' l+"j''''' 'I:h"U1"'lj1au A tlIó -4' "':"':i; .,.,:'i'""".,.?� .. v,
•

-_ ,. '

, I ",,'. l' j,
- �"-""·�.L!;l;i.i��' StJN I\'Q; .JI'.'._-t',-.. k .. "".

�

� I t; " " •

eH �Ulr�çaO ��?8 �,o,m",.�,. ,'ée' .,:l-r,!7iÀ �f'-�'1> "'.; � f;� .,':' �� ;,��"-�.,..�- .,_.___,.__.�_.""""",,-�-��,,, "17:jf" � .. - ,.� ---�.:f,-- -- _ ."'
...V.f.:C�!'-1I';�

'

•.,.. .. � •. -
.. -. _, ·tt!)lI'! foIptt1l13_<.''''tJ {I, pVUH lll' I 'll:I"'l;1,;:}!�lJ(tJi.!1 ef�':��' . _ ,;��r,.t�&���T.let:idg�:: � . �r, ����,�-�·ltj�loA.: fILHO.

i

'i "

. .'� .,�,;:��':� ��",i7;It. ::t��� ,

�.' I'?" ?�i:J.-""�y,;? '\'::. �r.������p_ I�D':: - :5JJ' autD-, '��.�-iSC não l)u��ria 111ie�l;jl:, se:ri; ;'iSc�s ;Ic déSll�)ri�jo .c".pela p('n�'al�t:inte;'S.. orQ&Ij;:'abl�egacla� 'e ili.esta.,l'tlfrW'(!l" 'atua· " .' J��ktUKAV' '.' ';" �.' -

� ;j,' ,.' ,
','

•• I'lzapo. mformou. que ado-, cotn perd�l 'de suljstàada Jurídihl. Quer dize� _ 110'"çãO'Sã� Paulo, 14 de peverei�o'de 1�65 '-,

Se o-a---o 110'D'ver '. "1'e�:I"C"o·e'S �:�e���:eT:l�e m����:rCia�:� J::�:���:r::llt:Cl!e d�t:���:r�:S�' f��:��;U�l:O:H);;:':íJ�:;CHELIOGÁS SIA. _....: Matriz,
.'

"

'

,�I.:
'

,

mG.�crupulosos, continuern '. COl1Stih.l(\.io�al da autonomia. dos .E.sta((os, assegul'amlo.;tI'CéL lInche Monteiro AChé ,"
'. I

" _' b I\, ' n�a'J_on:md? os preç�s d�18 til se, do meii1l10 passo, a úldependência dos seus LegisTa."Diretor "

'

.'

.;t' • "',
- . l11\?l'cuclonas. sob aiegaçao �'tiVlIS, aos ,tluais incumhe, lllqiiestioni'n-elmcnte, a decio'

·--.--ladro.,........-.-es-Deix-am-êida�.de
'

__:.._.., e'st"'8"remos" e·,'I''n-'fta d'I�I;a"'d:" o,r�ra" do �rÓ}dmO ::;aIário ' mínimo. :8&0 ::�l��j:�S���, .�����:�:�aRS '}\SS�bI�ia� prescindir de-, .' ,! I "
A fiscaliza�i'io, será extendi-

seu lloder cleclso:r](), tmtamlo.se, prmc1llalmcnJe, ae'
Sem Te.,le'fon,�s .

. .1·'
_ t.,.' : -. ). ' . <la a. ,todos os Estados_ da 'qüestão peculiar ao 'ftmhito regional, ao elas profunüa.1I

- • ..., , .

( , . f�deração. O sr. Guilherme '* t
.

I 1
. '"

RIO, ,17 (OE) - "Se' na-o 1 1" , -, - . -
'

B 1 f'f t·
.. - "

111en e ",U1(:11 ,t( a.
jjjPELOTAS' '(ROS) 17 (OE) cobre da Cí};,. Telef6ntta. O . ce março, e 10Je lVIiillScro que se nao 110UVel' e181çoes, orglO', eS'arC1

amannu.na. A e:-.:tcnsão"do m.llul;1to govcl'l1amental paril o .!ll'eCll-"- Esta C"l:da'fIa g',\uc11::1 \ I, .. f'I·-;· fl'lrt'o ve�;·fl'"h,'11.-�e
.

n,o, s pr'�
ouver eleições em .1966, es- do. Superior Tribunal Mil i- estaremos numa ditadl,l:ll.2,;: _', C-.hna-;;·á.�;Fedér(' 1, prestando l", 1 l' t ,. ,'o -

1
.. ..

- v - • a-"· '" vV - '" ,. v- .

> •

condeítSu",:: . �'o.:.. .
C<lllnmHO ..r o eSIJl\<;O, u�. aJlls :alueniO e 1lxaçao r a comc)."cou sem! ligaçõe§�he1�ffilH� ! �iui:tii:l�d��. p'd�J;Jflil"l:o de Ca-

rem.os numa ditadura. Va- tar, a respeito do pleito pa· Ao 111.e8111.o te�>pp" '1' \.', ,).El�cI(\!'.@�Ilel1tos �ohre n al· • (lência não sei CO:à{l:Ji14i#�h'é�tl1 medidas .. de emergência.,cas, por, n1ai� 'de ·13::�lo�·às,: '

·;t.uchó. �$t,âi1.·d6;::a Polícia no
os lutar contra ela". . As- ra a escólha de governado· com vGemêm'là a pr0rr�-· 'ta' dó 'l:'\1iopel de Ullpl'eDSf,l.

:�: ,"..,1i,·.!Oln.!.),) á:,fda�,juh}rl'en.(;50, qla; f�lI(leda, :por seu feitio dita."'I I '" '\' 11 se ,expr'essou o Os'1. re" ele 11 Estado'5 �u'nn .

ca-o dos gove :n'"do 'es 'J>'
dporque

' ladrões·") re;jaTai'n" , \mcalQo ,do� ladrões e rece�
.

.

'u .. ...,""� u' ". .I... J •

torhll, d'alto allaixo, o estatultlo com mel'idiana clarczapmais· ·de.' 12 lnns'� ci€ fios de
'

tadores.
. ]ímpio ,Mourão Filho, ini- to isso, aV1l1tam as esp·ecu· - --_._--'-

-·tf t' t"t
.

1 Il f
-

1 �

.

'; 'ldor cio mov,imentó 'de '31, lações sóbl'e a maneira ele A' ,d.,VOQ.·:�, 'adoí\' a'a PAN'A·,.IR R.e,CO' rref,TI .. pelo ttex o

C?l1Sb'l ·UClOUêt. el�lrm�-"? nt.o {lUe toca.a esse•._;..__,.--- ---� .....--1---- ,__,..."..... r
'

. � _.. ,
,

•

.. aS]Jec o, sena ·lIscar·se me( l{ a . Ul"ilS ']ca para snnpks

O
".,

1"
..

d d f
.

, . süqstituir 0)5 II gov·ernado· "casos isolados, sôlH'e allI'ir precedentes que abalariam"e·P"u'"8
.

O "'f ·end·e'
'

,p.,."".. "'r"
,.

r8S, cujos,m.<llldatos termi· FíIO, 17 (OE) - Os advo: falência da emprêsa. P01:, "l b d C t-t·
-

II 1 t·
"

.'
,

l' ':

"', .,.' '.'....'
.

. 8·lla·.1
"

num no dia 31 de janeiro g._·gdolj,(l-1 panai!". do Bra.sil oUÚ'o lado, a Pan Americal1 as ng'H:.as ases a 011S l'wçao, ao 'sa Ol" (e acon em,.
1;;, • mentos supervenJentes. Essa alternaiim, IJOr inadmiS-.·de 1966. ll1gl'e_",�u'am hOJe no Jmzo ingress,'1va ontem com pe- III' ,

l
.

d f t d Islvel, PO( e SCI: consld�ra a.. a 'as:a a. ,RIO 17 (OE) O Gal. ela G' Vara Cível com re- elielo de rei.ntegração ele.,- .. "

I' Fica.l11 as {.l.Lias outr.as a.ventadas ou cUl cogitação, -III!Mourão Filho voltou a falar curs'o contra a decisão da- posf'e de um DC-8 e um
_ JID

sôbre eleiçõe�. O Gal. ini- quele Juizo, que decretou ::j.. DC-7, cecUdo,5 à PanGir com .• a da eleu;ao direta e a mdil'eta. .

•.

disse Teserva de domínio. ,.1\ prhlleÜ'a est:í inçada de inconvenientes qite 1'ec]a·;ciaqor da, revolução,
mam sério exame. Há que se levar em conta a amPli.'

G�a8ô �I"o�o-e '�oA.I'I--',e··
- ..

-I-n--te·
..

·I"�D' a......,..--c·,1',0-'IJ,'a�"J �:���o�!�l;���t:., (�:��!�:���IS :l��!:;:::, oq::f�:,V��;el:,J "demagogIa, a açao dos apro\-eltlldo:res, dos mCOlllorma.� ,

'I fIos, dos allti·l'C\'ohlc.ionál'ios e, o que é mais gl'ave, elos'"

,agent�s extremistas. .. em tentntiva de restaQelecimento,
da confusão, da prollaga�l�a insi?iosa e dlss�lvellte,_ q:lellf.• l'esll1tnu em passado proxuno amda �)n estullulo a ln'"

• tlis{:.il1Iina c_ à ,amll:quia, em at�ntado� gros�eiros l�.. )�or-'·lual.!dade lncl'arqmca, em pel'tllrbaçoes ..mtranqUlliza-.'.uoras e desmanteladoras, da ecunomia nacional. Cons.i-
'

• cle�e,sf1 mais (lue, liam a�enas o preenchimento 'tlo mau.'
�

cla..to �e um ano, as finanças púhli�as s?freria�l .inopor,-,I tuno Impacto, com as despesas -eleitorms de varIas cen·

• temts (le milhões de ,cruzeiros, hem mais úteis se apH-'
• cadas em melllOral1�el1tos 1H'ge�ltes, que vêm SCIl(lo sul)'ll1I
I' metidos a cortes e adiamcnto pela aguda escassez ele"
, verbas.. /.

a morte ,e que se encOl;tram • . .. Rest�,/�iS: � �lei:ã�)nd�eta.,�ão l�� �om� ,se/c.,
no exterior. Propôs o Pre- CUS,lr legJt.Ilml"dc a íleClsao das AssembleJaS a Icspeüo.
sidente Grhumann, que os .• Eleitos representantes do povo, agem os }l�l"lmnclltarcs_'
três voltem a Ghan.a com. f1.UlCiol1�h_nellte em n_ome do .eleitol'aclo, de .que são.
salvo·conduto do Govêrno mandatanos, cumprllldo-Ihes mterpl'etar. c fIXar·lhe a

e se submetem a julgamen- • vànt.ade. No caso mil foco, cabe-Illes a responsabiUda<lc..

.

_' • da decisão, l}?r autêl1tic� de!egação pOPlli�r, �le �(ltte a.to por uma Corte Inte�·nar .• mantereI,H, acmm de cogItaçoes' outras, a malienavcl soo

'cional. indicada pelas N,'),- berallia ,do Poder que compõem co��st:ituCiol1al e' uemo:'
'ções Unidas. Se esta. os jul- • cràtical1lel�t�. Essa soberanh�, não COJl1!lOl:t� dimil1u�çã�'1IIgar

. inocen�es,. ,o Gavern? _de 11( nem restnçoe.s, nem arral1hoe� .�ne a !e_rll"lam, a11lqUl'
Ghana aceltara a decIsao. "lamI-o-a, cancelando a sua proJeçaoo polItICa de alto sen.'
mas se pelo. 'contrário, os. tido e a SUH atua,nte ln-edominância, legislati�'a, com a.'

• imolação do harmonIoso equilíbrio que vitaliza os trêS,considerar culpados. êles ,}'odm'es lllstitucionais.
'

sen'ão :imedi.áta111ento Sllbme' .� nós se ,�lOS afigtu'a �ue êsse é o �xaio ca��l�lhO a.tidos a sentença d�l.· côrte. StlgUll". A ehefla do .ExecutIvo estadual e, sem dUVIda, de",nativa. ,perfeito Íllterêsse üe cada unidade-e, p�is, dentro dêsse,
,',conceito peculiar, cuml>ru·á_ às Assembléias, � �xe�llPI?_J do que aconteéeu com O' Congresso, em ,referenCIa a

, prorrogação do llUHulato presidencial, n. líquida faculda-_• de de escolha do, go\'eruante do Estado. Seria; de rcs-

BRASíLIA, 17 (OE) - "A
Constituição foi violenta
da", declarou o, deputado
paulista Dias Menezes, ao

pronunciar violento discur
so na Cãm"Lra Federal, ver
bentndo ação do Go�êrn�, .

cancelando á' concessão ele
funcionamento da Panair
do Brasil. O parlamentar
alegou uma série de argu

mentos, para demonstrar a

inconstitucionalidade do de

creto presidencial. E finali
zou dizcndo: "Aos que tra

mara,m 'a destruição da Pa

nair, voto apenas e só, o

maior; desprêzo. Ao Presi

dente: Castelo Brauco, ape·
ll!1S � só,'pie4ade e cOJ'nise-

.

raç.ão".
.

Funcionários POl'tuguêses
da Panai�', sediados em Lis

boà,' telegrafaram à Comis

cão Central, hipotecando
solidariedade

"

aos colegas
b�'asileiros, e pedindo' que
'fosse levado. seu protesto
ao Govêrno, qU'lntq a solu

ção encolltrada' para o ca

so da emprêsa.
RIO, 17 (OE) - O Banco

do Brasil, inforrÍlou não ter

ainda recebido comunicacão

para sindico' da massa fa

lida da Pànair. do BT'''sil.

Por outro lado, um gruuo

de fvndon:irios da enm,·p.sa

prncurou· ho:ie o Ministro

Milton Carnuos. uour:o an

tes de geu regresso de Bra"

'sília. Pediram que comu-

_......__ .. ,"""".-/ ._.

,.. 'f4:�is,BelA V�eol�l�rio do V�rão
M'e!hores Ç,p:ndi,r.�.ec: de Pagamentos,

P'" cela GU8.rda Suiça. Os madrugada, e c .. foi
�o�"Ftlir�d� -� ré )S-� conmrovarn,m \que pO$sível identi ficàl' ,:<;>i"auto,

líl, H 11
o-�,

d
",- : ,o fato 'é de f�brieacfio l'e:{ do atel1,tadq.,{ I'i .,

é 1 '.. e ,JJlu a��� ','... < c� e;;:;�'tm�ía; quá;....'§l,�•• i..,•.,'";:..;l·••,.:..•.r.;,;;:,,,."I·'l';i•.:_:",'-.·..::i;.K.:ii.i';'5.iíi:I/;a.,.ciiii1:'iiiI'iiilíiilliiillíl� :�·:,�.,::;·,�\��,�·J:,;,,�,,:,":�t,.\.:�;;�I<C,,��._i�:,;;,:,Jb,r�m�:�:ii�����1tJ;t'1'··; _"
.

���:{>"- .1��,�·::,�·,;:�>:�\�,�,:r(';'-'�Et>: � ,

-

1 ,Y"';-.

Kong, a 50 kms. a sudoeste
de Saigon. Repelindo o ata

-�--------- - -------,-.----

mil la loren Proibida para os Árabes
Avião alcanca dois

" ,t

kii�mettos horários
'DAMASCO, 17 (OE) "- Os

países árabes não poderão
mais ver filmes da estrêla
italiana Sofhía Loren; pois
suas exibições . foram proi
bidas, segundo ínrorrne da

Liga Árabe. Tão pouco se

rá permitido que Sofhia vi-

síte qualquer pais
mano. Mohamed

lTIuJ.çu
Mahru,

que dirige a comissão de

boicote, -adiantou que .a me

dida foi 'adotada, tendo em

vista o último trabalho da
atriz na película Judith, de
linha anti-árabe.demais decompôsto, o

COW3tl'utO'tros. A empresa - --..._�._----�----,. ..- -----'._-------

nicasse ao Marechal Caste
lo Branco, a disposição em
que se encontram, l'le abrir
mão das gratificaçÕes

ordinárias, para facilitar
riação ,de nOva emprêsa
se 'encarregaria chs· li

IS da Pa�air.
'

�- -,--- __
o

Comunkado ao onsum'idores
) da He' gás

A Heliogás SiA., comunic s seus consumidores' do
Estado de Santa Catarina, que, esar do sinistro ocorrido
com o Petroleiro "Petrobrás-N ,", no elia 2 do corrente,
graças ao perfeito funcionam dos servicos de segu.

ranç!1 do seu terminal Mariti de Itajaí, q�e resgu�r.
dou integralmente suas unida de estocagem e engar
rafamento, está em condições, a.sseguTar o fornecimen
to . do

.

gás LiquÜeito
.

de PetroI aos· seus consu�nidores,
sem internrpg.ão· alguma.'

- ,

. PoHticos Condenados a Morte Poderão
Ter Novo Julgamento

- ,-----------�

Visita dé Castelo ao RGS:
PRONTO 'O PROGRAMA

ACRA, 17 (OEl - O Go

,yêrno de' Ghana indicou que
'est,!1ri.a disp6sto a conceder
novo julgamento· a 3 líderes
da o'P0sição já concl�nac1os

HELJoGAS
PORTO ALEGRE, 17 (OE)· feitos e deleg�ldos do int.e-

- Foi dado a conhecer pe
lo Exército, o programa a

:ser cumprido :relo Presi
,dente da República, duran
.

te suà visita a.o Rio Gran
de elo Sul, na prmnmaI
sexta-feira. O chefe do Go-

,
" vêrno chegará a Porto Ale

:.re . as.1p l10ras, seguindo
para o p,aJácio :piratini. As

!2 horas, part�ctpará de um

banquete' nO"QG do IIIO

Exército. Sábado. pela ll1a-

pais nhã viajará. para Caxias do

Sul, onde presidirá ,a sole-·
itidade de instalação da

Festa da.' Uva., . Concederá
. /

tambél]l audiências ,a pre-'

RIO. '17 CO:jJ:;) -- A comis�
,são' de reforma da" Lei Or

gânica ,da· Previdência
.

Só

_cial, quer que os jornalis
tas paguem 13,2% de seus

vencimentos; como conti"i

buição mensa1 ao IAPC.
Sindicatos da classe, envia-'
rum ofícios ao Ministro do
Trabalho, protestando 'con
tra a n"ledic1a,

-

rio!".

Jorna l-is1ás:
Desconto

Indonésia Pronta. ra Repeli,r.,
Qualquer

DJAKARTA, 17 (OE),- o
comandante da P Fôrç.a
Aérea da Indonésia decla
rou hoje que colocóu plata
formas de foguetes tllto-di

rigidos, ém toda a ilha. pt
ra prevenir qualouer ataque
por parte. dá Malásia; e que

apare-.
moder

ata-

Terro'ilimo 'ate no' vaticano' ,

1 .

• �.. � I
"

A, 17 (OE) . --: > Não Um quilo de explosivos. Um
.

�a expinsão, elemento ,dá Guarda Suíça"
na, Porta adiantou Que a b'on ba ex-.·

do edifício ocu- ploclitl' u; c1ms' 1'Í!!ll'flS da

'Conjuntos _Shods -·Slaks
Blusas - Sai. � Vestidos -

J' Em. 15 Suaves Paqamentos
� Sem. J;n+rad�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TURISMO: AGORA VAI MESMO Já se pode aürrnar

sem medo de cometer exagêros, que a "caveira de burro"

foi desenterrada.
Que o diga o desmonte do morro da Ponte 'Hercilio

Luz e, o que se está fazendo naquele bonito local.

E as avenidas á beira-mar que estão sendo alargadas,
num trabalho que não para, em rítmo acelerado.

A iluminação da Cidade levando luz até os nossos mor

ros e outras coisas mais, novas, 'que indicam que a "cavei

ra de burro", foi mesmo desenterrada.
Agora é se unirem a boa vontade' e a compreensão dos

homens.
E tudo irá para a frente.

E o turismo em nossa encantadora Ü)1a?
Vai bem, sim' sr. Muito bem mesmo. Para dar-lhe um

impulso forte, todos trabalham para que o turismo crie vul-'

to e vença todas as dificuldades.
No Que'rência Palace Hotel, houve uma animada e pro

míssora promoção nesse sentido.
A direção daquele estabelecimento, na 'pessôa de seu

esforçado gerente sr, Walter Luz, com a colaboração díré

ta da'Sociedade Hoteleira ,de Santa Catarina; réuniu impren
sa falada e escrita para tratar do assunto,

Por outro lado, a CODEC, a ,PREFEITURa, MUNICI

PAL, o prop1'io GOVERNO DO ESTADO, cada qual no seu

setor, vêm desenvolvendo grandes atividades para _melho

rar as condições das estr,<tdas da ilha e tomar outras pro

vidências que se faziam necessárias.
E como todos trabalham com ânimo e boa vontade, o

turismo em FIorianópoli-s vai' mesmo. De vento' em popa,
sim srs. 1

"

EM PRIMEIRO LUGAR E NÃO EM TERCEIRO Sabe

se agora, atravéz do telegrama emrjado pelo 'professaI' Or
l::mdo' Melo, Reitor do Instituto Estadual de Educação e
Presidente do Censo Escolar nêste Estado que revela que

Santa Catarina foi a PRIMEIRa UNIDADE DA FEDERA-

, çÂO que' entregou completo todo Q material do CENSO ES

COLAR DO BRASIL!
São PlJ.ulo e R. Grande do Sul, faltam fazer entrega

ainda de diversos mapas, etc.

SANTA CATARINA, entregando todo o material com

pleto, ocuna o PRIMEIRO LUGAR entre os demais Estados.
,

Estamos todos de parabens, ,

I

----�,-- --------

de fevereiro de '1965
Aurm'a Goulart
Secretária!

19-2F
"'----

Clube R. 12 d.e Setembro
'

- ,

,

CAPOE'IRl\S
� .... � ... : ...

PROGRAM�ÇÃO PARA o CARNAVAI�

Dia ;20/2/65 Grito de Carnaval
Dia 1/3/65 - 10 Baile de Carnaval
DIa 2/3/65 20 Baile de Carnaval

A DI�ETORTi\

,"Co'municacão da Secretaria da Facul-
, .

'

,
'

dade de Filosofia, Ciências:'e letras,
da Universidade de Sania Cata-rina

O�'::U·PRESS AL[-
I

Na1,(.I,�, ;:ic1mcnte nos" se-te

MAN�J ,\ ._ Nunca se c'f-- .prímcir-s f:'u;e,' (lo ano ri

ram thnL\s ncrolas de pr e 'Re\Fl:.',; i.: Ferleral :�nr()r·
sente, �l,c /',:en,r,nha Cj'"c.c- tau <)� ':I:'J,,; de v>.ler s;��)e
to n i ano de 1:1(j,-1,' e f.,,';8- rinr:::. 213 'T.•.nõcs de Il1,JI'''

Lt'_) cos,

USINA DE ACUrAR ADELAIDE S. A.
, '

T roca de Acões '

,

Aumento de Capital de erS
660.000.000oara Cr$ 710,ooo.noo

AVISO AOS AéIO�rS'fAS
verá integralizar as ações'
possuídas. O subscritor de

verá Integralizar 9..S ações
no ato da subscrição.

O direito de p�eierência
,deverá ser exercido dentro
elo prazo dA 30 dias,' q\le
terminará iU1preterivelmen
.te no dia 17/3/65.' As ,ações
que, dentro dê�te prazo não

fórem tomadas, serão subs-

Troca, de Açnps �

Bonificações

Comunicamos 'que a' par
tir desta d,qt�- estaremos re

�ebendo ,os antigos títulos

representativos de ,ações elo

vaiôr nominal de CrS

asso Eduardo Brennand
Valério Gomes

Cesar Bastos Gomes

cionando-os, ,e ineU::ando, AS5�mbléia Geral
Extniordinária

A-'isan1os ajnda que a As

sembléial Geral Extraordin1-
ria do eMa HI de janeiro de

1965, cúja ata foi publicada
no Diário' Oficial do Estado,
n,o 7.745, do dia 2/2/65,' e re

gistrada no dia 28/1/65 na

Junta Comercial do Estado,
sob n.O 22.547, votou o Au

mento ao Capital Social de

Cr$ 660 milhões para 710 mi

·lhões;. à ser"reaÍizado, por
subscrição em dinheiro, e

representado por 50.000 ,9..-'/
ções ordinárias de Cr$ 1.000
(um mij'. cruz�iros) cada

1 - Ratificação do ,aumen
.

to de capital aprovado na

AGE ele '16-1-1965;
2 - Assuntos

se social

um;:t.
Os Acionistas aSE, 'Eduardo Brennand

Valério Gonies
Senhores

terão preferência na sul;>scri
ção, na propo,rção das ações
possuidas. o.� subscritor de·

I'

./

Cesar Ba�tos Gomes'
Paulo Bastos 30mes

to.lo o ano de ]'.í63, das as bó:�3.s, Nas joai,lel: ra regular C. conforme gos

A �l'i)P�Jl'ÜH,:la de l)r:·o;r'.11S .dali :.!("!';fll-SC" ilclq!J�ril' d(\lf' to alemão, de br:!',lO leve

quin"uTd"(:Ll-Se, desde .. colares rj,; pérolas se.r.c- mente rosado. Os maiores

19!:Jg. e ;;0 ai:o de Hr63 a lhan..es por preços d!�P,l- preços ::;508 a ícancancs pc
Alemsn-u. ocu:�ava o st>- res: n:JJ'C\!:;U:.,50 :nà;'�:,� r las pérolas de di)tm,el.!'o su

gun.to luga r deuoís rlr:s Es outro- �l::t;F de 1 :f)üil }\ '1";' períor a. seis münnetror.

tad is Gllicl,'s'\ na ('XPO:I:l- bos os colares ,ào'{le �'HO'� Quanw' mn.or o núcleo

cão ue ,Y:',:p, tio Jat.ào. A las c'll'i 'odn:;, \'R.7 que, 1��' irrtroduzído na ostra, tanto

granJe -icl1:i:nrla· cló:;',e \11- je e-u dia. ele ,:('(' ;)6J)C.,�.5" mais Ü� ruentes são os ca

time ,-:riC' !":'� corn i.ue 0S" sõrnsnre 'l;'Y;:l, (; ohra do fl,
"

,!?OS de ';P1'r,'s ele fabrll'a.,

preços aU1T";nt3sst::n Cc)l'I�; caso ê 9H,sflp, po'r a ss.m di"' ,.�._-�

dE\!"8.'1 �: . .iente. zer "ec;)mendachi.s" '?_ ,,' atu, _

A".",,:p,�eni:e, ncrá n, as reza

' ,

t

)1""
'

.pé,..:':Z\;; "cIP n cessiv-is \1 t, ';'_' :-'?rr1a ;ultiv,.'r]a fm- r,

,

", t

�;:��;inL�'r��!��:�� �J�'l�'11 l1'�I��.' /"" confecime�t('�
mem na Uh;,,'''' .1 nat.a-(., V,J.
ral- cr i�-�� f-' :'11. vnl ta eh um '; :

�','.:1
,

gr?,o :I", 8,'cirt q\le' a,': águas ; : i ln
'

,

do �"'lV l8lJ1Wli1 '\;ó'pet�do":, .' ','� "',"'�l....oL,,...�-
na ;Ú'118 :10 1110Iuseo. A I)S�' ", \'

.

t
tra ;,'éro, ontao ele 1:ri's (Àniversaria hoje, a jorna." ra Atílio Fontana (Ruth.
quatro anos vua' solí ; ,r:, nista Maria ,lna Vaz. A/pro·
'car pi,. 1'1:1'0 ','" __a roço um,,) prietária de "A Gazeta" os'

'cap�l ,;�(, 1,:) 1ll:E:�ld!'()31 nossos melhores votos de

que eor,sLitu" a per,)::', feliCidades.
O p!'eço Ja p(;rola varh

em funG?o do brilho, < ama "Germaine Monteil" a-

nhn" forma e cOlora,-:.ão, q caba de' lançar para as

',-polimento", como o tec- Elegantes do Bmsil,
l1ico designa o brilho, dev· . "Colar BlelJd"", e seu

s�r serlL.i?:. [fj ,.�':l, acurva t
'

. pincel facial

a or

�:�."t·'._í.\W1,fJUOMBIlS
HIDRAULlCAS

e
ção": :;. rl:!c:.leo deixa d�
ser/ recoberto l:eguJarmel1�a
pela l-�e�Ículn. exterior f, a

casca n<l') at .nge -.:.:nu. co.c

ração h.m.ogóriea. ,:':}j!a pe

rola "barroca" nào ·é in

ferl.<j,;, r,r.'denrlo ser até. gra
ciosa, ruas sua cr tr,':&':j é

mais baixa, que a de péro
las perfeitàs.

Será altamente festeja' I
do, no próximo dia 23, I
os 15 ,a,nos de Ana I
Maria, filha do· casal I
senhOr e senhora dr. I
Ary Mello (Dalva) I

Cor'i·
.

lo..) \.!tll,l, ..

'I Miguel Sá, o locutor

I recentemente bnçado
I pela Rádio Diário da

I Manhã, que merece os

I melhores elogios.
Em 'recente reunião, era o

assunto, a bonita e custosa
fantasia "Balisa" que Van1
da Mussi' Luz, Conceição
Ma,ria '1\1. Meyer, Miriam,
Mussi Ll!Z, Vera, Stefen 'e
Leatl'ice M. l\ieyer vão acon

tecer no Carnaval.

A notícia que divulgamos
'imteriomente sobre um caro

naval par�icular, é realmen·

�e certa. O senhor e sra. dr.

Orlando Goeldner (Almira),
em sua bonita residência

I vai reunir convidados, para
I um CaI_1aval diferente.
I
I
I

. Na lista de hospedes
do Querência Palace,
o dr. Saulo Carvalho.

Ta.mbém muito comentada

. em recente reunião, a bele

za da senhora, dr Clóvis
Balsine (Maria Helena), que
circula em nossa cidade.

Comentando coisas da

CIDADE MARAVILHO, I
I
I.
I
I

SA num grupq de ami·

gos' no American Bar

do Querência Palace,
Delfin Peixoto Filho,

Anda bastante atarefado

Comunica cão da Secretaria da Fa··.
"

,

culdade de Filosofia, Ci.ên�:a e Letras
da Universidã{��; (�e Santa. Lafa-rina

para fins de remessa, o seu

De ordem do Sr. LU'etor da Faculdade endereço atu:;tJ,

de FposoÚa, a Secretaria, pOl" sua secd�o c1:.:�
'� ,'" ,

,� Snbscriçã.o
Ensino, co�unica aos bacharéis;e licenciados

,qu� dever�6 entrar e ��o�tato c�lll. a Inspc-
. tona SeCCIOnal de Florléj10polís, a ,"ua Emir
Rosa, a fim de tratarem de seus interêsses
com referência ao exercício em colégios da
Capital.

Florianópolis, '15

-

-Ministério da_ Educaç'ijo e Cultura
Universidade de Santa- Cat&r:n0

.

FACULDADE. DE MEDfC;N�.
EDITAL N.o 3/65 '

•

" '

h) - Certifiéado 'de Reser
De ordem do 'Serihor Di- vista ou 'cópia fotostática

retor, em' 'etercíciQ,' da Fa- autenticad,'3.;.
culdade de' Medicina. da' Uni. i) '- 3 (tres) fotografias
versidade: ,de Santa Catari- 3x4;,
na, Professor Do�tor Ayrton . j) -;;'-' Abreugrafia (com 1'8-

Roberto de Oliveira, e Cle
/

sultado nOrmal), expedida
conformidade com o Regi� pelo Departamento de Sau

. De ordem do Sr. Diretor da Faculdad� 'mento Interno desta Faclil- de Publica de Florianópolis,
de FI'l f' C'

. L' t d -'U -.' . dad�, estarão ab-ertas,' na" cfu de órgão oficial do país,
, oso la, lenclas e e ras� a; mverSl-

.

,

, Secretaria, no período de 16
.

cuja data de v'Ollidade não
dade de Santa Catarina, comunico aos inte- a 23 de fevereiro correnté, poderá ser inferior a de

ressados "que a Eg�gia Congregação" em s.es. _
as inssPçõ�s ao Concurso, ,20,!l.64, com firma reconhe-
de Habilitação, em ,SEGUN- . çida.

são de 12 do corrente mê;s de fevereiro, apro- DA CHAMAPA, no horário, A exigência da letra "a"

VOU a contratação de professôres para a ca- de 7 �s 18 horas, de 2.as às' poderá ser 'suprida pela a- r�mt::lrá de

d
' 6,as, feiras, e. de 7 às 1I.aO 'Pl'esentação' de diploma de Prova Esrr; :'') r.(1]l"e as se-

eira de. Didática
.

Gerali� Espe�ial de Geo- horas, aos sábados, cursO sLÍpedor;
.

registrado gllintes ,,],8,-''';''S: Portugues,

grafia, História, Letras e Matemática. Con- Os requerimentos de ins- n;:t Diretoria. de Ensino Su- Quími('�. T"i,o,j,�a e Biologia.

'd d
' crição deverão ser acompa- perior.. A pro,,!, .ele Português será

VI O OS interessa os a comparecerem à Se- nhados dos documentos exi- O concurso, que constará eliminatqria e constará· de
cretaria da Faculdé_ldc, COln os respectivos gidos por lei, abaixo especi- de prov,a, escrita de Portu- um.a, composição sôbre as·

títulos, até o p}'óximo dia 22,' para rec-ebel:em fica)c1os: guês, Físféq,,'Química e Bio- sunto indicado pela Banca
a ."'- Certificado de' con- logia, ser� realizado nos Examinadora.

.

OS necessários esclarecimentos. r.]usã'ü de Curso Ginasial e dias 24, 25,i 26 e 27 de feve· Será considerado eÍim�a,.
o, d

l COle,gü1i (em 2 vias sem uso reiro corre'nte. elo do Co.....c,urso, O CandiA-
utrossmi, serão contrata' os, para ter 1" u._.

ele C;)).'bOll0), com firnl,'3,s re- O POftuguês é considera. to quê na Prova de Portu·
ex:::rcício no Ginásio de Aplicação da Facul- conhecidas; do habilitado desde que ob· gliês obtiver notá inferior a

dade, professôres das disciplinas: Ciêncía�
lJ) - Fichas modelo 18 e tenha, no lhínimo, nota qu�,· quatro (4).

19 (em 2 vias sem uso de tro (4) nas diSCIplinas: Qui.· A nota da. Prov.a de ,Por·
Físicas e Naturais, Desenho, Educação Físi .. carbono), com firmas reco- mica, Físida e Biologia. tuguês não será computada
ca, Artes femininas e Canto, para as qua�,:::

nhecidas; E' de 21' (vinte um) 'o nú- para corrigir êro de iden
'c) - Certidão de Nasci, mero de vàgas a serem pre- sificação.

são convidados no MEC a comparecerem à 'mento, com firma reconhe- enchidas:;
.

O candidato será consiãe-

Faculdade, até a mesma data, a fim de rece- Cid�; rado habilitado dêsde que
d) - Atestado de Condu- Florianópolis, 15 de feve· obtenha, no mínimo, nota

berem informÇlções sôbre O pre�nchimentc ta,. cC!m firmá reconhecida; reiro de 1965 qu<trto (4) nas disciplinas
das mesmas.

"
.

e) - Atestado de Sanic1a- Química, Física e Biologia.

FI
. ,

I' 16 d f 'd 96 r.J
de Física .� Mental, com .fir- Bel. J�ão Carlos Tolenti- A classüicação dos can,di-

�. onauopo IS, e
.

ever.eiro e 1.;.) ma, reconhecida',· o N S t" d t hneves; -;- ecre arlO a os abilitados obedecerá
f) - Título de Eleitor ou

cópia 'fotostática autentica- VISTO�
,J\.lITOf<;l Goulart da; Prof. Dr, Ayrton Roberto

.

Secretária . ,;; 15)' -.- çarteíra ,de fdentiq�-, '-,o (,1e,' Ql�v!=lirGi
•. :--.. :bil'�tor, em

� "J,!���=: ,���_j;,: ._s .' :'l��F�������i�!"���t?rá.J;f9�":�:'�� exef6í�1�,:;l;.;í:;::

DAHCOR S.A. Indústria Mecânica
5,000 (cinco mil : cn,lzeiros) _critas livremente, a critério c., Postal 5090 - E.d,tarea, DANC(lR-RIO

par troca ,pelos dA' ações do ,da Assembléia. \, R8presentanté em BIt:lrTlenau,:

valôr nominal de CrS 1.000 Assim, vimos comunicar Ladislau Kuskhoswl<i
,

.. Rua 15 de Novembro 11," 592 '

(um mil' cruzeiros), e emis· aos Sen�ores AClOl1lstas ,que' 1." <:Iodar. Caixa Postal, 4'07 - S. C.

são das Qonifi'cações conce- desejarem· subescrever as

didadas pelils . Assembléias ações elo atual aumento de

Gerais Extraorclinári.lJ.s de. capital, que se diri'gam pes-
'

22/10/54, 27/02/64 e a/ll/64, soalmente, por procurador
Os acionistas, que não pos ou por carta aos nossos Es-

sam' comparecer pessoal- critórios de Florianópolis,'
mente, ou por intermédio 2cima referidos, anexando

de procuradores, para efe- OBRIGATORIAIV[ENTE, os

tuar a troca das ações é re- títulos representativos das

ceber as bonificações acima ações que possuam, para as

referidas, dentro do menor
.
devidas anotações.

prazo possível, deve'r�o fa- •

zê-lo por carta registrada, Florianópolis, 15 de· fe-

dirigida aos nossos Escritó- vereir® de 1965. I

;rios de Floriánópolis, sitos

à rua Tenente Silveira, 25
- 1.0 andar Caixa Postal.

371 -- Florianópolis, - SC,
juntando à n)esma os titu-
los ,<mtigos representativos
de ações de.Cr$ 5.000, rela-

Encontram·se na

ria, à disposição dos inte

em Segunda Chamada. para sados, os respectivos p-
matrícula inicial, em 1965, gramas, •

rio Curso de Odontologia, DaS Provas do Concu

bem eomo, condicionalmen, não haverá revisão,
te, marca �orários, de.. p�ra· conrrigir êrro de i

sig'na Bancas Examinado· tificação,
ras e dá outras' instrucões O número de vag,qs

São convidados os senho- .às próyas do referido Con· preencher é de vinte e n e

res acionistas 'desta Socie- curso. (29), das qlla,r'enta (40) i-
dade para a Assembléia Ge-. xadas pela Egrégia Con e-

.
nU Extraotdinári,a. a rE'lJ.lizar De ordem do Excelentissi- gação, para matrícula i-
se em sul1 séde 'social, em' ,ni� Senhor' Professor Sa- cial em 1965, já que na ij
P�dra ,cl� Amol�1 Ilhoia� mbel Fonsee."., Digni�simo me'ira Cr1amad.a do Con rt
neste Estado, no ma 18 de 'Diretor neste Estabeleci·· so foram aprbva<l.os
março de 1965;. às 16 horas mento de Ensino Superior. (11) candidatos.
a fim d'e deliberarem sôbre Torno público, para csnheci "Ad r_eferendum" :ia'
a seguinte "m'dem do dia" mento dos interessadJs, selho Departamental, e

que, no 'período de 10 à 20 pendente da' existência
de fevereir'o de 1965, estarão candidatos reglllarm�nte ns
abertas, na Secretaria da' critos, fic,<un estabelecid os

Escola, sita à Avenida p.,io hotáribs 'desigl1"lclas a�
de inter�- Branco, n,o 160, nesta cida.. Bancas Examinadoras

de de Florianópolis, as ins,
.

as provaS dQ CONCU
crições >10 CONCURSO DE DE HABILITAÇÃO, na ar,

.

� I:!hota (Pedra de Amolar) HABILITAÇÃO, em segun, ma que segue:
15 'de fevereiro de 1965. da Chamada, p8.ra matricu- 'a) HORA'RIOS -

Ia inicial, em W65, rio Curso Dia 2-2/2/65, 2,a feira,
de Odontologia. de 2.a à fi.a horas, Português.
fElüa, no' horário comprerm- Dia 24/2/65, 4.a feira às
dido entre as 8 e 12 hora's, 8 hor,'ls, Química
Pal'_a se submeter ao yes- Dia 25/2/65, 5.a feira s 8.

tibular; os c,'1ndidato& deve- horas, Biologia
rão apresentar. diretamente DIa 26/2/65, 6.a felr às

ou por meio de bastante pro 8 horas, Física
curador:,_ requerimento de b) BANCAS

inscrié;ão, institui do com os DORAS-

seguint.es documentos: 'a) 1) Português,
Prova. de conclustío do cur- cílio de Araújo, Anib
SQ secundário c.ompleto 11es Pires e Lauro Ca
(ceFtificaclos de La e 2.0 ci- de 'Andrada,

elos e fichas 1110dêlos 18 e 2) Química, ProLa,.

19, todos em duas vias), b) Oroflno Gubert e Profs ,er

Carteira de identidade. c) l11::1n0 BeiIk Vinnna e
Atestado de idoneidade ]1:q- lia Podro eh, Luz:
1','11. d) Atestado de sanic13- ,:3 Bi-;]ogiH, Profs. ,

de' física e mental. e) Ce'ti· Perf'ira. E OlivE"i.!-a. - ;�uel
dão de nascimento, ppçs�cla OrofU10 e JU'lres Phi! ,,)Í.
por oficial ::1e reg'istro civiL . 4) Física, Profs, S J1.1el
f) Prova de Astar Cll1

. c1ia
com a,s obrig'ações re18ti"a�
ao serviço mil�tar. g) Títu
lo eieitoral, aos nl'li,res de
18 ,anos. 'h) Trô<; fot�gl"'fj:)s
3x4. i) Pr'(�'(?0 (l.? 1').8'!r:n1ento

Sábado próximo na Cidáde
de, Laguna, o "Clube dos

HiO" promoverá, a escolha da

Mais bela Veranista de 1965.

O croniSta Celso Pamplona,
. I E por falarmos em I

participará' do acontecimen· 'I Carnaval, fQmos infor- I
to. I mados que chegará a 'I

Inossa cidade na próxima .,
I semf.ma, onde circulará I
I no Carnaval o artista I
I do cinema Rádio e TV i
I carioca "PITUCA" I

Ministério da Educacão e Cultura
. .

Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Odontologia
E D I T A.l N. 2/65

Circulando num carro "01\:.",
o .dr, Claudio Andrade Ra·

mos.

Sábado, recepcionará
convidados para um

jantar americano, em

sua residência, a me i

g'a Ana Lúcia Fleming.

Infelizmente, 'a Prefeitura
não c�nseguju q1lem tomas·

se a i-espollilllbilidade da de

coração da cidade,. para os

feste.ios de "Momo".
Más fomos informados por
um grUpo de Hoteleiros, que
terá uma belíssima ilumilUl-, I
ção os pontos principi;lis da ,I
cidade por . onde desfilará I
os Carros e as Escolas de I
Samba, I

I

o costureiro "Lenzi", com a·

'prGmoção de um d�sfile de

Modas, sob o alto patrocí.
nio da conceituada. industria
paulista, "Textil T.· Gabriel
S. A.".

'I De volta de sua lua· I
I de-me� do Balneário C� I
I beçudas, o casal LuiZ' I
I Fernando Jorge (Ada i'
I Maria). I

CHnfta Odónfopediafrica
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

Método' psicológico .ó1oQerno especiali-
',"ado para crianças.

.

Alta :Fotação
Aplicação tópica de ,-flúor (para preven

çãú da cárie' dentária) , ,

Atende também sr"'\S.

Som,ente '"!OIF hora marcada
8.3Q às 12 e das 14 �.c; 18 horas

,

r

EXCEPCIONAL, ' OPORTUNIDADE
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE
RUA SANTOS SARAIVA, No_ 1269, NC
ESTREITO, COM, O TERRENO MEDIND(" I

61 METROS DE FRENTE POR 90 :-UI
FUNDOS E CASA RECEl\1 CONSTRUIU!.
COM 11 PEÇAS� GAht\GEM E PORÃ(
HABIt:AVEL. TRATAR, �TO LOCAL OU

PELO FONE fi231.

,

ESCRITORTO DE ADVOCACIA
ABELARDO H. BLUMENBERG· e PERS

A. HAHN.
SolicitadQres '

Rua Conselbeií-o Mafra . 48 - Sala 2,
AÇÕES: CIVEIS l'RABALmSTAS, 'CO.
l\IERCIAIS, PREVIQENCIA. SOCIAL
Lei no. 4494 "INQUILINATO'?

.

CON..

�l}�.}r:AS ])I�R l).l\�Ê�· . 'nAS �J ,�o
- . ,',,:ln' !',I/':.':',

.. ,

Abre inscrição ao CON·
CURSO DE HABILl'rAçÃO

"\;Vol0\vsl�i- e .José

OBSERVACÓES:

provas do C.onc\lrso
didatos que s,atisfaç
gralmente as exi��'
ra inscrição.
2) Os candidatos,

das 3$. pro�, deve
�

sentâi-, obrigatcsriame
Bancas Examinado
pectivas. documento
identidade.
3) Tôdas as prova

lug� � saJas, de � .
10-

calizada.s jtmto ao.' édio
onde funciona li cr O

dontológica .da Esc
Rua Esteves
fundos.
Secretaria :da Fac

de' Odontologia da U

dade d� Santa Catar'
dez (10) dias do mês . fe-

.

vereiro do .ano de mil ove
centGls ,e sessenta
(1965.)

Bel. ]'.!elsoll Moritz
t:t - Secretário.

a ordem decrescente da.· so-
ma das as das discipli-
nas Q�í , Física e Bio�p-
gb; seB:Glo'-vedado o arl'êdo . Prof. Samuel Fons�

darnentp ""ât��"SOb �i.t�J� ... DIR}3.frgá··
-

VISTO:

Já se transferiram pa- I
I
II
I
I
!

ra a rua Geronimo Coe

lho, onde ocup,a,ra um

,moderno e confortável
escritório, o dr.- Fran
cisco Grillo, Diretor
Presidente da Firma'
Carlos Hoepcke· S. A,

Prepara'�se' para uma via
gem a São Paulo· e Rio de·
Janeiro o Senador e senhor·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PORQUE NÃO' TEMOS: O 14, BIS ...

, t�ÔQ montemos f'-�llhUJi."! museu dEé, "r�Jíé;Úias ·oéleús"é:-·tÚc; rn0ir�ú·
Fazemos questõo absoluto de' orerecer. fapÜ::1éZ e centórto: -outró. .

O J4 bis nco oferecia nodo disto e,ntdr1,c:;a,veiú 'q'F10rICln6po]is,

TA C - C R U,Z � I R O O O SUL

, , ,

emas ucacão
"

"
.

,

�
•

I

.

,

......

ro
, ;

Agostinho Alves A, veseseostumnmos ?,LL
vir na fêimf?I1':\ da t-r.ica,
ZV ",,_r)' �;-_r.,u tempo os :;:.:.

,
,,"

nmos
,
vi! kl'.c_. to<::i):l! 2. te ,:>8.388.:' veja a m(\i"(t tou : ,':' 1 )')lJÚ::�

mãfJ d':5' velhmhrs ,rr :1':, que tenho H,{jui" (' a.vir perna
jOg$(�l�' IJ8�1;':,! 'qll[\ ::la a geil -'---- - ....------,.-- •....:-----------.

abaixo

II de uma séríe

Precocement€ crtanças

. ,�.

A Tac·(.::::rnz81ro vem bdos os dias (coisó,qU� OUTros não fazem)
nos melhures horélnos O oviÔ�? Co�vciir, podroc 'de eo�tônc'�
ropldez. ContmuE- pre:ei'indo o Toe-Cruzeiro,

---_:...�-: -_._- ..._---- �� ...-:-,_', - ..... -.,....--.�-

USI'NA· DE 'AÇOCAR:JiJUCAS S� A.
mais iat;3nsamel'!'e, as -u A,'u.·mento, de "'C'�ri;t',a''�J' :'d'e 'C'"r�,VerSÕ2'.; noturnas, etc.

.

'-.I JoI-li. ;)

teR:��z�I�S;���l��;a,no ;�l���: . 390;�no.ooo: p&rà' ,'tr$:;";':440"ooo.ooo
arru-icetr.v que perturbar- AvrSOS"AOS ACIbNISTAS. >bdnifiéài::ões concedidas pe
e Oi)t,·� :r:·�fe·:.a·JJcs des Subscricãei'

'

UI.S'-'A�sémbléiasGerais Ex
,te gene-c A Asserribléia Geral Ex; .. i�aohiinárias de 22/12/62, e

Ouf e ira parar esta ju .. traordínãría do dia '16.de ,1.8./3/64 :e'3/11/64, tornando-
, Rll<J, S1iCl .Jorge. �o - Fone 2536,

vent rue que r &'J ü\j"dc;::e janeiro de 1965, cuja ata foi se" também índíspensâvel, , _

nem [:3.; nem professr.r" E' registrada, ria Junta Corrier-,
- ,p�rá �ta( {_im, qúe os interes

nece�;�:("'o) que se tOL�-' !Ti." cial do Estçrdo no dia ".'. _
'. sados apresentem para eíeí

dlc""::: cu deixar .quc esta 28/1(65, sob.n.o 22.546, e pu', to de anotações os títulos
gera[};:j_,) ;le desenvolva nes- plicada no' Diário Oficial d�}

,

�iri'tig6s; .

te clima".
.

\ Estado, n.o' 7.745, de 2/2/65, �;ÔS,f1ç;iopistp_s que não pos-
E' ,; progresso . a causa votou o aumento do capital . sam, comparecer pessoalmen

dos CJI:fl:tps' entre ram.tia social de, (;f� 3�0' milhões" mante, 'oi.} por intermédio
resv Eti .re, aluno: e pro!es·· para Cr$ :440 milhões, a sei de prQcitl'adóres: para o re

sor' E' - resuttado do -tra.... realizado por subscríção em
. cebimeiiYo, das bonífícacões

balha i:ec.é��á'l·in·>de :!Õa!� dinheiro, e representado por' . acima' referidas;" deverão Ül

fora. d-: casa7 CO:)1 quem 50.000 ações ordinárias de' zê-lo nor carta' registrada, e

fica a educação?" Há atmi- Cr'S 1'.000: cada um-i. dirigida àci nosso Eseritório

ma alterc çào : I em nossa Os Senhores acionistas te�, 'de Floríanóuolís acima men

mundo p:;it'Glógirt'?' RefL- irão preferêncía na subscri- cíonado, ju-ntandó à mesma

tarnos um., p'O�lCO . S(IPl'e <>;).1 ção, na proporção das ações os títulos . representativos
perguntns pr0110s�as, .

, I� possuídas. O, subscritor de- das acões que possuam. re-

I, Se ltõn::>i q�le -muítcs jr; i verá integralizar em ações.' lacíonando-os, e indicando.
vem _

(��',"i ') ce�ampara(h/' no ato da subscrícão. O di- Inclusive, :Plll:a fins de re-

sosính JS num mundo di- -eíto de. preferência deverã : rnessa. 'o endereoo atual..

fícil e ('ada V'2Z mais con. ·�!).tro de,30 dias, prazo ês· . FIcirianónolis, 15 ,de feve-

fUSJ. Pr).11Cl:: e a (lrient:.rs. o. que terminará; impreteri- reiró de .i965.
r

'elmente, no dia 17/3/65. As ..., _ P$",. %,:""'" , .... , w'_,---'-,
eduC'3,,�i. ) .!.1. E'. p1'ecls:) (Im 'III'�:'

")ões que ,dentro dêste pra- as(>. Eduardo Brennanc1
'0 forem - tomadas poderão 'Valéria - Gomes
81' subscrita,s livremente, a Cesar Bastos Gomes
�itério d�' Assembleia. Edit,!lJ>
>\ssim, ,vim()s comunicar São r:nnv,Ídados os s�nho,
"S Senhores .(1cionistas que ,res. acionistas desta, Socie
�sejarem: subscrever, as a- dqde nara a Assembléia Ge
ies dó atúal, aumento de ral .Extraordinária a reaH

- 'oital, qu� 5,1'\ dirijam pes- zar'se em ,811:'1. séde snci.'1L
GQm rE'E:pons:d}i'ldacles CH - -

soalmente,
'

por procurador S3:0 Joao Rflt,istl'1,. nêstt'l Es-
reSDOl1Sat ,:I.des, exef'utar ou por car.ta;até'o dia , ... tado. no dia 18 de mar"o,de
noss iS clev'=rl?s. 17/3/65 aos nossos Escritó- 1965. às 9 hntas a fim õe de-

rios de Florianópolis, Hherarem sêlhre a seguinte
à rua Tenente Silveira, 25 "ordem do dia" �'í

- 1.0 ªnçlar Caixa Postal,
371 - Florianópolis, - SC.
anex,"tndo, -. OBRIGATORI.I\
MENTE, os 't�tulos represen
tativos das ações que pos-

são iniciadas ern vícios do

século: '') turno, a bebi:1a

"

I,

se fOrliif: urgente um:, A

sociaçá'J d P'tlS e mesf,

pará q:u: se ('scj:1�f'(:a

RE:3PE,UU Ln SExn r

ver(la/:!�1r-;' (8,!,-:'ülllfJ a'
gmr, :lc- vt;r:I�,-(I(!1r;; estu

are

Secretaria Da
. '.,

,
...

No expediente dos dias
11,15 e 16 do COl'l'e:lte o '(11'
Antônio Pichett;, Secl'etá.
-rio da Agricultura" [I tendeu
em'-'seu .GabiG.êl;�

.

a3
-

S�-

guintes pessoas: ,

Sr. ,Cláudio li:'! Vincemi,
que tratou de aSslmto ('s

pecial;' Dr. Moacir de Oli
veira do Projeto Çfado Lei

.
tejro e d_r._ ,]'o:J.o

.

Q�m::il'ja.
Cavallazzi; Dr. Velozz,) de
legado regiam.! de PQi'ír:ia

ESTADO· DO PARANA'

Secretaria de Viacão e.

,

Obras' Públicas

Departamento de 'Edifi,çações e

Obras· Especiais
COMUNICADO

\

Agricultura
de, Criciúma, qU8 fez visi.ta

protocolar; Dr. Heli.o M0S:-
mamm Juiz DIreIto

Lo - Ratifi�ar:ão do aui'
i' "1

menta de canit,<Jl anrovado
na AGE .de Hi-I-19fi5;
2.0 � Assuntos de intetes-

nadeiros el� !lha; D8P, Ne
suam

reli Gh!zoni, ele TJru�'Jici,
t t d '. "ri T'ra ou' e assun.'')., _e �rll

B 'f'
-'

b·· C
. -

C ' onl lCacoes
lCl; omlssao 0mpr,s;o. 'tuI'

do Vereador ,(:!on$tintino. '* 'P
os

•

Zomer, Presidente da Câ
mara tratou 'de a:53unt:J do

,curso rural' de Orleães. Sr,
Luiz Borgüezam e Roberto

Volpato; Frei Henriltte, íli

gário de Santo Amaro, j-,ra

tau de assuntos espe�jais,
Sr. Telmo Arruda, veread()r
de Lajes, tratdu de aS311!l

to espeCial.

se social
,':

Entrega de . São .10;;'0 :R,Qtista, '15 'de fe
vere ira de 1965

Su,bstituto fez visita prato
colav;..Deputado t\urec Vi

daI .Ramo� de, La.ies; dr.
Cesar Gomes da Usina de

Açucar que conferenciou
. sôbre projeto de Cana de

Açucar a ser' jmpiantado:
.

dr. Carlos Gomes de Tribu
nal de Contas que tratan
,de assuntos especliis; Luiz
C. Xavier Presidf;nt.'i; da So
ciedade Carravalesc;� Gra-

Comunicamos. ainda que
a partir desta· data serão en

tregues os' '·novos 'títulos,
correspondentes �às ,últimas

a,ss. Erlpardo· Rrennand
'VÍ'llp.rio Ghmes

ôes!}r Bastos Gnmes
-19-2·65

Deputado 'Conferência com

Secretário
Em conferência com o r.r

Secretário dh Ag'l'icultm<1.,
dElputado Antômo Piehet

ti, o deputado Aul'CO Vidal
Ramos, tratou' de imp0rtan
tes e;xecuções do" projetos
em andameptos na regif"o
dos campos de tajei>. Ten
do merecido de,s':aqne im

portante, os' assunt,)s rela
cionados �om foment1 .da

pecuária de coáe, p8�lIár;a
de leite «r projeto de !Ni
nocultura e do J.L·mÚzen�
menta da produça.o.
à interesse, tantó do dr.'

Antônio Pichet,!;i, como do

ção dos índices de j)roduti
"idade rural. Durs.nte a

,conferência, a Campanha
do Paiol de Tela, ora rea

lizada em Santa Catarina
dizendo que o semear, pIan
tar e colher· é importante,
porém tambép.l mult') im

portante e arvnazena;: :.

produção colhida: E referin
do-se. a safra de rr�,::lho,
que será colhida, (' dr. An

tôio Pichetti; disse, é enor

me, e para qU'� seja arma

zenada/, um grupo de téc
nicos, mostra como é solu
danada o arrraZ8Y.i'l.',licnto

deputado Aureo ViciaI Ra-· através do P�úol de Tela.
mos, é estimular n, eJeva-

Ministério da Educacão e Cultura
,

Universidade de Santa Catarina
FACULDAD'E DE FARM,ÁCIA

EDITAL

Abre inscricões ao Concür
so de Habilitação, ein se

gunda cl}amada, para ma

trícula inicial no cu·rso , de
Farmácia.

.

Clínica OdQfitop'ediafrica
DRA. IARA ODILA NOCETI AIHMON

Metodo psicológico moderno especializado para cria.

ças.
Al(;a . rotacão
Aplicação tópica de flúor (para prevenção

dentária). \

Atende também sras.

Somente com hora marcada - das 8,30 às 12 e das
às 18 horas

da cárí

Dumie�se de tJaula Ribeiro
Contabilidade _- Econo.rua -- Ad I

cacia Impôsto ·dé Renda .:.:,_- Empréstimo
Cornrulsóru. - Reavaliacãó do Ativo' cf
'��r:nnr&��:; (I .ei l35n. �- Impôsto I\diciG:'

de Renda (Lucros Extraordinários J

Escritório: Rua Cons. Mafra, 5i
Caixa Postal, 613 Fone :��S'"

-�._-,'.

1. - A l)iretoria Geral qq Departamento de 'Ecllficações e

Obras Especiais da S.V.O.P. do Estado do Paraná
'comunica às pessoas; firmas e emprêsas às quais inte
ressar possa, que se ach<1 aberta, em dito orgão, a

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A, CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIOS ,DE$TINADOS A UNIDADES ESCOLA
RES, NAS FAIXAS "NORTE PlONEIRO" E OESTE
"DO ESTADO, a ser' aberta aos 26 (vinte e séis) de fe.-
vereiro corrente, com observância das disposições do
Edital de Publicação respectivo, sob na 4/65 -

D.E.O.E. (Diário Oficial/Pr., na 278, edicão de 9/2/65).
2 .. - Dita licitação se processa com vistas a� Plano Gover

Mmental de construções escolares, dentro da am

plitude e priOlidade' dêsse Plano; cujas adjUcÍicações
éontratuais dar-se-ão englobadap.1ente,. isto é, tôdas
as obras de cada "Agrupamento" ("A"�, "J") discri·
mirrado no correspondente Edital a uma única fima
ou emprêsa, segundo determinacão por intermédio
de julgamento a ser prOCedido por Comissão de En
genheiros do Departamento promotor' da· concor
rência.

3. - As obras em aprêço diz.em respeito a prédios escola
res com 3, (três), 4 (quatro) e 6 (seis) salás de auh,
com áreas de construção, respectivamente, de .

265,74 m2, 371,40 m2 e 494,27 m2, tudo em conformida·
de com projetos, especificações e orçameritos-quanti
t�tivos elaborados pelo Departamento de Edificações
e Obras Especiáis, e que serão fornecidos às interes
s>:tdas. em conformidade com cláusula própria do
mencionado Edital de Publicação.

,

De ordem do' Exmo\ Sr.
4. - As pessoas, firmas e emprêsas interessadas no as- Professor Luiz Osvaldo d"A

sunto de que trata êste COMUNICADO poderão com, câmpora, Diretor dest,<1 Fa

parecer à sede da Associação Catarinense de Enge- culdade, e de conformidade
nheiros sito à rua Trajano na 1 - Edifício Montepio . com o Regulamento dêste
- 30 Andar, nesta cidade, onde 111es serilo apresenta- estabelecimento, torno públi
dos - pará conhecimento - não' só cópias dós dados co que, em virtude de ainda
técnicos' especificas das obras em concorrência, co- existirem vagas na primei
mo também do Edital na 4/65 - D.E.O.E., ficando es- ra série, se aCham abertas,
clarecido que tudo quanto mais seja do irtterêsse das na Secretaria desta F<1culda
partes e que não possa ser depreendido dêsses docu- de, a rua Esteves Júnior, ri.o
mentos, poderá ser obtido diretamente junto à Dire- 1, nesta Capital, a partir de
toría GeraVDE,oS, à Rua Marechal Floriano Peixo-

.

hoje até o aia 22 do corren

to, n° 1.251, em Curitiba, Paraná, 'Fone 4-6778 (Das te, as .... inscrições ao Concur-

9,00 às 18;00 horas, de 2's. às 6's.·feiras, e das 9,00 às so de Habilitação, em ,segun
12,00 horas, aos sábados). da cham,>:tda, para m,atr_ícula

Gabineté dá, I?iretoria Gera}/DEOE, em Curitiba, 'inicial no Curso de Parmá-
aos 9/2/65. '!i' ,Prof .. Luiz, Osvaldo d'campora

candidatos ao referi!'Í'Q, í.{' Diretor

··apresefi.. .. ,·li .•
,

.

"ê',if�,\;0!7

--------,----,---�---

VENDEwSE
Um terreno na práia BOM ABRiGO. ' Trab'r' pelo
3536 ou 11 .Av, Hercílio Luzí 134.

tel:

VIBLOK

Você me conhece?
Sou uma máquina que ajuda a cons

truir sua casa, com barro e uma pitada de
cimento ou seja: 10 latas de barro e uma d;g
cimento.

]\TqO precise, qUE·imar e tão pouco rebo

car, melhor,es' esclareciJnéntos procure o a

,g.ente. au toriza�lo c exclusivo nesta praç
sito a Rua Bento Gonçalves., 14.,

-.-- ,--�-----

TransDortadora Ribeiro Ltda.
I

'Com 25 anos dec l-)ons �serviços em

transportes �1p. 'cargas ".entre Pôrto Alegre e

Florianópolis. Comunicá que mudou-se pa
ra à rua Pedro Ivo n. ,1 com telefone ,3835

AS BOAS OPORTUNIO,ADE5 SÃO RARAS"
POR ,ISTO ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.

tal' para a inscrição, todos
os documentos relacionados
no Edi�al n.o 17/64, de ....

14/12/64, publicado no Diá

rio Oficial do Est<1do de

Santa Catarina, de 29/12/64,
'cujas normas se aplicam,
subsdiàriamente, ao presen
te.

São 30 dias, durante os quais você adquire
conjuntos .estofe,dos, ou salas de fÓrrYiica.
sem nenhum t'bstão de entrada.
O prirneir0 pagan,ento?
Bem, você cornpr.i3 hoje e com,eça. a pagar.
dt?pois de 30 dias.

.

30 dias de oferta,
30 dias de pra.zo
os pagamentos.

O orgulho de umà casa bem mcbiiiada é o

orgufho de quem t�m CIMO.

As provas do coricurscf
de Hwbilitação em segund�,
chamada, serão reliz.,<1das
imediatamente após o en

cerramento da:;; inscrições,
obdecendo·se ao horário que
será aportunamente fixado.
Secretaria da Faculdade

de Farmácia d'l Universida·
de de Santa, Catarina, em

Florianópolis, '17 de feverei
ro de ,1965.

Aí está:
para você iniciar

�..

I ;:;:m'1tfZl3 J :�� •

,
.

'. .JÉRÓNIMO IC0'Et�HO I'Jo. 5 I
�"_"��.dl�-=!Ht·· :a��_J

. �::�.' ..
,

,

.

_.�;('
.

Bel. Hilton' do Prazeres ,

Secretário

VISTO: �rf'

. '\
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ORB�PRES$ DAD
GODESBERG - Dentro da
série "Concêrto das Nações"
apresen tau-se recentemente
em Bad Godesberg o pianis
ta brasileiro Homero de Ma
zalhães, 'já bem conhecido
�os saiões de concerto' de

.

todo. o; mundo (nos últimos
'1110S recebeu numerosos

prêmios internacionais).
Seu mais recente êxito na

Alemanha foi a estréia, na

Europa, do' "concêrto n.o 4"
do seu compatriota Heitor
Villa-Lol;>os, em audição or

ganizáda pela Etnissom Li
vre de Berlim.
Eh1 Bad Godesberg apre

sentou 8 "Cirandas", tanta
stás . sôbré canções brasíleí
r-is 'dêste mesmo autor, a

lém da Sonata de Schubert.
.a "Fantasia Dante" de Lizi e

l'oI11�intjcas variações de
J>.ra111")1S, TT"'1 úornal· de
Bonn comentou:

"Wil1a. Lóbos "e revela fies

"t.:'f;· composícões ("eira'1-
das") como algo mais que
U:Tl Bartok 11l'asilci.ro: funde
ri (m�turiJ, musical .européía
e 8" tonalidades "concretas"
modernas com os "meles"
de um« musica prtmí+íva,
recebendo õp--a'.').1'b,<1s as fon
tes o irnl)ulso para sua in
corvundíve]

.

linguagem to
nal",
Na "BsBtroVf'm 'Halle" hou

ve CR10l'('<:ns anlausns para

o (V)1.Tlly,sitor e para o intér
prete, QU� os .agradeceu com

numerosos extras.

"

!

\
I· IMPRESSORA1 l' .: '" ',. ;: ,':: ;�.... r

""

tl.ELD
I

',
,"

j' <
•

•

r ... �

A IMPRESSORA MOOÊLO possui fado'! os reClUSOS

� a necessdrio 'experi�ncia poro '90rantir sempre o

méiirno em qlJ<llq,uer serviço do reme.

Trobolh,_ idôneo � perfeito, ,Ir> 'quf v, pOdê contior.

''''
.

<:, c,ic�.
folheto. - eofolooo.
cartazes' e ��Úllb�
impresso's em fera:1

t. ��.riO.

:�::""r
� .'

Tl(:"'ieóptf'ros de Bôlso

OR.BE-Pl'?,ESS CON&

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

TANCA - O primeiro heli-
cr;'ctero desmontável do
do mundo, saindo das fábri-'
("1S Dormier rio Lago da.
Constanca, é bem nequéno. -

Pesa menos de, 150 kg., o

comprimento da fuzelagem
..._ ...I-'_ .... "_,,., .... -�----------------------------�-------------�--------

. .

.

, ..
'

....,0

----------��-.-""",-,-'___' -.'

"

Ih.'1 Albíon.C. Charpentíer-Correspon
dente da ORBE-PRESS Homem Providencial, 'foi

. sem tentar Impõr ao Mun
do essa qualidade invulgar,
o coloca no pedestral claque
Ies a quem a. Humanídade
venera e jamais esouecerá.:
.Agora qlJ.e o seu corpo na

cripl"!. da Abadia de West

minster, cercado pe!a n0111-

pa e rItuais que somen1;e os

jn,�lezes sabem exercer e'11

todo o seu esple:1dor, pOclén
mos melhor ainda eXaJrin�l"
a sua persona)idade, ao mes

m;>.nr,�-p:R.�SS - RIO
Winston Churchill morreu.

'filo "inglezmente". como vi
vou finou-se o Homem Pro
videncial de nossa geração.
Repartindo· a glória da vi

tória dr'l. segunda grande
�uerra mundial com outros
homens ele soube ser antes

(l.e mais nada a rocha viva,
incarno:pdó as qualict"ades'
de fibra e tenacidade 'da Ve-

-------�,---�------.- ........--�

COlEGIO CATARINENSE
Floria'n9PoHs Santa. Cáfarina

E D '., T A L..

Fx"'m� "A 'm'" ii"
_'

... G vS, G'e Oi 's�}ao

(2a. época)
,

"

j ""I'c�'içàc -'De 15/2/65 a. 20/2/65
E·':.ledien te - das 3- às 11 horas e das- 1'4,30 às

horas.
Tu:"a ele Ínscrj()9.o _. Cr$ l.OCO I.mil c.nizeU-·_�".
R�;afií;;.H;ào - (Uas: 22.23 O 21 de fcvcl"ciro
lIorü"o' _'. dIa 22 -_ Por'.l1:;u"S �-. às [) llO,')l,
cj;'L ·v:�

-_ Ar',j·Il1;'l;·"a ;,s (l t'Ol"lS
di':), ;?':� _: C�llh;Ci';'�m?to; Gera'·s· <_: 'i" 8 h�r�ts
nocum(,HI.OS - CCl'tid:\o elo lJo.scimcJ1to - (O '::0,'1-,

àidalo c]cI'Cr:'i cO:.np-e'ar 11 allc's, até dia 31 de c1ez",m"
b!'o :\(' Hl{i;). N'üo se ace!J:un ccrtjdões com a ')bsc�i:'li
':<�8: .. p�: �'�l [iJS csco:ares").

.·\_Lestado :iVI�\clico - OflclaJ - firnia reconllec[c!;].
'ALí<l>taclo de vadl'a - recente' � .

fl·rma T"'�c!6'nllC"
ci{la

Ha vera .-;c'.;uente provas escritas. devendo o' ea1.2cli..
clato Linu' graú cinco em Portug'ues e ,;1ritlllética 0 l(ll[l
tl'O em Conhecimentos GeríJ,is.

�

�'

CUltS01UEnlO
(Admissão)

1\ malricuJa ao Curso .Médio. somente sera ef'oi/da
da a);: js uma entrevista· do candidato e pais, com o Pa
dre Direto'f. O candidato- deverá complc;�ar lltJ l'r::nltr"o
10 anos � no máximo 12 anos no decorrer �lo une' �eti.- .

v�
-

o ano letiv0 iniciar-se-á às S horas do dia
março.

NOT \. ---: H:)_ vu',!:as º!11 todos os cu�'sos.
a�é djn. 25 de" 1'evereiro.

.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1965.

mo tempo magnética le hu

mana de político, escritor e.

guerreiro .

.
,

cmninhal.'8, no Além em bus·
ca dos outl:os vúltbs !ia Ris·
tnj'j.'l, dq Humanidade, q4e,
ele ouapd9 em v;ez n,lerece
do Criado1' que sm:ja num'

l�e. EU'=5'emo Ruhl' I:jJ momento de treva.e de 'de-
,:Oi1"et�)r

. '/J�%pêl;b;
.' .

',: os,;;�ií'l
,6,,,-,,.-, .=""s�,,,,,,�,,,,,,,�,,.ê����·��!i:·J' .. '$����; ...

lr. ,Taclil' José Hat;tamann 8J
Sf'Cl'et:1rÍo

1.JII01'EJ' ...·r(1s

OLHOS
.

' \)5<2 óculus
!;;"'il odopjúclos

Olend0.r;os com p')o...,)l!dào
suo r.eçe�to de' CC.l�[")5 (

()T;�;-\ ESPEOA�!Z�,Cl
'

MOOUmO LABORAra;,

�EX-MARC,A � '� PIA�ENTES
AQent ) -Oficiai da Proprierlane

Inrlustria�
Reglsn ).:<3,:.- marcas _"atent.(?'"' oe mveoçá,

nomes ";O:lrierciais; tít.....lo� c1e estabeJecimentc
lll�,ignias fl'.....:�s de pru;,a.gànd�, e Tn�reas UI

export?çoe�
I �Uêt Tene:f1í.t Silveira, :9 ---:- JO andar -

é de 3,25ill. e sua largura'
pouco superior a '2 metros',
voando bem a 120kÍn 'horá
rios. De bôa manoabílídade
não há obstáculos paro e�p

Quando o seu' cornbustivel
está -em vias de term 'nar.

após 100 km. de vôo, aterra
no pôsto vde' ?a',olina mais \

rg

..

----- ----,--------�.,,-..._._._--'-

Pertidperão
PEDRO JOS.� BERNARDINO E SENHORA

EUCLIDES COSTA E SENHORA.

·$uas·

.'

Participam aos' parentes e pessôas de
.relacões o contrato de casamento,' depróximo e j enche seu t,· nqu '

com gasolina 'comum. E'
utílíssiruo nara mi) se-víccs
práticos v!gi'àn'?i.1 e dtrecão
de trânsito. serviços em ft,
restas e montanl-as. auxina
em acidentes e cperacões
de salvamento,

seus filhos;
Hermes e Marlete

confirmam
Florianópolis 17-2-65

SEGUIRÁ amanhã, para o Rio de Ja
ne iro, o Prefeito Gel. Vieira da Rosa, onde
no próximo. dia vinte e dois participará da
Reunião dos Presidentes das. Assocações Es
taduais dos Municípios, para um ativamen
to do movimento que com a Revolução en

trou em fase decísíva.: Dia vinte e três parti-
.

. cipará do tradicional almoço promovido pela
Revista Manchete, em homenagem aquela
iniciativa. Depois seguirá para Brasília, que

perante o Bloco, Parlamentar Municipalista.
de que é Presidente o Deputado Cunha Bue

no, proferirá 'com outros Prefeitos do Sul.
uma palestra. cujo tema será abordado a me

cânica da distribuição dos �mpostos' partilha
dos, assunto que foi motivo de- um projeto
de emenda: a Constituição, que foi enviado e

e�tá �-oni o Ueputaão Herbert Levv. Tratará'
da indústria do turismo de nossa Ilha, assun
to que muito lhe vem preocupando. ,O Dr,
Hélio Abreu, o acompanhará nesta viagem
como assessor do Cons, de Des, de Fpolis,
nomeado recentemente.

•
'. I

'�'��Fàí{àC-ãi;eÍl�s' -iíma·-sema�-�------'�'.-J..'-'��_·��
na para {I IV Baile :Muni-

cipa! dI" Fp(!lis" que neste

:w.o se,:,{� ;:ea.'izfldo numa

sexta feira, !}hrlndo o Cll.r

naval ue Fpolis, no Clube
Dôze de A.p.;ôsto - dia 26

próximo. A RainlJa do çar:
naval de 1964, Vera (jardo
SO, ,vai passar a faL�a na

Rainlta 65. Boilitas fantasias
estão sendo confeccion�das
em segredo o que será. sur·
presa no dia do Baile. A. pas
sal'ela conforme venho pu
blicando terá dois / metros
de altura. Na ocasião do' ,

desfile o bane não vai parar.
Haverá' uma rápid� inter•
rupção para a coroação da
Rainha 'e ap�esent'l.ção das
fantasias classificadas. A de
coração "Rio Antigo", eln

hom(:nlwem ao .iv Centená
rio do Rio de Janeiro já es

tá sendl) feita por
.

Manoel
Garb'ellotti e sua eouipe. Os
associadQs do Clube Doze

A Despedida ao homem p,�lviden�ial
nânímos, a )enáci®,de pela mento crucial e.difícil corno
Liberdade dos' Eíeiti;Js pelo o fez "Sir Winston Chur
Destino' para s,�lva:r os tra- chill."
ccs, e opôr-se como' um cli-

que de aço 1:1 marã enlouque- Se existir um céu, lá de- Icída dos' tiranos .. (1) dos anti- verá estar agora o batalha- Icrísto, -

. ',�
dor indomável fazendo para

. Churchill foí' juntar- sé a "os anjos e cherubins
,
o seu IKennedy, a ,Roosevelt; e a indefectivel "V" prestando.'

tantos outra<; .vultos que a contas a Deus de uma vida
nm;s& geração assistiu .

em bem vivida em pról' da Paz
plen1'1 vida de' tr!�;tiàlho e lu- e do, Amor Universal.
t?-s pelo berr� cõm\lm... A Terra está mais orfã,
Não acréditamos· qÍ!.e tão mais triste, e mais desllú1-

cedo terá a 'Humalüdáde úm parada.
vulto cie�se' g�1)[i:l'it6:

.

para Um guerreiro foi descan-
assisti-la e guíá.là. n4m filO- çar.

Sim, de ':e;uerteiro" se

bem que, z paradoxalmente,
sua aparência; seu "senso of'
humour" tipicamente brítã-
nico, e sua despretençào não
dessem aos mais despreve
':lido dos observadores o di
..:eito cl� usar tal arjetivo.
Não vmnos aqui aliriha,r,

nestas 1110dest,8.s linhas, na

ela que a imprensa mundial

ignore, e, fuesmo alguns mê

ses após c, desaparecimento
de sua figura· da face da

Tprra, rios de trinta e papel
serão gastos pelos historl.<t.
dores e pelos jornais reto

cando, l'enolindo e j'eeditan
do sua vida, su:is façanhas
e sua obra invulgar.
Desejamos somente, nós

da Orbe-PrefJs, juntar ames·
ma v(iz 'W côro da saudade,
respeito e emoção que a súa

partidá deixou nos ho�ens
que iveram a venlura de vi
,"('1" 1m mesma época em que
010 nns g111rm para a vitória.
e para a Paz.

Spntimos na sua partida
tluasc que a .materialização
de uma chama qüe se apa�
doou. a' tocha ardente da Li

b(�rdacle, que foi alimentach

peja sUa téí1az potencia, nos
sombrios dIas em que sô
bre a Inglaterra' soprava o

vento agourento, da invasão

germânic."!.. .

.

Mesmo seus antigos alia

'dos', os' russos: que depois
i m�SSftraIil a sentir o vigor
ele sua oposiçãu poIltica na

C11l;nnad8.r "guerra fria" se

alinl1armn entre .'lS vózes

que lamentam o impossível
de evitar porém ultra senti
'(h \lnrtida· dêsse'( Homem,
que escrct'eu na História do

Hu,nclo a slla sigla imorre
doura "Nunca tantos' deve-,
r.'1m tanto a tão pouco".
A Inglaterra, a�tiva e no

bre o seu rosto -de negro ao

enlut8. .r·se com a partida do
ECO filho Churchill, o Mun-

4 ele '""dO a acompanha; em silên
. ,

J.\:ratfíclrl�s ,ClO e em prece.
Homcm Providencial êle

.'

!MPRESSOI,t�' MC?D.i�-O
DE

. '.

ORlvALl)(!) STúl�r·.,�·
t:W� D�QOORO ��·"..Â t.;..

!"ONE 2�17':" ,iO�éfGUS-
('. ,.

.
'\.' t<. �'�....

I
.,
I

·1
de Agõsto, tem acesso

Clube. Tenho modêlos
no

de
fantasias ol'igina.is. a dispo
sição ...

I'

o COl\ITE. Osvaldo Fer-
nando de Carvalho, com

viligern marcada ·para o RIo
de Janeiro, onde irá para a

Escola Superior de Guerra.
O Comte. Osvaldo no 5.0

, Distrito Naval, foi Chefe Ge-
.

raI de Serviços, Ilo Rio,
sempl;e foi ligado com a im,

prensa carioca escrevendo

poesias e dest<t.cando fatos
históricos da nossa Marinha.

I

.

O SR: DELVAUX Siqueira,
. foi desi"1.1ado para, �er o ge
l'ente do Banco Naci"'nal de
l\'linas Gerais, e� Sa�v"dor
- Bahia. Para esta capital,
virá o sr, Paulo Bastos.

A MENINA moca, Renate
Rímbau, quarta-feira. co:-n8-

>- .

.

EXCURCIONISTAS cario
cas, na' l1",jte de tel·�"..f-ira,
no "Ame"ican Ba�" do Pue.

. rência, fi,>:�ram llm carnaVal
em ,duas ·horas.

LOGO que a TV-Florianó-
polis, entrar no ar,. a minha

p,rimeira apresentação será
o desfile de Fantasia.s do
Carnaval 65, principalmen�
te as _que vão acontecer no

Baile Municipal.

A O'TICA Modêlo, está re

modelando e ampliando
suas instalações,

.. A RAINHA DO ATLANTI
CO CATARINENSE de 1965,

.

� NAIRA Beatriz De Mar-,
ti,ni, eleita n,'! V Festa da Ra
inha do ,Atlântico C"tarinen
se, no Balneário Morro dos
Conventos, ··qia 30 p..p.,' en
contra-se em Pôrto Alegre,
fazendo o vestibula:r de H'ilo
"ofia. Naira, desfilará em

traje de gala, maio próximo
nesta Ca'pi.t,<ll. numa promo
ção desta Coluna.

F.t\.J.ANDO em ve.,tibular,
o Tabelião Luiz Feliue ,Tor·

ge; usando b'mé vermelho
com a .letra D c- Acad�mi
co de nir�it ..... · Não partici·
pob. do "trote."

'COM�NTA-SE one fn; a

nreendido um contrábando,
de Wisky, aproxim,adamen
te em! dez milhões'
de cruzeiros, à bordo do
navio al'2;entino "Altamal''',
neste n()rto, pelo Gu?!'da-'
Môr F<Íhi.n fjí,tra ;áà Alfan

dega de FpiJJ.f,s. _'."
'10.,'" �; ,.,;�

',:,':(1'.'";

,

-'

,

.:

j

I
I
,

I

J

I
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Artesanato
raoas em museus, catedrais
e . Le:óvurOS eciesiástícos.

ORBE-PHESS
,

COLO-

NIA - Quase não pode con
.

�ber :'1 cidade' clj.teJraúca
de Colônía sem seus ourives

tístas em [oias .reconhec.dos
Internacionalmente. C_m a

exposição "Ourives de Co16·
nía no Século XX" demons- Reli�á,rio marca apogeu

e [oalheíros,' que agora co· tram que permanecem com

memoram
.

Q .mílenãrío da' a tradição herdada de seus

fundação de sua classe: ascentraís, e que ainda hoje
Por ocasião desta esplên- têm influência nos traba h08

dída comemoração, centenas em ouro, prata e pedras
de' joalheiros, ourlves ê ar- preciosas.
tesões 'em metais preciosos Slmu.tâneamente, a casa

reuniram-se para a celebra-' Overstolz de Colônia expõe
ção do atual congresso "que o a coleção "Tesouro de Pra

teve. lugar em Colônia. O pa- ta", da qual se destaca no

trocínío do congresso este- tàvelmente o 'conjunto de
ve a cargo do antigo ohap- prata da Prefeitura Munici
celer Konrad Adenauer, que, paI.
em seu díscurso inaugural, Todavia, a época do apo
mencionou 'que os ourives, geu da ouríversaría alemã
no correr dos séculos .. sou- teve lugar há alguns 'sé-ulos
beram dar formas artísticas atrás. Na Idade Méii", a

à relízíosídade de gerações' classe de ourives de Colônia
de alemãos.

.

c defendia sua' posição inter-
Entre os 120 mestres da nacional anresentando sem

auríversaría 'de Cnlônía, con- pre novas obr=s de arte. que'
tau-se também inúmeros ar- ainda hoje podem 'ser admí-

A época áurea da ouríver
saría alemã

.

ímc.ou-se apro
xuúadan.ente há 1.000

,

a

nus, por ocasião da fÚÍlCi.<:l.·

ção do Mosteiro Beneditino
de São Pantaleão peio aree

hl"<'1)o Bruno, no ano de

64.' Os historiadores crêen.

p_Pder
....

demonstrar, hoje em

. dia, que aquelas oor.,s d;

arte' que converteram Colo

nía numa das prímeíras ci

dades da arte da our,v .rsa

ria, procediam exatamente
dêste Mosteiro. Pois o Ar

cebispo Bruno, chanceler do

Império alemão deixou-se

convencer pela Imperatriz
Theophand, espôsa do . IIT.\pe:
rador .. Oto, o Grande, em ..

permitir que alguns famosos ,

ourives, que ela havia tra

zido de Bizâncio, pud ssem

trabalhar no Mosteiro de

.Sâo Pantaleão.

Logo surgiram inúmeros

aprendizes' alemães, que
não somente imitaram os

mestres de Bízãnío, como

ainda, alguns anos mais tar

de, excederam-nos com 'suas
obras. Nos séculos que se

seguiram, os ourives d , Co

lônia criaram entre obras

de arte, a "Madona de Hes

sen" /e os "Cruxificos de Ma

thllde", os quais ainda hoje
são mostrados como pr .cío

sidade da ouríversária np
Muenster de- Hessen.

Numerosos relicários da

escola colenense, nJS quais
ressaltam especialmente os

'delicados trabath is ds téc

nica de esmaltagem, encon

tram-se hoje em vários mu-

seus e igrejas alemãs.
O maior .e índíscutív-l a-

/'

... :
�........

";'.1 )t
..... �,� ..."....,_

Plt\.IGRAMA 'PARA O CARNAVAL DE 1965

DIAS:
DIa 2'7 sábado - Baíle de abertura do Carnaval

1965.
J.Ji,'l 28' domingo' \._" Baile Infantil
Dia 28 domingo - Grande Baile
.Dia 1.0 Sego 'Feira - Tradicional Baile do Lira Tenis

á..e

Clube
.

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

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

previsto para às 19 horas.

REiGULAMENTO:
1 - Reserva' de mesas:

As senhas serão dístríbuídas dia 20 de fevereiro (sa
bado) às 08,00 horas e, a; venda terá Inícío às 20 horas.

.Indíspensável se faz ,a apresentação da, carteira social
com o talão elo mês ou anuidade de 1.965.

t'-lotícias de
,

IMBITU ·A
/.

senti -(reeleito) - I_>SD
Vice' Presidente: SI':

Manuel Marfins
Cada assccíado, sõmene, poderá r.dquirir

com direito a quatro cadeiras.
O pagamento' será efetuado no ato.
2 - Convites:
Os convites deverão ser solícítados a secretaria do

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

. Os mesmos serão gdauir'd�s medr-nte o pega=-ento
de uma "'!'ax<1. de Frequência". Para Fqui,:i-ão· de c+nvttea
"l secretaria do Clube funcionará no .horãrío dflS 14 às 18
horas a partir de 27 de fevereiro até o dià 2 de março do

corrente,
�OT.,rrA' () �""nn da rôlha será de Cr$ 1.500 e deverá

ser paga na portaria.
Obs. A posse da mesa não dará direito á entrada. sen-

mesaumaAn-
tonio R. de Freitas - PTB

1.0 Secretário: Sr. Osny
João de Souza - PSD
2.0 Secretário: Sr. Araldo

Câmara Munhipal
Foi eleita dia 2 do coren

te, a nova Mesa da Câmara
de Vereád-vres, a qual ficou
assim constituida:
Presidente: .Sr. Otávio Pos

I
I Vichietti - PTB

Para a Comísão Geral, foi
eleito Presidente o Sr. Ve·
reador RomeuPires - UDN

,_._---�- ---- ------o --------------------------------------- ----------

Abertura Amanhã:
Congresso Lituen

Orçamento para 65.
Foi aprovado pelo Legis-'

lativo Municipal, o Orça
mento para 1965, num· mon
tante de 33 milhões de cru-acione]�) intern do necessários 'l carteira social e o talão do mês ou anui

dade de 1.965 ou convite acompanhado de dccumento cem

provador da identidade.

zeiros.
.

pogeu da ouriversaria al-rnã
Da Europa: Itália, Alema-' Deputado A'Ivaro Catão está no, ano de 1'61, ou ndo

nha .e Inglaterra. As sessões Recebendo em audiência se lhes encarregou da feitu

plenárias contarão com 400 no "Chalé Quatro",' aPre· ra de um relicário para os

delegados: feito' do Município,' Sr. Moa- restos dos Reis Magos. noites,

cír Orige, o Deputado Alva- Os ourives, entre êes o A compra da mesa deverá ser. feita pelo próprío so-

PROGRAMA ro Catão prometeu-lhe 'dar mestre Nikolaus de Ve-q1Jl1, .cío .ou. seu .dependente, ou pessiAL devidum<-n.e cr�d,mcia
.

.

. plen::> apôio à adm'n'st.ração tl'aba,lharam 50 anos nesta da para ItaI.
."

'
..::' ,

? . Qcmrsresso, a,?lir;��..á>munl.fJt�?'I, ftta?-am�R,�e. Jt� ..:;k1>.'<��;(;1,:qUe�y�,,�mqi8l' ,�ll;:;?uri;,.. � - TllX�· .'.
I
.'.' ,..... j r

hOl.e as 19:,10, .

o.cm· l\:hssa. ctu�. f�'''ib·â?i.:;; .p"�,,,:qSSÓS �

..>,��rS?�n J,11-
...
IE!rqa �a, J(LC

•.
� •. Me. ;.

.'>,
teço �i� Ni<t�r'.�.Eq;$I:��ooj (l.&aft�,úJilli'��)"�. • .'

.' .,.:.,;.",. ')"<'. ;;,,. ..... ";"J!If ...a1-.��'�::" �:!">.".\'
...

' .,.... ,"_' JIfr"" ,'<fi';�' �y «",� .• \.\,,1-j,. , .. :;f::""'* ".,so!���W.� ��:p";�'1lf. �r.�o ' 'fj��,. e ��!" f_a�="'.:'t;;"':, �t. �r '.' ,,"', i). 1'-<:.7" .": � ;, ,1a l�'ô!t��'\':"!;.�r>l!� 8'.�O(J�! ": ." '. "'
.. :",

cente Brl!i�s.�.:oa Igreja. Ma, . fais. ,�,. '"IS' l}< ,," " ,;_'" - ". '. 0b'l,1ame. tê' as, atuaIs sol1- "JTfixa d!9 \Freqüênc.,1l p�ta. 'casal
triz de Vila ZeHn"L.

.

< citáç5es sãà ba.,tante distin- Quatro Noites Cr$ 30.000
Além das reuniões dos co-

M
tas. A arte religiosa tem per Uma Noite CrI' 15.000

missões �. sessões ple'1árias, :nistério da Edu.: dido em influência e, por- Individual quatro noites .... Cr$ 20.000
está programado para o dia tanto, em importância: atu- Uma noite .... C1'$ 10.000
19 às 15 horas, um'l r�cep- cac".ao .e CU.Hura almente o tr,'!balho se con- ....DETERMINAÇÕES:
ção é cocktail oferecido ans. centra na cri.açã ". de .jó'as. A entrada nos Bailes noturnos é vedada a men:Jl'es,

.eJ.ostU<"..deatn()tres, congressistas. pe-
\ Un�,>'eAr{'.vrl;;ede' de aossuOauriaVretSe' rreeCpoonuhsSac,e.dme f'qaUtoe de 16 (desesseis) a 18 (dezoito) anos, somente é permitida

.-, _ UnÍ'Te!'si.tR-rio da - V JH.h.il· quando acompanbpdos p�los pais du tesp.:msá ·eis .

Socied'lde Br"sil'3ira de De-

S (
'. sôbre um fundo' d�u"ad<). Não s.erá permitido ') uso de bisnagas em qual:._u2l'

fesq: da Trl'ldicão. Família e anta ..afanna Cada vez cO'TIpram-se mais Baile, Infantil. ou Noturno,
Propriedade, à Rua Pará j;6ii.s, tornand�-s� '. os �li�ri.·· De acôrdo' 'CC}m Decreto Feder;-( recep.Le"-ent") eY�ra·

50. f�CH! �Í':!f'!p de·· tes mais exigentes. Os ,..,·re· do, estão proibiã;$ tern�inaDtemente, üs-s e ro-:-te de h.n-
U \\;1!1);.:Jv,Uv '

A sessão s�lenfl �e encer-
. ços oscilam, par" fl· mai-ria ça-perfume ou sirnilares nas dependências da s:de Go';''ill.

U,2 d t.:C.ina das iój�s,' entre 5110 e 2.000 A Diretoria aç;irá com o. IT'á'dmo rigor para o cumpii-IV _. \oi b l11?r�bs. mas não �aJta1'Yl cE· menta do presente regu�amento.

Edrtal. n.· 2/65

São Paulo - Realízar-se-á
nesta Capital, de 18 a 21 do
corrente, o III Congresso
Lituano da América, Latina,
em. comemoração do 40.0' a
niversário da imigração li
tuana em São Paulo;
A finalidacie do Congresso

é incentivar a luta contra o

comunismo e coordenlr;.as
atividades dos lituan-s resl
dentes no mundo livr� para

libertar' a Lítuanía do ímpe
ríalísmo vermelho. Ad<.mais
apresentarão ao público bra
sileiro a arte e cultura li
tuanas e a: 'contribuição que
os lituanos trowceram para
o desenvolvimento' �a Amé
rica L.atina. -

° ol'ador oflchl é' o Prof.
Plinio Cori:êà""," de., OÍivelJ:a ....

Catedrático. da pan' iPich
Universidade GaPólica' de

São. Paulo e Presidente
.

do
Diretoria Nacional da Socie

dade Brasileira de Defesa da

Tradição; 'Família e Proprie·
dade. Na sessão solene de

encerramento no Teatro Mu

nicipal,. pronunciará uma

cf:mferência' subordin:da ao

tema "A Liberdade dá Igre·
ja no Estado Comuni�1" -

titulo de sua' obr,'l recente·

mente elOgiada pelo Exmo.
Cardeal Pizza!:do, em docu·
mentó oficial da Sag"'ada
Congreg!!.ção dos Seminarios
e Universiçlades.

.

./
400BELEGADOS

Sõmente serão admitidos os pP,f'lid -s de IT'e�a +ara

Ul11a noite após atendidos os formularias para todas as

�,'.

,.

Universidade de Santa Catarina
R E ·Ir O R I Ao

Divrsão de Material.

.

'

Estão radicados no Bra·

sil 60 lllil litull(n;s, en'1uanto
.nos EUA ,a cifra asce"de a

um milhão. E"'ltre os d�le�a·
dos desse Pais, virá a São
Paulo o Bi.soo litml!l" res;.

dente em Chicl'lgo. D. V;cet?-
te Briz�s. Já confi-rm"ram
sua participação dele�ados

O Diretor da Divisão do Material da' Universidad'o dos· seguintes paíse�: Cana·
de Santa Cataz:ina, devidamente autorizado �elo l1:ag- dá: Argentina, Bolívia, Cp.
nífico Reitor, faz ciente aos interessados que se áché. iombi,t:I., Venezuela, Uruguai.
aberta concorrência pública, aprazada para . às'. i5,0� " ..

horas do dia 5 de. março do corrente :ino, para aquisl ....;.----- � -------------

ção de aparelbos, vidraria, reagentes e material cirúr-

·U.maa . �.�arI .�
.

gico e clínico, destinados à Faculdade de OdontOi.dg
da U.S.C.

Dell1fl.is especificações pottr:rão ser obtidas na Divi
. são do Material da U.S.C., nos dias úteis, no hoi:1rio
das 9,00 às 12,00 1'...oras.

'Divisão de Mater�al, em 15 de fevereiro de 1965.

.ra""e'1tn se"''' n'" T�ntr'" Mu·'
nir.in?1 de Sã') 'Pau1n, "nde
falará o Pl' ... f'�ss"r p1ino

Con;e� de 01bre;l'a. "o""re o

t.p.��, "T .......nns"ive1 1'1 L'her1a·

EDITAL N·. 02/65 entes ol.1e estp,i1'1,m diS1"'o-to<;
a g.�sta.r de 100.011'" !l, 500.000 Florianópolis, 12 de fevereiro de 1.965
marr."s nU""<l artística peçaDe ordem do Senhor Dire·

tor em exercício da F::cul
dade de Medicin<t da Univer
sidade de Santa Catarina,'
Prafe.ssor Doutor Ayrto"1
Roberto de Oliveira, trrno

público os nomes dos 27
(vinte ,e sete) candidat:::s a

provados no Concurso de

Habilitação de· 1965, realiza
do nos dias 5, 8, � e' 10 dp
fevereiro corrente:

I

A DIRETORIAde d<> l:O'reja no Estado Co..

munista".
de nuriyer!'l<lria.
-�------ ----------- ------------------

9 de . fevereiro de Donizett,e! Sublime essa

tua 10ucl1r�1, . - Que te fez·

produzir de LanuncrJ:l".II'lr

o canto; - Trazel!::Jo lã (.ia

céu, nft8 ..();l. ::lo tel!. prall
to, _ .. r '):1:1 a rXl'l.S:1 Il:tr..,.

mania 3' tôela a fvrmcsuu,:
._ ·Aral:''' rr,il" .te (l;;\'ll'-�f ti

6pera, ·3 '1 i'l'S' ra t�t>

um no':)!.',·· al.:!x·lndri�l" a

traduz:r "nrantp _ E' �Ij

mente.;) ::t l� fJr.d.t! alia "-::oe

ao "be'.· �(tn' ). - Q'le n ,

deste. !J. r.alxar à .Terra.

lá da 'llt'lr'" .
- Bendito

seja o s')'.n :la Rádw Edu

cadora .- - . �ue n.Jf' transm;
tiu hoi"! a págin 1,

. r,o';o.C'ra:
- De r:.1aiõ; a�to valor', q11e'
êste mnn,t::J ('onhe.'!e!

Emília,' .:t :n11 ":1:1

.

finia, I�S

cutavl1 a ll1f'Il 'Ia.d.�l.·� "'E
eu m;� Sflr. tia, [l·S, imo tot�l

mel1te f'ni,�v "r''), - A mú
s;ca "'l:;c::;t9.r; "0, 0In arrou

bos dE pr·�ce .

Rio,
H)65.

lj:xmo. Snr. Direitor da

Rádio Ministério da Edu

cação le Cultura.
Sempre escutamos os

magnífiCOS prognumu: da

Rádio Ministério' :la Educa

ção e Cultura, especialmen
te os musicais, aCts, domin

gos) sendo nosso dever cí

vico exaltar d. nobre?,;'!. e e

levaçãG moral que pr';si
dem à organização désses

prog'ramas, nos quaiS SI' ob

serva o '.:mdauo tle evit.ar

cousas grote'; �as ,e �c mau

gosto, Cair. qua cert>ls pj 0-

gramas de fe',;ü·') nimia

mente com�rt'lal, na . Tele

visão (' "1'J ;13, "11) e�tão ura

ticahdo '.'I'l'ilarleico5 crimes

contra a cd '.lc<:tl!ã ') �.') p,:':n
como, p.. !<I.. um CErto P!C

.

grama em ;:::1J8 1.3 wa.'o:lS

glórias do nosso e de 'ou

tros países, .,5.0 utHiz3..das

em estátuas ·/ivas. pa'ra

grotescas cena:, 'le feitiça
ria e de samb'\. muito ao

gostó de pessoas tle mau

caráter, porém atentatúr:"I.s
dos bons' principies da mo

ral.
No último domingço en

cantamo-nos CJm a 'Lucia
de Lammermoor can;;ada

por um elenco "eletJ e aci

ma de to-'o elogil). S'3l'vlu
nos ef;sa 'J,;era de tODa l�a

\

JOSOE' FORT.KAMP
.

DIRETOR
1. Alexandre José Ferreira
2. Antoin� Chryssover is
3: Antonió· . Fontes Couti:19-2-65

nho-----------------�--

Lote - 12 x 26 �. Praia'Clube
VENDE-SE. - Tratar: Collsdhd.ró MaJ.

fra, ·48 - sala 2.

�

J·4. Cândido Geraldo Freitas
5. CarIes Alberto D'Avila
6. Ciro Bertoldi
7. Décio Brunoni

. 8. Edgar Arruda
Filho

Salomé

91 Edison de Cesar Felipe
,10. Edua.rdo Musse

11 Evaldet� CaJ'Y'p-s
.. 12. 'FÍávió .MIguel Rib:::iro
13. Genésió �'fu�eck
14 Heitor Bittencourt Filh')

'. 15. Jorge Rob�1'to Bünh'eF

; 16. ,La,na M?ria de Aguiar
17. Luiz: 1Car1(5s de .Araújo.
18. :Mpr1ei Luiz Perdcn::i'1i
19, 1I1u11i1' Cha'::::one
20. Nor'-ert'" Paulo Kl'hnen
21. Otav,iq Qa'vão F.�rro
22. Paulo Roberti>,de Mirim
da Gomes

2::1. nedr.a' Augusto Ramos

Vieira
24. Ruhens Tavares da Cu-
nha Melo
25. S'lU10 Caire" Rp."ber
25. Vilsfln Dal'a N�ra

27. WandeJ;iey de Liml1

Convite pa.ra Missa de 1 Ano
MARIA SANTOS GOUlART

Esposo Pedro Claudino Goulàli Juniot
filha Hilda Luz, esposa do sr'. Eduardo Luz
e netos de sua inesquecível espôsa, mãe, 50:
gra e' avó, NIARIA SANTOS GOULART,
convidam àos patntt�s e pessoas de suas. rda
çê)es para a missa de.lo

.

ano que será cele-I

hrad� em intenção à sua alrog no dia "19

(sexta-feira), às 8 horas, na, Igreja de São
João Batista, ;€m ·Capoeiras.

Antecipadamente agradecem aos que

comparecerem a mais êste ato de' fé cristã.
18-2F

Rolo Cr$ 80'
Mu: 'c�m:li'dm"'nte

Ar::al'do S. Thiagq

N R. -- St� te lps St! pn-
.

puzessem :1. ,)rocer'ler co

mo o . nos�;) co'abOlar'll)r

proced�::; no caso venl;'JJte

que. deu m .>�lVO ,t calta J.ci

ma. os Ctí;�,t''3 :1 que êlt se

refer". prat\r:f1.:'10f' 'lt'ra""s
"e �nskuffi�('\t'')S n.dmj;á:
veis :le propag;tnda, ,�b. 10

o R<id:n., a Té�f'visão e
.

a
.,., '. t-: -,

propl':a IrI1prp�lsa.. dt"ll"�.�tlh

'.

H'qnvk!ad� de Mediciná,
15 de fevereiro .de 19'35.

,

I

Bel. .,loão C",,.lO<; Tolent"-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

. A t:lrova, cr-ntorme já é
do e�ll:l"cml,!nto �..; Ilran

de público .é uma pron.o
ção ryrganízada pelo De

par-amente de Tl1r!SmU e

V,), a crescendo diA.:la-
mente o '.lI111":1'O de 11l,.Cl';
tos para a Pro JU ele Nata-

Cer�a,'.nf.S da' Muniripal1da
de � estiá m:"rl ada para.
dia 14' �mdpur(),

ftOPJ\RIOção Ida e V·,lta à 1:1'.1'1 no

Ba�neárioj rJ P :-'aml;Jnri ú

,.

SANTA CATARINA PRE(;lSA DA SR 59'

Op0rtunidades em Imóveis '�Ri)NTA PARA :MOR.À� :Bem runcío
_ CASA NOVINHA D� ALVENAR�A ,,:' ....

' ..

,

t' e demais dependencll�,s.. ·"nal -;- 'Com 3 �u.:r os, 'bado no' hO,rárío comercial�pod'? ser vJ.shada de ,2.a. a sa
, '.

20, meses. .

.'

.

.

C" 2 000 000 e saldo, em .' . ., . 1..... És 'C ntrada Je r,,· '. .

M �o Ge.ra,uo - .'
.Om e· �" ·�ui.i:1a da Odil'on;�Gallo.t.t.i no .OI:!O "-

Rua' Sant.os Saraiva es\.j_ .

',... ,

.... -tO.treito

t e deinais. depenlleBatista Pereira casa com 3 quar o�N li Rua Vel'ead or

cias -:. Tôda de' Íijolos.·
,

.

.

c�m 2 residências: Na parte de Cima
- Na Agronômica casa de alvena�ia. N parte de baixo _ 2 quarto!: - sala

2 t S
" "alc,s - cozinha e b.anhelrO, a

quar o - 6 "

,": •

.

,

-cozinha e samtano.

, n sa de material eom garagem. Terreno freno
- Estreit (' - Rua Balneáno -.Ia

_ ' d' do 10 40 de frente por 54,80.
te para -o mar e fundos para a Rua Ba!n�arm me. 111.

.

' ,

.

'

de fundos. Preço facilitado. Entrada mIruma.
:'

.

_.

'. Ouro Preto _ 2 pavimentos em erma 4.
_ Fina residência a Ru� Vlscond� hde aritndão: em baiXo 4 salas - 4 quar-

] banheIrO - cozm a e v '. .quadüs - 4,1"� as,-
. _ .

.'tos e dep(;!ldênrja� sauItarIas.

_ 'Rua João Pinto com fundos
t OtimO ponto comercm1Casa no cen ro -

para o Caes. Libprdade.
.'

habitada - 2 pavínu>ntos preço fa-
_ Praia Pf'reque - Casa now beÍll seI

cilítado

um ri terreno. Boa opor·
"a Conct:liçãO - � Casa cgm gran e

_ Praia - La!!!)a "
. mnidade para loteamento.

"tlâaco _ Terr�no bem lOClilizado - metade dos preços cor·
_ No .hrdim r�

'["entes.

_ Praia Cnq'l'lÜOS
Certas, Bom preço.

d m-"eira de lei na praia 'da Saudade., Aceita o-
casa .

e i:iU" .

•

.

t comercio
Rua Conselheiro Mafra - ,Ofuno .flOn o para

- Casa no centro.
..:_..

_ banhei.,.n e dispensa..

t _ 3 salas - COUUJ.a ..
_ Casa com 3 qn:al'.os

,

.
'

"

'I bem nó centro ...,... Rua t\rcipreste Paiva
SOl'rado Comercm! e Resl(iênc�a. .. I p-scri',Ório no alto ampla re

,

R'tr. No terreo LOJa (!t)merCll1 p
.

I'\[a frente do cme l:t.

:i pó-itl:>';ldência POSSUE' ainda amplo porão para � .J

_ Edifício. Eduardo - tquartos - sala - cozi,
- ApartalY'�nto no coot�Ot .

o _ Para a vencia ou 'troca por carr,?
oha - ba!1heiro completo -, erre

_ Centro _ Casa de 111venaria com 2 salas - 2. qu�r'_ Rtl0 S,5.� Jorge n.o 51

Bai�heiro �ompleto e cozinhatos
,

d esquina - Preço facilata.

.

Capoeira'" - Otima localiZ8c,ão e
Terreno em .'

t' "d�dn Unica - 16 m K 30 m.Opor unjo H" . .
do

M f . "entro - Casa
G . lves - travessa da Cunsell.elTu a 18 - '"' .

- Rua Bento onça
_ CozI'nha e banheiro compltlto2 tos 2 salas

B V"st& Ottmo Tercom qual'. -.
No Jardim Coton Bairro 08 ...

Terreno "lID: Joinville
rena "IfF.' .I�A nA fUI ,.

... "N'A !",'ARI"�

Quem c.lnstroi, já sabe

faces e Pa",luels
n�d'11S®5 Forras

.

Pedas �e Ferro,e Mldeira
Janel-.:;,s de Ferro, de Correr ( Bascula�tes
PGd5es de Ferro

.

/ ' •

Fara p1"®nla entrega e por prrço n,ais economlCOS

r.o.ropensadlS �ar3ná. ,Ltada
RUA DR. FULVIO ,ADUCCE� 11,0,748

T�lefo�e 6277
ESTlEITO

�om�ellssados de Finho
Amendoim
Loro
Cabrenva
Cedro
FaDlasia

Imbuia
Pau-Marfim

.

GcncaloaA]ves
MO�,�no
Carvalho
Pau-Oleo

e os famosos í

' .... � "lU! 'cn1lf:plL. At"
:tOlDES ,'AliA ,11:11

Nôvo ordenado: Cr$' 21'0.000;00 - A·
.

•

',' -_

.

A
.

,.' I' -

POSoTT�A�. de:8cô�c1o com

o:?ov.o ·\lrogr8�a r;::;:
, 'Llvra'"18' Record Ltda. .� i rua Felipe I 6 3 � j � JJ f

Schmidt.14-,·Fpolis. "

....

tNT;'i! Pf'I!\ \

Exames .......... junho de 1'965;'
'.

.

. "-

A tende llel0 servico de .Reembolso POSo
ta] - Pre,�'; Cr$ 9.000.00

< "

Após JiV\':'50� estudos pa
ra melhor utilízac .•o da pa
ralíz acá» d·'!.; aguas inter
marés- � igualmente da' ho
ra melhor para

'

.,';e- vera

nístas pudessem aprec.ar
a 0 -mpetícào Natqtc,r;a fi
eou "estabeíecido o. hr,:á
rio de 9,15 da n.vuhà para
a la,l·gada.

Balne�-:i\J ce .Cambortu. e

'será. i:�t··e cem os !Ol"!.T'Ptl
dores em Unha na pra-r,

PART,U'/1.

Pa,� contrõle efetiv" dos
nátja,'Ü'l"n, 'f'para 'se e\':rhl

píad ia Ü� .nat, gosto c(n":'l

as 1,111" já ocorreram l�,pn
do do retorne 'de U'1" "t'am

peão" do me:e do nercur so

todos os ,'om:petld' res de
verão, pelo la:io díre.to
dar 9(j�'t.í!, a' um "Ran ,l-,lim
(ba�.!o 'je sstvamentoi que
ficará hmdra:lo' P�'ÓXl�" li

ilha, e .Ia dá!' ;"1":1 non.e e
uma S(:.;lUfe especial

A Partida para' a "rova
de 1.700 mrt.ros 1f' p ercur
so aVl'f'X1 'la

'

está �n;r;a-'
da .para frente 'l�, �(J!':1(. de
SaiV'lm"'l,( -;, no ;'elltr:.i· �(J

CON'CURSQ' POSTALISTA·

/

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa do Carnaval
FUNDADO EM 1.921

PROGRAMA DO CARNAVAL
Comunicação

Adiretoria do Clube "15 de Outubro" em reuni�o. to
mou as seguhtes soluções que vigorarão nos festejos
Carnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS

Sab�do .
� 27 - Baile de Abertura

Domingo ,- 28 - 2.0 Baile Caril.l1v�1esco
Baile Infantil

Segunda - 1.0 - 3.a Bane Carnavalesco
Terça -'2 - Baile de Despedida do Carnaval de 1965.I ,lo

INICIO DOS BAILES

Adultos - 23 'horas
'Infantil - 15,00 as 19, horas.

MESAS PREÇOS

4 Noites � 12.000,
3 Noites - 15.000" , '"

.2' Noites - 10.000
1 Noite - 5.COO,

'/
.

INGRESSOS

1 Noites - '20.000, "

3 Noites - 13.000,
,2 Noites -: 9�OOO,
1 Noite'-'- S.O�,

A posse' da mesa .pão dará direito á entrada, sendo
necessário a Carteira social, acompanhado. do talão dQ
mês vigente, ou anuidade de 1,965.

ROLHA

Por Rolha - 2.500.

RESERVA DE MESAS '

1 - o pagl1mento será feito no ato da aquisição da mesa.
2 - Os convites obedecerão as eXlgenéias estatutárias e

poderão ser adquiridos a partir de 22:2.65. na Secretaria
do Clube.
3 - Nos dias de Bailes a secretaria só funaionará par'l
venda de ingressos.
44 - No ato da aquisição de convites o sócio deverá apre
sentar a cartei.ra social, bemj como o talão do mês vigente.
5 - O convite não dará direito a mesa, a qual será paga
a �arte.
6 - as conv:tes só serão distrípuidos pela secretaria.
7 - A secretaria estará a disposição dos associados até o
di&. 24, diariamente das 14,30 as 22 horas.

DISCIPLINA

1 - Será proibido a entrllda de menores nos bailes notur
nos. éde 14 a 18 anos). Só acompanhados pelos pais.
2 - iNo baile infantil só poderão dançar menores de 14.I

anos ..

3 - No bai,le infantil não será p('lrmitido o uso de lança
perfume.
4 � A C,Ilrteira Social e o Talão do mês 'lU anuidade se
rão �xigídos na· entrada.
5 - Os portadores de convites terão de ser apresentados
com docl1ment,o de identidade.
6 � SERA' F.IGOROSAMENTE PROIBIDO O USO' DE
LANÇA.PERF1JME· COMO ENTORPECENTE (Chereta):

Obs. Tend,) em vista a prática da diretol'ia, no decor
rer dos baile:> não serão' atendidos tais ocorrêncüts:
1 - Esquecimento 'da Carteira. Social ou talão do mês
vigente.
2 ;- Pedidos de aquisição de ingrel>sos (Convites).
3 - Não serl'i permitido ingressos a fotógrafos
4 - Terã(') livre ingressos os jornalistas <Imprensa Fala·
da e Escrita) devidamente credênciados.
5 - As mesas nos bailes inf!mtis serão GUrIS, e I)Ó será.

permitido a entrada a fUbos de associados.

pe 1.96.').

Tt'�"á .s, medalhas e prê
mias �.::ipe'·laI111eu'_e doadcs
pelo Ccmércto . e �n ,1181 ria
serão orertados aos melho
res cl9.ssifir<ldos,' n-v- não
meda.na.s nté oHio coloca
do na prove mascnnna.

A Pr » r
, destn.ada às

moças c:lt!v"r.'t ocorrer (! ••a
se que símultai-a-: p:.te
com <: 1" -\�:uliJ'1a. SI�IFlo
que � pa: lida nara esta
comner: ;:n �e.'" uada L

.

"san '1-).1 i '

situado próxr
mo a "'1. ('0:'1: c' se reccr
da '1 ccmpetíção ft�!r;;njr.3,
será r';)-'.lizada em l'f..':\·ur,n
aprcxlrcark, de 85J rr-etros

-------.-,

-

Divulgue
Leia, Assine e

/"0 ESTADO"

CINEMAS
·CF.NTRO

,São Jose
.

Fone. 3636

às 3 e 81/2 hs.
Richad Widmarl:
Marilyn Monroe

EM -

PAGINAS DA VIDA
. Ccüsura: até ti 20,1.'5

Ritz
Fone 3435

/

às 5 e ,81/2 hs.

Sylva :Koscina em

PAPAI DOCE. VIDA
Censura: até 14 .anos.

Roxy
às 4 e 81/2 hs.
Sean Connery
(0(}7)
Ursula Andress

"_..;.: EM-
O SATANICO DR. NO
Etsm:anColor .

Censura' até 10 anos.

BAIRROS
Glória

às 5 e 81/2'hs .

Alberto Sordi
Norma Be11!�'ell

.

O MAFIOSO
Censura até 10. anos

Império
Fone 6295

às 81/2 hs.
Alberto Sordi

Çarla Gravina
RE.GRESSO AO LAR'
Censura ,até 14 anos
-

Rajá
às 81/2 flS.

St�ve Brade
Sandra Franci�

- EM
ESPIONAGE;\1 NO

ESP.'\ÇO
Censura: até 14 ,-"no.).

•

Nada de
REB�IES

Ext:a em sel!' carro
Lona de �reios COLADAS
- 60% mais no apr.JVeita
mp.nto daP l...\}tla� .

CASA DOS FRE:a:
Rua Santos Saraiva 453

E�1'REITO

r""------- -,

SABOROS07
S �,CftFE ZIT3

. .

Emprêsa Editora "O f5Tt\DOr:r UGa,
ana Conselheiro Mafra II. - Tf!l. 5022 - (�ab'" P08�11I

- Endereço Telegráfico "ESTADO"

J

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATnR"\JIfflFE
Antônio Fernando do Amaral e Silvs
DEPARTAMEN'rO DE EDITORIAL

João Fr"�.ei�(}o Vaz Sepetiba -:- Pedro P�'llo MachB4f
- Osv=ldo Melo - Divino Mariot

.PUBLICIDADE
Osmar Antóuio ... ehlíndweín

DEPART4'MENTO r:OMERCIAL
Divino Mariot

OOLABGRADORES
Prof. Barreiros :1ffiho, Prof. Osvaluo RodrigUes Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gams
Lobo E'Eçs, Ministro Milton Leite da Costa--Dr. Ruben!
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenw.

. Walter :r.ange, Dr. Arnaldo San.tiago, Doraléeío Soares,
Osmar Pízaní, Dr. Francisco Escobar Filho. Zury Ma
chado Lázaro, Bartolomeu, Raul Caldas Filho, MarcilioMedei�ós Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos ,Bri
to, Oswaldo Mo-:it:::, Jacob Augusto Nácul., Major Ed
nundo Bastos JÚhÍm"- C Jamundá, Jabes Garcia. Nelson
lras ....ler. josé Ferrei'ra 'da Silva, Clemenceau do Ama
ral e Silva, Jaime Mendes, Cyzama, Jose Roberto Bue-
cheler. J.oS0 .rosé Caldeira Bastos, João Nilo Linha::-es.

Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Acampora
. REPRESENTAl'l'TFS

Representações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) �- Rua Sena
do:r Dai:.�as, 40 '- 5° andar - São Paulo -- :Rua Vitória,
li!=.7 -, conjunto, 3:;' - Bdo Horizonte - SIP - Rua 008-
Carij6s. 558 - 2" andar - Porto Alegre - PROPAL -

R.ua CeI. Vicente. 4.56 ,,- 2° andar. -,

Anuncias medíance �ontrato de acôrdo com a. tanel8
FIm 'ligUT '

r:'ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000.00 - VENDA AVULSA
Cr$ 50,00. ."
(A DmEçAO NAO SE RESPONSABILli:A PELOS CON
CErrO:..! EMI'l'IDOS N(JS ARTIGOS AS�INADOS).

"

PROGRAr�A DO MES'
COMUNICAÇÃO

A Diretoria do Clube "Doze de Agôsto" reunida, tomou
as seguintes resoluções. que vigorarão para os festejoscarnaválescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
. BAILES A SEREM REALIZADOS NA SEDE SOCIAL

Sábado - .27 - Baile de Abertura
Domingo - 28 - baile na Séde SOGial'
Segunda - 1.0 - Baile Infantil na Séde Social
Segnnda - 1.0 Baile Adultos na Séde Social
Terça - 2 - Baile na Sede Social.

""
OS BAILES COl\1EÇARAO:
Para .adultos as' 23,00 horas
Para infantil as 15,00 as 19,00 horas.

MESAS - PREÇOS: Á.Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 12.000. - para não
proprietários .

.

� �.
Na Séde Social -,-- 4 noites - Cr$ 10.000. - para pro.prietários
Na Série Social - 1 noite - Cr'$ 4.000.
OBS. - Cad.. sócio só poderá adquirir uma mesa.
ROLHA - Cr$ 1.000. por noite.
CONVITES:
Cas.âl - Cr$ 20.000: para todas as noite:1
Casal - CS 8.000. para uma noite
Individual - Cr$ 15.000.' para todas as noites
Individual - Cr$ 6.000. para uma noite
Estudantes devidamente credenciados
Cr$ 10.000. 'par,a tôdas as noites
Estudante. devidamente credenciàdos
Cr$ 4.000. por uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendonecessário a carteira e o talão do mês ou (anuidade de

1965) ou o convite acompanhado de documento compro·V,Ildor da identidade.
ÍNTERCAMBIO: Cr$ 8.000. por todas as 'noites I

Por uma noite Cr$ 3.0nO;
RESERVA:
1 - As senhas serão distribuidas às 7,0(1 horas do

dia 13 de ,fevereiro (Sábado), e a' venda será iniciada às
8,00 horas do mesmo dia.

2 - O pagamento será feito no ato da quisição.
3 - Os convites obedecerão às exigências est�tufárias

e poderão ser requisitados a partir do dia 22-2,65, e se
rão entregues após 48' horas.

4 - NOS DIAS DE B.fILE A SECRETARIA FUNCIO
NARA' NO HORA'RlE> DE 14,00 'AS ,18,00 HORAS, EX·
CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.

5 - .No. ato da aquisição do convite o sócio solidta
te déverá: 8 1 "il' ,

"".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 FEIT!
PELO ASSOCIADO.

.
.

1 - E' rigorosamente vedada a entrad9. 'de menoreS
nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acomp,anbadOs
de seus pais. .

2 - No baile· infantil s6 será permitido a dança até
a idade de 14 anos .

3 - No baile infNltil não será permitido o • uso ct
lança perfume.

4 - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES Otl
(ANUIDADE DE 1965) OU O CONVITE SERAO' RIGORO.

. I .

$AMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.
5 - Os portadores de convite terão que apresentar

documentoe de identidade.
'

6 - Os cartões de frequência não terão valor para o
carnaval.

\

SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO
LANÇA PERFIDlIE COMO ENTORPECE'NTE (CHERETA),

Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece. os 56'
guintes pontos rel�tivos ao Carmival:

1 ojI- Não serão atendidos, no decurso dos Bailes, cS'
sos de esquecimentos de carteiras sociaIs ou de anUidade),

_

2 - Não serão atendidOS, no decurso dos bailes, pe
dos ou aquisição de convites-ingressos .

3 - Não serão atendidos pedidos de ingressos
�6grafos.

Florianópolis 1965.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LABUTA

CONS'f1A.NT� EM PROl.,

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES
I I

__t;.:.__ ..�

sa de Desportos;

FEDATOR

PEDRO PAULO MACHADO
t

, -,COLABORADORES ESPECWS',
\ �.

MATJ�Y BORGES .:GILBERTO NAHAS
"
_.

GILBERTO PAIVA'
,

COLABORADORES
: MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ
RUI WBO - MILTON F. A'VILA _ uRILDO LISB0A

ABELARDO ABRAHAM

I'

Na'· �onb gem 'Convencio�al /�6 Rio:�ã� Paulo em. p?ime "roA título, de curiosidade, damos, hoje
as colocações dos, Torn1eios Rio-Sa-o P Iau c
nova fase, que de há alguns anos' para cá
passou a ser denominado '''Roberto ' Gomes
Pedrosa", em ,homenagem' a um dos mai{\re�
vultos do Iootball nacional:

'

1 950

J'

Campeão _ Coríntians Paulista
Vice-campeão - Vasco da'Gama.
30. lugar - Portuguesa, de Desportos
40. lugar - Palmeiras' ' ,

50. lugar -' FIameU$Wô
60. lugar _''São Paulo
70. lugar - Botafogo � Fluminense

1 9,5 1

"

Campeão - Palmeiras
Vice-campeão - CoríntiansPaulista
30. lugar -' Amérhl, Bangú, Flamengo e

Portuguesa' de D-esportos .

40. Rugar _ Vasco da Gama:
50. lugar '_ São Paulo

'

1952
Camp,eã - Portuguêsa de Desporto

,
Vice-campeão - Vaco da' Gama

-

30. lugar - Corintians, Flúminense e San"
tos
40. lugar - B;a:ng:u, Botafogo ,Palmeiras (
São Paulo.

,

50. lugar '_ F��niengo
,

1963
Camuieão - -Corin6ans Paulista
Vice-Campeãó _ Vasco da Gama
30. lugar - Botafogo e São Paulo
40. lugar - Fluminense
50,. lugar _' Bangu, Flamengo e Palmeira�
'60. lugar - Portuguêsa de Desportos e Sat�
tos.

'

1,954
-

Campeão - COl'intians Paulista
Vice-Campeão, - Fluminense •

36. lugar _' Palmeiras
40. lugar - São Paulo.
56. lugar - Vasco da Gama
60'. lugar --- Santos
7o. lugar _ Flamengo
80. lugar América le P6rtuguêsa de Des.

• portos.
90. lugar _' Botafogo

1955
Campe,ã _ P6rtuguesa de Desportos
Vice�Campeão - Pa1D:leiras
30. lugar - Boíafogo
40. lugar'- Flamengo'
50. lugar _' América ie Santos
66. lugar '- Fluminense e Vasco da Gama.
.70. lugar - São Paulo,

, 80. lugar -Corintians Paulista
1956

Nesse ,ano, () Torneio foi ef.etuado
o concurso {lns carioc,as� sagrando-lSe
peão «} São Paulo.

s.em

cam

1957
Camlleão -- Fluminpnse
V;ce-'Campeôes - Flamengo e Vasco, da
Gama.
,30. lugar'- Santos
46 .lugar - Botafog6 e P6rtuguêsa de nes·
p6rtOS. ,.

56. Ju�ar - São Paulo,.
60. lugar - Coríntians Paulista e Palmeira�
70. lugar - América.

1'958
Campeão, - Vasco da Gama
Vice-Campeão Flàmengo
30. lugar - Corintians Paulista
40. lu :r - S""o Faulo.
50. Iu.i� -- Bolafog"

)�,

:"J!Iuminense
60. luga��"_ Slplto ;'

_ ,

éirits' '��,f6'rt,

"

Campeão _ Fhiminense

Vice-Campeâo -, Bofafogo
30. lugar - Coríntians Paulista, Plamengc
e Vasco da Gama.
40. lugar _ "Palmeiras
50. lugar - São Paulo. '

60. lugar --, Santos
7o. lugar -', Portuguesa de Desportos
80. lugar -, América

1961, '

Campeão,-' Flamengo <

Vice-Campeão - Botafogo.
36. Iugar -' Vasco da Gama'
40. lugar -.- Palmeiras
50. lugar _' Coríntians Paulista e Santos
66. lugar -' Fluminense
7o. lugar - São Paulo
80. lugar _ América
90. lugar _ Portuguesa de Desportos

1962

1 9 ,5 9

Campeão -, Santos;
, "

_ Vice-Campeão - Vasco da'Gama.
30. .lugar - Flamengo ",

40. lugar =- Palm'eiras, e,'São;�aulo

50 .lugar-' América,
60. lugar ,- Botafogo
7o. lugar - �Fluminense e Coríntians
lista.
86. lugar. - .Portuguesa de 'Desportos

1'9,6 O:

Pau-

e Kea!ismo.
.

'

.. ,

tletav ;' :-,'1:":3.,�, ::': (.111·, a fil"nt1;0) ,P'jI", <'(,\:!Jertin () ;

dis:!.v)"',: �',�xcll1�i\'<I d;,s C";,,, am8(�,/�:;',I<JI) '.�<.: Il"j-e", \!I':l1

peso I'�.., r'1, ,J3W, .mster =er., PO'l1,�' ; ..$ úce ;õf!.· ,,(,'gr'.'!'sei.'
atend,"" Si.:' suas exig'L:ncJ'tO " ra ..',)"�tra,fa\iã,, f),l)eg.m1Co;
ecoómícas, ,ic CJ.'�e \',,";lU<'t-" ali1à�10i'1 sn ;;: iH\! ��eS:110
ria, ":0'''' o r=sultcu a remu e.spon,� -,JllstHica -ncva .defí
ne1'.1; li", ;\ ls, i.m .:é1cs; níção, em -race da mental;
a prrcipio, discreta, às e" da, e profissionalista que

,; -

Búr:id;) sc..s-

ArLi�, ';l u..» '(}:,:a ,', u:a

,tran': ", ,;V':l11,)S:' do '" [J.i�'l ic do �·_t·u�·:, ..-:' 1;' n� nL3:�i.··::: uias . é

ganh.ir. "; C; S()J?·1r�:tc{ élinlfú
CO.1' ':�r 'qll:':; :'(1 I_:;�f'n(:�n. _�.

co .ip oLlr" constituí hoje,

de T\: ·",:'.:j.(.l;)'-.

�DLr·C.-\.\{I..O Ainda
não ;; ;J,: �'i;I,:t, o (;�',J'llJr�e p

tamue n :11;" i.n.3�.�· u.n ":! Lt"�

de edu('[�'/'-'J :j'J!H!l;'.l' CrJu

cação j,� (j :lo:"P, r. pr;l sj�;::-, e

de C'(!fC o ass;,,:,e, ,),_;,e

po r IS ':,) �T "11 , s', r Fiscal;
zad i, a fl"l dr: �1�1L' 11,:t·-, IJ o

duza :·e�;·.lh<l.d\,;s· rreg.n :v I�,

pro ,/en li:.: f1te.) l.�a deturpa-
cao -1-,[; � '1 i f�sionOl>:�d' -Lí-

prn.c» dn:e:H" r.o ;:rclfl,.s
ona.tl::::::u), \.: c. nceíro .i'_'_

2.D(;,,,r "c!o, "eu con,Ji0,:o:, com a eUl1;,H;üên
te �f\:" 'p,:af> 'do amador-i, ..

mo; clç;pri3 as esrii::l"?,!8S

rmer�!1nr'3 a i:n�"'Jant�v:::t.)' c.

pro.fTi6',o;;alis!l1n legal r, un

ca, (}I rér-, , 0_ fa13ü-3"lllrt
doris -.1,) to;, el'�it<,ii(, ;;,dO >()':
que ,'�, proprrcs d: :';�:'enL:s,
são (.3 pnml'IC� an:]1hrá-

t�lova VifI0�1"�� de 'Caris,on so�bre" 1(':, ps:;ül'ular:!dC'-Ll, Deste>
u, f V eu

, _ .cadus ,!Il'ig':;ntl s do �JSS()

UJ Id S t esp,lr"� 4:1(' fe,ram a::na:1ci·

y� ti enliH an ana 1'es, tolem.a e :J,pc;an' J

GalvaõjJr, 17 (V,c\ A obrigado a re,c:)nhn�er no ,ia,,; -an�adorismo, rt:nUl1-

luta revanche cor,cf'u \d� , bobrinho de Hé:io Gradc o 'clan·1,) a3,-.;m, a I lt1 lu;. d,!

por Car;son Gl'D.Cié! a W'll mais '�>;)))1pleto lU\;:ld()': do' díg.li'l.1 ('3 �'sp'1rtiva em

t
•

I r< que Sr' ffi:I'!H"'�,P"demar Santanq, disp�l;acla mOme0.í'C. Apos a ;J.�Sl, ,,,,tr, .'"

em seis' rounds nesta cE'a 1son falou à f2pc;rl,agem, '3u\)1 dos tCi!JP:)S" Spm

de, foi, facilmsní;e vencida, dizenc'o Qlle Waldema'.' dúví1.l, f:Jc!n vai ten::.p'rlào
pelo j_pvem expoente máxi Slultana, pelo mo",lo como pac'D., n ;;,bal1ckno da InO-

,

f "1' �
,

., e COI·I·�I'. 1')elo I'l'�",!·, e' .'1'1 fll'.,Ta Tal, (•. '\ t·.. C� du::n me::raun10 na ::tini �a \;.fnI.C�;�, l!U' ..... 1: _�. ._.

durar:12 tOélo ,) Jesenralll r de''-':;l"lEt'' concori."er n CÔT�'Í- 'tUl$-Ll.,) �fesc.ente_, FI::t �I': ce.-

elo co:y!bate pE:I'Segu;u SOl c1,a de SqO SilvestrE. sid8.ir, (L. en,rQ'Íi:a ré':l.do
contendor qlP aSSIm, r.�; em, b,v .:- ele ,VllUdr'l �mo

. �nt.:!.�::�!, d�.'., sua ctl'.:a. b[J:;p
ada r'::, (,!1cpit') OiÍ'11;;], (

gra n lc, f: ,f;!·'\<.l�'ç!i:J:ínlJ 'P!l

tido nv-vai. As ( c r.d.-: r:<

foran mod.fícn.Ias pP: 1 uti

r.\. ",

--_._.,�----------------------�

T· I"! di" ! D' .

et}(e�nrma � trator ao epartamenfo
de Arbitras da Uva- Itajaiense

Segundo 'que Departamento denotícia,,,;
nos chegam d� H2,j?,í, o que é dos mais eficientes

'. mais famoso ast!.·o ::l::; foot de quantos ex:s�elil no Es
ball catarinense �I':) todo� tado. O pley�r que mais
OS terrll)OS' - Telx,"t:lnha presença teve no seleciona
que )::á tempo:; nã') d.p�,re- do barriga-verde 1 v:1l'á 9.S

cia no noticiár\c)' eS}Jorti\To sim, para o DAi �cai::.tiens,e
vai, agora pres(,ar seU3 ser o concurso de ,';lia ini;Hi
viços à Liga Thl�:lcnse ce gêncüi adquirid:t 6,1 ca:rn-

Desportos, d' '�,6j�lcl() o '�'( 1.1 j"iC,S ela Améric'1.: c Emopa.

P O N T O

D E

ENCONTHO

'COM,

MITUNES
SEVERO

Gi'lberfo Paiva comenta
Amigos, o presidente ()::;

ni Melo, estarrecido com 3,

decadência de nosso foot
balI deu-sé j:"á tempos a a

curados estudos sôbre as

suas causas. Após lón!5as
Vigílias, conseguiu def'nÍ

las em têrmos \ objeüvos
que culminaram com a cd
ação da "DIVISA Ex'TR_'\
DE PROFISSIONAIS", d.:
há !J,1Uito existente em

grandes centros eSI:oni'vü.s

;Oepartamento� de Arbitros
e criando uma escola de

arbitragem de' hã muito
está a se fazer necessária.
Não basta que somente o

nosso Depart'lInento_ de Ar
bitras merece ser :llhado
com mais carinho e df'di�a

d,ão. E só uma escola de ar

,�" )S onde possam ser rea

lh,adas con{'�r::;ncias cursos

sôbi"e arbitragem po�lerá
nos oforecer um departa-

P O N T O

O E
'

ENCONTRO

ÀS 11,30
(HORÁRlP
HABITUAL)

do país com resultados re-, menta bem mais eficien�€
a �,1U e n:t e consagradores e capaz, i'1clusiv,� de 1efen
Mr,3 não ba,sta porém, (jÜe der uma tese em qU::1.lquer'
haja uma simples modUl- congresso q'le venha a se
cação em nosso sisteJ11�, de realizar no Brasil ou I mes
disputa. O espor�e, em par mo no exterior. Só as me
ticular o foctball, é o diver didas laqui enumeradas e
timento F'of:rido pelo pa- sugeridas poderão salvar o
vo e, Influia . de maneira football da terra

I

e ofere
negativa na� receitas dos �er aos florianopolitalloS
clubes e entidades. Arin:", espetáculos de granqe ga
gindo agora um nível mais la conforme� os que temos
aprimorado, ! o nível ,alari- visto no atual cet'tame do
aI dos jogadores será mais Estado. Do contrário não
alttl e, por conseguinte, o cOllseguiremos atingir o ('li
preço dos ingressos terá de ma esperado. Pod,p.remo�, 'é
sofrer majoração; Com o claro, ter um certame f:X
aumento do poder aquisiti tra dos melhores P. bem dis
vo é evidente que o nosso putados, mas, não durar?
Plrofissio-qalismo estatí 0- muito' se o poder' aquisiti
brigado a' nos �,rec'l3r o vo for diminuto. Com o f.U
que de melhor exista em mento' deste, sim teremos
matéria de footba!l. E pa- bons plantéis e um depar
ra isso não 'resta l'IÍ!vida te tamento de árbitros eficlen
rá que dar autonomia a �o.

RÁDIO
. ,

GUARUJA
000
000
000
ooe

DRA. EVA

entre nós uma certa anti

patia por um dos [ogaóo
res mais destacados do ru

tebol mundial; o argentino
Di Stefano. Acreditamos
mesmo que. na fase mais
elevada da sua c::>'rl'eira,
não teve êle quem ü igua
lasse no mundo, pela técni
ca extraordiIióTia, pela com

batividaoe i,dispensável a

um atl?_cante, assira remo

pela intuiçào �aue revel?-va
nos momentos mais críticos
das jogadas. S0n,pre ° ad
miramos e ainda o canside
ramoS digno ('le re�peito
pelo que ofereceu ao 11llm-

do, do seu futebol perfeito Camp'eãQ - Santos
e �mpolgante. Agora, de-'

clinando, é justo não pos- Vice;.Vamp,eão - Cor;ntians
,a fazer o que já fez. Na 30. lugar - Fluminense
excelente "RevIsr,a, da Fs-' •

porte!' ; no. 271, I] . trans- 40. lugar _, Botafogo, ,e PalmeIras
crUa uma entrevist2. de Di 50. lugar -'- Portuguesa de DesPortos
Stefano ao semal:A.rio "Des 6 I g _ Flamengo'e São Paulo,portes". de ValênciJ. iEE-,

O. U ar I
,

panha). Enaltece o papel 7o. lugar - Vasco da Gama '

impC!It�nte d-0 UJ� craque 80. lugar Olaria.
'

verdadeIro na eqUipe, quan
do cumpre o seu dever, em

sem preocupações_ pe�soais,
Se êle se sacrIfica ,pelo con

junto, o seu trabalho iem
de apareeer. Entretanto, se

o craque se escravIZa ao jô
go pessoal" tem seus dias
contados, ,pois v.nula todo
o esforço do �')njunto e o

seu próprió esfol'�o, COl1Ve,

nhamos: Di Stefano tem

plena razão. Re:,J,tivamente
aos técnicos, afirma: Se
é bom, colabora. com uns
d'ez por cento com o qua
dro para conseguir, o triull
fo. Se é ruim, prejudi::,a
uns quarenta, por cent.). O

técnico não' tem sistema
de jogo. O sistema foi im
provisado pelus que não en
tendem de futebol No de
correr de um mêsillo jõgo
são vinte, trinta ou' mais
as táticas que se utilizam
e não é o treinador ,quem as

impõe. A cátedra do fute
bol está no campo. ;N5,o há
mais professor que a boJ8,".
Aí está. Ele tem razão to..
tal em 'alguns ponws; em

outros, acreditamos que
nã(). A verrJad� é que uni
quadro depende mais de'

b?n�jog�ores .

do ,que um

tecTIlco excep�l.ma. ,A pro
va é que ,os técnicos somen
te se destacam quando
conseguem reunir jOll'ado
res de classe f.o experiên_cia.
"Realmente, no futebul, a

quilo ('pe mais interesf>a,
mais conta e 'mais vale é a

classe do jogador e a sua

forma físIca'" (Cândido c)<l
Olivia). Haja .visto O que
aconteceu com o fq","''''��i
mo quadro do Arsenal F.e.'
sob as ordens de Herbert

Chapman. O clube, não 4)

lhou despesas para ponha
tal' jogadore3 que

'

fossem.
cada um em sua POSIÇSO,
um astro. Chapman, cmn

vai, a pouco e I'OllCI), alte
rando a SU1;i ccnceltuação
tradícíonai.

REALISMO - Críou-se

onze crar�lles,

Campeão Botafogo
Viee-Campeão - São Paulo'
30. lugar - Palmeiras
40. lugar -' Flamengo

Nesse ano houw� torneio eliminatório ne

R.i6 e São Paulo" classificando-se os quatyc'
clubes acima e' ficando alijados da fase fina'
América, 'Flumlnens�, VàSC6 da Gama" Co
rintians Paulista e Portuguesa -de Desportos
9, Santos desistiu.

• 1 964

Campeão Botafogo .ou Santos (título
ser decidido)
30. rugar - Flamengo e Palmeiras
40. lugar - Bangú e Portuguesa
50. lugar - Corintians
6Q. lugar - Vasco da Gama.
7o. lugar· - Flumin�nS'e
86. lugar - São Paulo,

,
,

'

li

CLASSIFICAÇÃO DR TODOS OS
TORNEIOS

E' a s.eguinte a classificação de todos os

Torneios Rio -São Paulo por cont,agem .

con

vencional (10 pontos ao Campeão (Botafo
go e Santos ganham 10 do certame de 64, 8
pontos ao segundo colocado, 6 ao terceiro, 5
ao 4° 4 ao 5° 3 ao 6° 2, ao sétimo e 1 ao 80):" ,

l° -.-'Vasco'79 pontos
2° -'-, Corintins, 78 pontos
30 - Flamengo, 77 pontos
40 - Palmeiras, 75 pontos
56 - Botafogo, 72 pontos
6(!) � Santos, 62 pontos
70 -"'", Fluminense, 6r pontos
80 _', São Paulo, 57 pontos
9õ - Portuguêsa, 55 pontos
100 - BangU, 20 pontos
110 - A�érica, 21 pontoS
_3° - Olaria, 1 ponto

Hoje, e'm 11ajaí: M1arcílio x Américõ
completando a 4a. rodada_

Esta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



sta.la-se oi lIa. Jur 8--.·- C ..... tariuense d'e ,Hospitais
Terá 1i:úc:lo na tarde. ii pteparo � do pe&$bal :Dr. 'Joaquim P.ntQ.· "de' _...--_......_-�......�-""'!""........-_...._..

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

. -' ." .

noje, no aujlt6rlo da _lo do �tal - 'Ora Lour- Arruda

'H"
.,'.

'

.'." .,.

d L
. ,'. INDU'S'TR' IAS VO'RK S/Aternídade Carmela ,l)utr.n, a desld�·�elttl.$ CarvdJho. Dr. WI�on ,MendCJnça., ;1l1li'. t·

.,.

"r""
.

a' " 'I�t'era, tU.Ta·.�
.

'.' .

;
\"

.

II Jornada catartnense' de
.

15 hs. - SIMP08HjM'':'" Dr. Isaa e Lebato S O ,a P d' t
.

C·'
·

Hospita�s, que se> estende.... Integração na Saúc(' Pú- Dr. Juarez de Queu:oz, tO U OS ' Irurglcos
rá até o próximo dia 20. blica. ,. Campos

C
Avisa a todos os �tes que o Sr. Artur Araujo f

'

A Secretaria da SaÚul,}. e PreSidente: Prof� Od�lr Dr. Murilo Paehec;) �a

"aterine'nse
dos Santos Gerente e Ha,ns Günter \V,'llther Mertens

Ass.sténcía Social divulgou Pacheco Pedroso Motta .

Vendedor para esta região foram. desligados de' 'nossa.
o programa para o reterá- Simpo�lstas - Dr. Ar- organização' cancelando .desta forma t�;dos os díreítos
do conclave, que transcre- mando vaierío de A�sls í7,30 hs. _; Encérr.amento outorgados aos mesmos, por procuração.
mos abaixo, na íntegra: Dr. Fernando Ocvaldo Ele dt' Jornad� e enrregu 1e O "CORREIO DO CEA- mento, âguil!-s de magesta- do país e cuía publícação Não nos responssbüízamcs por quaisquer atos co-
Dia 18 -i'4 118.' - Ins- Oliveira certítícados, 'RA", órgão dos Díaríos As- ,pe�, beleza. foi' feita pela tmprensa metidos pelos mesmos.

talaçao solene na rr 'JOR- - - � soçíados, publica em sua' Livros como "História da. Oficial do Estado, por te- E outrossim o presente tem a finalidade de esclare-
NAlJA CATARINENSE DE edição de, 6' de janeiro do Literatura Catarinense". Üz íníeíatíva do saudoso cer que o Sr: Lindolfo: Henrique Diniz contínua mere-

HVSP1TA1S. Apresentaçâo o" T.,
'

,

O':, corrente ano a seguinte a- de Arnaldo S. Thiago, fica- homem público Dr. J(.rge I cendo têda confiança de nossa Diretoria,
de credêncíaís.

'. prec' u::� 'l, ,d:> acadcmico e rão ino patrimônio da cul-' Lacerda, ao tempo Gover-, São pauío, 12 de Fevereiro de 1965

10 hs. -' Blememos rtCo: «.
. 'jorn',"; J'3 ,.l Cal'lyl�. "'''I.I:-t: JS; tura nacíonaí como marco 'nador· do ,Estado de 3J.11ta l,

' " A DIRETORIA
hespita,' - Prof. OÜaiI,. Pa':' " � O "-\JS Ali1!GO illur:. Di: SMHA CAl.\RI.1H.'F. a respeito do nvro I'U o de ouro .dos mais . esoíen- Catarina:, constitui a. parte ---;-.__ . -1'"

checo 'Pedroso' '\Car,gdràtl- :Florianup"liS, ,(Qu,!lta.Feira), 18 de Fevereiro de 1965 títUlO 'eneilll'a t'l:tas')lIlhas. dentes, a .revelar a eapací ..
'

já publicada da EnciclOpé-'

_

Pado r'e L.aue nu Uos pl-lalco ua F�cuÚia_e de ·Hig.e- ---......-----------.--'-,- "��.,\) ('OIUllu.'la i:.I� .1- v c1ade íntelectíva' de .. um dia de Santa oàtarrna, enor
ne da 'Universidade de. _(J,I" mítes ,'di um l,",f:;;tru 1e homem ventadoso- e dínã- me acêrvo de conhecünen-
.t-au!oJ

• ímorensa, a . a}Jr(·(·!,:;.ã.o mico, que' não mediu sa- tós sôbre todos os ramos

C
�

t 11 dE" 81
.

lo 11s. - O prontuário
C' I

..

IPMS
co.nclet a {: [til \,15(' s�g'jra crírícío para que a Iítera- da ciência, das artes,.' da eu ra o xerel oméuíco e o' contrô.e da cu- este O quer Jus'frça nos

.

de ·l�,\. obra das ,iJ:.',,;:'.r- tura do -seu torrão nativo' filosofia, da relígíão, Etc,
.

cli:idcia uo Hospital Dra. BRASíLIA, 17 (OE) San Roman, não deseja .que ções e de valor U'
. .i.! s , tó-' tívesse a sua história ()e- que está sendo' paclt'nte ...

LOUfUE:S ue li'r:::lita5 Carva- Chamado ao Palácio d:) PIa. se convertam os IPMs em ria.' da Liter�tU'ra cat�ri- calcada em�moldes ,elucida- mente reunido desd,.;! alguns
lho ,CDire.ora ·da DiVisá::> ·do nalto, o Promotor San' Ro. 'insti�mentos de antm�s'da- nense"; de Arl)aldp S. Tllia tivos e honestos. anos, pelo snr. Almirante

Hospltal das CLnüç:a!> de man, a quem foram
-

distl'i- de pessOal ·ou perseguição ,go, figur� e,xponenchl: d'a Assim, lemos ·"História Carlos da Silveira Carnei-
Sao raulo) buidos 24 IPMs de Br sília,. p o I í t i c a, . promovendo-se mentalidade dos 110830S, da Literatura cata�Í1íense'" ro: O pr'oduto, dessa pri-
l'7 ns. 6ubsídios para ti entre os ,quais os! relat'vos apenas a respons.''1bilidade dias e publicista!1'� .; ",,- com &ofre'guidão e, lnte- meira edição em separado,'

.

desenvolvimento da epfer- a' irregU'laridades d,"l NO· dos' que, compl'ovad7men- do POl't�, Que 'enaltece e It'êsse, admir�ndo o des- autorizada pelo govf'rn� do
. magerp. E'O Brasil !_ Enfer- VAGAP, na Universid8d, de t3, cometeram iliéitos pe· djgnifica a' sua tel'ra e a cortino mental de Arnapo Estado, foi quase todo a

lÍlelra Cij:ce de Melo Ri- Braoília, no Serviço de Pro· nais e administrativos ou sua gente. S. Thiago, ai quem teste- plicado em auxílio ds. 0bra�
beiro'

. (P p: e s í d e n te' Ja teção aos índios e em vá· atentaram contra a seguran· 'Volume de 542 pó,gina3,
. munhamos' nosso agrade- de assistência soclal.' (�spe-,

ABl<}N).
,

.

.

rios Institutos, ouviu do ça nacional. nêle encontramos o répas- cimento pela valiQ,m. ofer- cialmente' do asilo' de ór-
20 hs. Admin!5r,�·ld()r Presi.dente da Repúr,lica a Admite-se que'� má .,re- se l11de�('ndente e comple-

.

ta que nos fêz". f�os de, São Fi'ancis'�o do

hospitalar: sua importân- recomeridar.ão de que éleve percussão cHus<lda em. Bra- to J;? tudo q':lRllto 110 :.- - - - Sul; terra natal do seu au-

cia - Dr, Juarez de Qud- ficar inteir�mente à v�ntà.- sília pela inclusã'1,' Jn_os m�n(o dr belci:rs tiO. SP N. R. A obra que continua tor e nosso esfnrçado (0-

1'0.6 Campos (Hospital M:1- de .para excluir dos nr'ces- F';'>1:s ne ",lalP'n.,s fi:-u"'as pro-'uli',"m San�a Cn'.lT·- ,assim despertando interês- laborador.
rieta Konder Bornhans0n) sos -as pesso'ls� contra as da vld<l nlíhlka contra as na,_ (esde �s r') ;nl' rrlns ie se nos meios intelectuais'

.

,

21 hs. - Seleção ecsmo- CJU"is nn,o há provas sufi· quais mida de concreto se sua civilização aos dias
o------------

mi!!o social no hospit.al. --- cientes Dan. o of"1r"r.i�pnto teria. nl1r,<ld0. h�.ia jn�l"ido atuais.
Céliá Guazzelli. (ASsl:st,�n- de deT11íncia. O Govêrno, ,na aW:11de do Presidente da Assim, estamos em iace
te E;ocial' do Hospital dap . segundo nos declarou o Sr. República. de obra verdadeiralllente
Clínicas de São Paulo) .,"_."

---

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

maigistra.l, onde . o autor·
Dia 19 -- 9 hs. - Aqui- frI. fI'l. I

.

U·" �l 1. dispend:1u ,'asta pal'çeLl de .

'tetura hosp:talar. - Dr. \1181njlnaics i:»U@:r.l!S - AUia�O� - � ;�R.S... energia, emprl Pl1deu ar·.l-
�

Hmo Ferreira Pinto �Pro- "Exdusivos el'1lt S:Ut�a Cahtrl:nl, :radas, investig�çõp.s abe-
fessor 'Catedrático da Fa- " berou-se em' múltiplas lei-
cuIdade de Engenh.::u·Í<;, UJ. São EnconirC1,dos' Da' ,.A MrniE1AR turas para que') seu es-

Universidade de Min?5 Ge- tudo fôsse o mais cl�'cur'$-
rai3) EIl 15 Pillm.,enlos\_ Se:l� En:ra�a - tanciado e eficiente,. como

10 11s. � Terminologia realmente aconteceu,'
.

Hospitalar - Prof. ' ,J. !ail�
Pacheco Pedroso "I

11 hs,' - Serviço de: ·Ar;;.

quivo mé,'ico e estatíst l'.:l
- Dra. Maria Luiz Lemos

(Chefe de Divisão do Hos

pital das Clínicas de Sào
Paulo)

14,30 hs. - Visita à H0S-

furtos no Ho;:pital
Dia 20 - 9 11s. - Valor

da Enfermagem �o Hóspi-'
tal - Irmã Nemésla r,Ia· ,Terá prosse�?;uimevto
ria (Hospital Marieta: 1{on na Capital Feder,'! I,
c'er Bornhausen,), mao interrompida

1'0 bs. -- ImportânrJa do na Guanabara entre

,.

Rcberto C:'" Lapa Pires ao Ain"'a na mesma s,,,,:são, .

ra, de o,nde alçaram voo,
Prefeito MuniCipal} solici- o vereador Murillo lVlagno para os remígios :lI) pensa
'tan -'

° In:ovi.,dêbtias para a Vieira encaminhou os S8-

.recuperação ,cd{lo S\)�v'-d�o. gUlntes requerimentos ...

S
'.

d
. Barreto.
-'

Pedindo informações sô-

ecretana .. a ,
-' Do ,vereádbr �,l�;fmO bre qual o critério ad,')b'ido

" 't Maqno Viei'ra. do PTB, so- pelo cheife do Executivo,
EduCãCão ... _ licitando 'informações s6- referente ao parágrafO 35

, � "

ore o zoneamenTo pr·'v'st.'_ da lei 654, que zoneou o
O titular da Pasta . da

Educação, Deputàdo Lauro no par;;O'Í'�fo 2, do' 3ft. 35 município de FlOl'lanópolis"
, , d lei 654 em 4 setores, para efei.h de

Loks, recebéu.� em audi�· - a .
"

cia no dia de ontem em se� l;lj.nçamento do
1

im;1ôsto

gabinete de trabalao 'as se.
- Do n,!esmo ver�'Ol:"or prpdial; informando <t de-

guintes pess:Jas: sr. Benja.· solicitando providêncÍ'J,s pa 'jmitação das diver.�as zo

mim Barreto - Prefeit.o de ra a recuperação do:>· to-'38 nas e dizer ...i redução do

Laúro Müller; sr. Le�doro a.; ruas e servidõ")s dos barr
.
impôsto predial para ca'a

·Annstácio Perei.ra, de Ser· ros Agronômica e Pedra - 'l:ui1a delas: :

raria; Sargento Índio' do Gr.ande. Em outro' reauerimen+o o

140 Bat<llhãó de Caçado1'es; .:_' 'Do vereador. Ro.b�!:to vpreador solicitou ao }'1'e
Dr. MiÍton Pereira - Advo, da. Lapa, Pires' CUDN). pe- ffito, 110 Se1"tirl0 fle (lU'� -li-

.

gado. sra..Maria Reis e. Sil- dÍll"o informações si)bn 9S bere verba const.ante '10 er

va: srá. F.rim:;j' SHTTPira: Pro- . Úmitaic"ies toPID.gdfiCB.S' r.e f1amento dêote exprckio.
fessor "P.ubens Ulissé.ia: � - Itacorobi ,e saco-G);al�de.

�

�Q.u· -

.

D� pr"'siflê"'cia dO.::'e

..
' pi�ais

1'0,30 hs, ,- Relado e1",
I
tre o corpo clinico e o }.1i

retor do Hospital - P_rof.
Odair Pacheco' Pedro.,!)

.

16,30 hs. ,--: Hospital dos
Servidores PÚbliGos de S:1J1'·

ta Catar.na - Dr. \Fü)';:-ul1-
do OSialdo de, Olive�l'a, Dr.
Juàrez de Queiroz C'l.n1POS
e Dr. Olavo Santana Aéall
tes. j :"

20 hs. - .Desenvctv,'i�:n�h-\
to da ass:stêzic:a 110SP1 9.-.
lar no Brasil �--:" E�;.te�·)nei

ra Virsula' Larsen . (E)lfe:['�
meira 'Chefe do .f!osj:':·:
Osval.::o Cruz - S3.0 Pau

lo)
21' hs. CO'!Jtrô!�

Dando cumprimen"o ao

'Decreto assinado pelo Go··

vernador do Estada" Sr.

Celso Ramos, na Pasta da

Educação que também ré

cebeu o referendo' )do titu
lar d a que 1 a Secl'st8.ria, .

'Deput.'Ido' Lauro V"'ks, foi

encerrada â matricu'a nos,

EstabeleciJ"1ent<"s'
.

de Énsi
no PrimáriO Ofi�iais do Es·

tado. no dia 14 e as aulas

t�reram m1ClO no di"l 15

próxim0 p"s,>ado com grano
de mímero de alunos mat-ri·
cuhdos.

Ült�mas Notícias:

RIO, 17 (VA) -, O Padre ,mana os exames de lábora
Francisco. Lage Pessoa, que tório. Não foi dolocado ne

foi prêsCl em abril do ano nhuÜl medico espécial à

passado, sob a acusação de· sua dispo'SiçáO" e O qúarto
!'Ltividade supversivas, e que 'que permanece" no p."l,!,ill'-ão
estava internado nÓ· �ospi· de presos do HCE,' dispõe
tal Mil;tar de Juiz de' Fo"

/

de todo confôrto,' :embol'a
.

'ra, encontra-se desde a, tar- 'sob se�era vigilância.
de de domillgo último no Ó diretor do hospital des

H:o�pital Central 'do Exér· conhece os motivos pelos
. cito, incomunicável. quais o Padre Lage foi '

1'0'

Segundo· o diretor do movido para ali, tendo soo

HCE, Coronel·Médico João .licitado esclarecimerit�s a

Maliceski Júnior, a remo· respeito, mas assegul"lf' te·'
ção do Padre Lage para o rem sido tomad'ls tôdas as

.Rio deveu·se a pedido do 'precauc;ões em fo.ce da res·

.
Dr. MOz,llrt Geraldo' Te�xei· ponsabilidade que o caso

ra, que o assistia em Juiz 'encerra.
de Fora, desde que s"freu,
já na prisão, sério dístúr·,
No no 'aparelho circuiató-

Pouca gente, no HC'E, sa

be da presença do padre,

ONTEM E HOJE NO MUNDO
'- 40 estudantes

- assim mesmo com poucos

J(1f _ pormenJres sqbre o caso -

.

.. I' nior considerado' b01u o es. como oco1'1:ia com o méjico
dia 1° de março; a mensa- ·tado clínico do padre, que de plant.ãq de ontem. O cli

gem anual do Governo. O· é segundó suplente de dspu· retor acreÇllta que êle fica·

d�cumento relatará as prin· tado fedeI;al pelo PTB mi·

cipais re.alizações' do
.

Exe- neiro. Ontem for submetido
cutivo no ano findo e abri� a eletrocardiogr�ma ,e '!'LO

raio Xt, devendo F ser 'com
pletados até o fim da se

i

Rebeld�s CO,go'leses Conqu�sfarri
. -Importantes P�siçõ'es

ELIZABETHVILLB, : 'I - terial e muniçõc':; nas l1.18.03
Os rebeldes congoi·"ses c;,,;;- dos re1;>elcles. Adiant:3.ram
fiados por' Gastol1 Somuia,;, que p:v'üram traJas legats
lote lançal:am na noi,te, de ele Albr°j""ll'le .;>ux ... enircn-

12 para .13 do corrênte uni
.

tal' os reb'eldes D.l:'.i> 19nc
ataque de gp�r'0 \�ilVerqa-. ra'-se o· resultad') dz ,te C!10,
dura contra a aldeia de que. Em Leopnldville, in

Lulibanda, a' 170 quHomé- fOTlll0u-S'e que o .iornaHst�
)?

tros ao norte d;� Ali:'h�':tvil- soviético Nicolá Jojlov, de

le, informara'u optem c,r- tido l1.á 15· dias pelas &U

�ulos diplomático,;;. 0s in- toridades congoJE'�<;as, conti
formantes a,cl'e�eent.uJ'an, nua prêso na capital dó

.

que 750 soldados do Ex0r- Congo. E' prov!,l,\Tci que se

cito Nacional 8ongl)lês, que
\ ja libertado dentro em

defendi:ün aquêle impor- l'lreve,. como' oco:rr�t2 com, o

tante cruzame�9 ,POU;), c:e escritor' brit<:m�cJ liu�d1
ligaçào -entl,'e; Catang�", ';h- Seotl!i,nd� a::w?ado, .como
rundi e Mâni,mia.

-

rêUi:a'': "JuJlov, de t.er 'r9�;::t(atio
ra�n"',1!e abflndopalido . )11::1'7 'ilegalmente, no Congo.
i í " ��;;; �{[·f.·,\, '�','aí�4' 1." •

"

'. •

':,,:1,:, ·lroRr�nsa Soviéti.cá C�nti�O� l;
�' I�; i

:�g'ress;vâ'
.

·rio.

o. Coronel Màliceski

brancos
e migros, travaram violenta
batalha campal nunl!1 esta·

ção do metrô.. de Nova'
York, utilizando-se de bar
ras de ferro e antenas de rá perspectivas para o cor�

rente ano.

- O embaixador Pio Cor-

rã interna:cto enquanto suas

condições. não fOFem' sati�. •

. fatórias, n1as não �be para
onde será �cond�lzido ao re

ceber alta.
----� ..-

de

I'

D automóveis. Foram.}8 es·
epol� de U'" :repasse

tudantes. 10 negros e 8
em que focalizou ,.,s diferen I

brancos. reia vIajará para Montevi·tes aspectos W>:ráriol) do.

grande Estado l'ulista, com
- Sob a preSidência do déu no fina,,! da semana, re-

Ministro d!:l. Guerrlf, . esteve gressando depois' do c.arna·
a ,enumeração de associa- reun·l·do ontem o 'alto co. vaI ao Brasil, para prosoções culturajs e grupos ar-

I mando do Exército. seguir ente!1dimentos, vi.
tí..stiiCOS, que aq desempe-: _ Os elementos comu· sando o aproveitament,o da
nharam suas ..ativídacte_s,

-

nistas votarão nos can1ida·, lagôa Mirim, 'e construção
Arnaldo S1 Thiag,! têz dE'!}- tos peronistas nas _Próximas da ppnte Guaraí.Art.'gas .

filar diante de PÓS, como eleições.
'

É o que �firma - Foi adiado p,'1ra o mês
em sUrpreendente fant't1s-

'

declaração atribuida àquele de abril, o lança�ento das
magoria, por ·entre notas partido ilegal. moedas de �lumiriio e ni
biográficas e' eomentários - :20 .aldeias argelinas en· quel, nos valores de 10, 20 e

críticos, figuras exponel1- contram·se' isoladas e inco- 50 cruzeiros, A Casa da
eiais e· algumas, de hnpor- municáveis, devido as . yio· Moeda anunciou que vai fa·
tância secundiÚ'ia, como é lentas tempest'ades de ne- zer . formar 'estoque Cflp'1Z
natural numa monografia ve que se regístràram nor de atendeI; as necessidades'
des\a natureza� t.raz�nLb ao últimos dias. de todo o pais.
nosso· cor11eciu.l'(nt.ü ce�-�e- ,-'Ó plimeiro . ministro - Um incêndio acidental

novo reajustamento
'

dos nadar Paulo Torres. O Suo ,.

nas de nOll1e� qUe tê,1� ''Oal' soViético Koussguin, . i"'sis-
.

"destruiu cêrca de. 40 c-sas
preçcs da ;:;'asolina e deri- permtendente . da SUNAB, . ,. .

'

, ticipado do movime:lto. 111- tiu na retirada das tropas do campo de oficiais' sul-:Vados dó pe·.o1'óI80, foi 'anun- . nã::l reiTelou cotl,tUdo as ba
..:.· ..

te}ectual cata,rinense, 'com nnf,t,e·americanlls no Viet· vietnamitas cas<3d�s, nas
ciado pelo sr. Guilherme' ,.SOS da nova major,ação d�' ,.. .

a·" tI,'anscril"ào' 'de' coni;10si�
.

nitn, em telegrama en.vi:>do. proximid'ldes de Xt·Hoa,. a
Boi:'ghoff, após manter 1011· gas';lina'? derivados do pe· . .. , ,

cc-"'s' rlP "lo-u JS' �"lp� _ à Conferência dos 'Povus da ;'. no�l'l'oest,e :.de. ;S<'lj,i<ón.i .3. .-," peso
go encontro. con1 o Gov,er.. tról:eo.'

.

".-'. " - '" "') 'h ••.�. -

,

.

'.'1" .

_ ..._' �_ Trabalho de recoDstitui- Indo;China. "
soas ficaram feridas.

)'No'v'b�-Min�mo Confnua Sendo· �!�O�:�l�i��s �n�et.r��e d: lha���nd�:�;=:;úHaar��;��:
\

det.id�; e e;;u:��:�: f;��,::�
.. " ,'.'

I'
Santa cat�ri:nà. avulta de sa nue os ferrnvi6r;os da feiidqs,

.

durante violenta 1'0'

Prob enltl modo exuborant,e', mostr1')" Paulista,. não arredarão um fre�a registrada esta ll1anhã

.BR.AS'fI,IA, 17, (O"') _ não foram concluidos devi. em que pleríit·w.it�, 'que. 11a u"s<:'" sel1ller em suas reio. ,com fôrças, policiais no ·!ie·
- . � vindica�ões sq1<lti�is, Se roporto local. 144 p"Pciais O tom qa imprensa ') do abrlr uma -brecha entre

do a divergências entre '

os
'

. gloriosa terra sulist.a, fo-
, .., nã,o forem atenn.irins. 'irií.o a ficaram taTJ1béiu feridos, rádio sovi�tico subiu son-

hOJ'e . minisü'os Roberto Campos' ram os ceus' i,Ul:''\FlfWOS :-.. -

,

, - p're"f� o-e",,,l <l �ero nora do quando 'tentaram impedir o sive)mente' depois do re-
é Gouvêia de Bulhões e ou·" por astros da fuh'uraça0

C próxirnf' diH 26.. movimento de prote!:)to. cón- gresso g esta Capital do
tros ·membros da comis"ão, de Luiz Delfino, "ruz e

. -O 'Rr::'lc::i1 Hõeriu a Co· tra a partida do d1"nceler ..Primeiro-Ministro Kossy-
qmmto aos níveis a serem Souza,. Virgíl!o Várzea, ------------....

mic::"ií.n Tnt.P.rnHr.i0nHl cip. Te- Xi-NarÍl, que viajou está guin, ao término da sua
fixados, Os ministros da Lauro Mu�ler

..<.�r0r'sq (·'Es· ,

le·Comunicaf1fíes.. ànun,,;ou' m'1nhã uara Seou!. visita oficial ,ao sudeste d'3.

·Greve em M'"I"n'a's-"Justir:,a· e da Fazenda, en· cragnolle �aUDay, MUllS. ' .

ontem o Al,.,.,irant.e, .Tnsé A Grã-Bretanha possue irt- A,sia, com escala em Pe-
tendem que o .'3.Ul'nento não Manfredo Leit�;,. Lebf'nito

Bpltrão Pre,>irlente do CON· formacões seguras, segundo quimo Ontem pela manhã, BELO RO.RIZONT.E, 17referente ao s,alário mí,lJimo delTe.Tá s,'er superiol',a 555%. Bittencourt e' divenos OUj- TEL d' 1 t' Ch" I-

. ,ao lVU gar as/ ermos as quais a ma POP'l ar a l'ádio de Moscou, l'n (OE) _ O comandante da. -,--
.

tros, que encheram com os

�' t" I
.

C"
�

\1 di'
do f:lcôrdo assinado pelo pr.epal'a·se para realizar transmissão especial <1Li- gI'eve dos secuI'l'ta'l'l'o'S ml'-, ,. j.... "'" � "" r..�,"'t "�

. II''''',� lampejos. do ta'r�nto f':'JS

O i(�:l� � 1';1 ii'rnl1"l·::l >,'T"" ·,p"o.?·"O�"""" . ' Govêrno brasileiro, C0m o .uma nova explosão nuclear gida aos Estados Unidos, ne'l'r05 l'nforI11'ou que o.'ten.t", ,�,.�U.) \\.,..,. "\".l!, ,'!lU ,�.�"", .�' Il;;>�.� .... � I,,;HJ cintilações da imaginaç:io ,,,,"

organismo interhaci"nal. em ,'1bril pr6ximo�
.

afirmou que a Cl'lse do por cente> dos empre1"dosos fast,o sde mms de um '

O P 'á' d pl lt d S' W'-
. aI CIO o'. ana o - O retrato e Ir ms- Vietnam poderia levar - a em ernprêsas de seguros de

p.esmentiu que o Presidente ton Churchill, aparecerá' na uIha, nova ·guer,ra mund:r..l Belo Horizonte mantive."H;stória "da
.

LitenJ.l.ura C • 1 B a o t�· ado n
'. - .

I d 'Iasoe o r IlC "na la_ • emlssao ,espeCIa e se 'lS
e, assim, era preciso eSDe- ram.se afàstado do traba.

tado a quem quer que se- comémorativos, .. que será rár "por momentos difí- lho, no prLrn;eiro dia do mo
ja, fôsse favorável à pror· posta em ,cIrcUlação. em ,ceis", para acres�entaT ':que 'vimento.
rogacão dos m�.nd",tos do,> maio próximo.' A inf'Jrma· "a América d') Norte' deve O .presidente do Sindica-
11 governadores,' que deve· ção foi divulgada pelo pró- saber que o Vi;t�.lam", do

•

to: Sr. Armand,o Jacó Var
rão deixar' o pôsto em ja- prio diretnr. dos Oorreios' Norte é melubro. da camu- gas, afirmou que os 20 pQr
neiro vind0ú't·o. da Gra- Br'etanha.'. nidade socialista,' e qlle es-

.
cento que compa.receram .ao

....!.. A Un�ão Soviética pro· - As fôrr.as' armad'ls se··
ta não o abandonará". De serviço fizeram·no por falta

. testou contra o envio de rão encarreg",das )de cust,o,
t

'

"P 1'" de aVI'so da r1ecre"aça-o' da�sua par e, o nw( a , 01'- '" b

urn�observador da 01\TU às diar as eleicões no mês de -

f" I d ·-C·· . , grevé geral, lhas espera
ilhas Cnok. l'ldrr';Í1;stradas marco na A",i!w1í:i.na.. A in· gao,o lCla o r SO:Ill:i:C::),

t" d h
.

.

adota 'pela primeira vez a que, a par Ir e oJe,;;t p_a.
pela Nova 7,pl<\,Tld'a. para formslP.ão foi dtvllhmn.a ne10

tese çhinesa Seg\�,lláô.ti qtuÚ ralisação .<1lcance. todos os
viphr as 'elekões o"e a'i se Mini.stro do .Inter.io;' ,Juan t' dA'a agressão norte-.:tl11{;;.:IJca- • se ores .as mnpres"s, que

Palmero. ao ret.irH,r,se ere 't ·t I.

na ao Vietna-:n, do NGl'te operam nes a capl a .

,u.rn,q. enh:e,""t<f ffne m"nte- . �' .

A --tO d 11
.

d'\ "é" uma provocação lança-:'" par Ir e 9Je, os lre-

ve P,f""i '0 Pl.·esidenta. Artu- t d
.

d' t �-
-

4

da contra o· conjunt<J .. 'do ores o sm lCa o es ara9

campo socialista", e, ,depoiS aguarda�db a· conyocação.
'de assinalar que r..estes úl ...

'· do, pleSlden�e �ô :rribunal
�t·

.'

d" f a: 1 'to'n"';'as �Regional do Tr,'lbalho, Sr.
uuos las or n .,"'''

.

" _

d
. -

.

d t d "1·Ja,".·�
·Herbert Magalhaes Dru-

emsoes e a o a os �,
.

OA'

t " I mond, para uma 'audiencla
S?�, concre os. para s� u- ,.eonclliatória. Serão ace'tas
cI_?nar os p�OIDlemas a?;�âa' pelos secútitárfos ,mineiros
,�ao· : resQlv.�dos > rea,f�r�l':;". as ,ij'iises .

já 'propostas' pelo
�ue e pre�l�o aca.;�'l',,�_n� ��.��':n9� yiHna �e Roti-
vez com "as' a","�.,c!)'e's

. s-a, deTeg.'1do.regional do Traj'
norte-americanas -co\'lt.!·a,· � balho em Minàs, por serem
'República Demo.!....'Ít'C;'l•. <!.d idêntiGas às,�do aumento
Vietnâm. E "P óí'gãõ oficia:! ,. c�néedia6 'à classe em São
do Exército soviét.;cJ.,G 'E;:; Paulo: '-S6'-por 'cento: Se�un
trêla' Vermel11ª,�', afirma. do porta-vozes ,da ci"sse,
num dos seus 3dftohais de não' haverá 'p�rspecÚva d,e
ontem: '''Os ins9lef1,:f;es.�grcs·

'

aCéú;aêão
.

d�> propo:;;ta:, dos
sares· efetuaram Scéus ·:;;{t�a-:,·, Céi1'lPl'eg:»dores, no se"tido'
ques de bandidos 118

� O... d:'J, cO�lres�ão �do !3.umonto·
-

tç:> ',' em eOll1JaS; (;(jrn :fi >CUlf1pen·.

Q'Uveira Brito fala na CPI dos M:nérios
.

BRASÚfIA, 17 (OE) - Es·

tá marcado para hQje Q de·

poil:nento do e�-ministro' de
Min'as e Energia, deputado
Oliveira Brito, ante a co

missão parlamentar de in·

quélito, que investiga a IJO·
lítica de minérios do Go-

vêrno Federal. Por outro'

lado, em C"1r'ta enviada ao

presidente da comissão, 'o

Governador Carlos, Lacerda
se pl'ontificoü a Icompare·
ceI' voluntariamente ante

aquel.e 'órgão, 'Para prestar
depoimento sóbr:e o assun

to investigado.'
._-------- .� ..

_,_.�---�

"\

Gasolina e Derivados vão Sof.rer
Reajustam,ento

NITERÓI, 17 (OE) - Um

a reu

onf-em

o Ma-

nações socia�istas. Mas. ês
.

ses a�i.'essores !:l1;t�estiJ\na
ram. nossas fôrças!"

rechal Cal'itelo Branc::l e 'a

comissitó de política sala·
rial. Os exames d"l. matéria

Presidida pe:o vereador da Câmara junto ao PLA

Dakir Polidora, a mésa cta pEM.
Oâmara Municipal exp'�-. (-, Ofício

n. 6"1;, ao ': dr.,

diu- a seguinte corrt'!spon- ·.Saf:j.:l'�s, comunicanr1o a 'oe_

dência na sess)o realizada núncia do veread9r José

na última terea-feirá.... Frederieo Perez, como r<:-

.:::.. Ofício n.· 57 ,aq �r., .prese7.taf'te da Câmara
Prefeito Municipal, enca-" junto a CODEC e a indíca

minhando redação final 3.0 çãõ'do sr.' Norberto Unga-
proJeto de lei n� 472" � _, lettL para substitui-"c.
_: Ofíçio . dlll Verca::!or

século de cultura.

Catarinense", 18 Arnaldo
\ S. Thiago; é o!)n de crí
tica serena, de '!lcvad'j,o
espiritual e·· de .en�u;'iá"üco
louvor' a todos aqueles quo'
lutaram, - 'e lUuitos luta�n
ainda -, pelo, engrandeéi,,:,

. mento cuitúral' de sua ter-

pàra as C'ocieõ:ades Cal'�a

valesca" Te:nel'lh>s ero n'a

bn e
j;

Granq,rlp:t�'í;,S -j3.. _!li};)"

rp'"H2'<'r"í,O no próxi,mo m�s
Este é o titulO da peça de ahrU.

.

que' o Te�tro, Espirita de
_ .- O P,:,,<::ir1ent.p n", P....n:(i

Florianópplis ,
. apresentará blica envial'fi ao Congr3s�0

nos difJ.S 17, 18 e li} 'le l!lar
,ço proxnno, no TeaLro Al-

varo de parvalho. O O,.�'Q
A dir.eção ,está, a C'3.rgo

de Geny Borges, pessôa
bastante �onheci "a ''':,08

meios teatrais. de nassa ci-
.

dade. , /.

Partici];Jal1lj do seu elen

as seguintes' pessGas: G,·.

ny Bói:!ges, Mauro . Ce,:;ar
D'a!!uino Silveira, Lourr1i
nha Si'veIra, Marluce Bl'a
sinha �Ril:Ías: Rorlo'fo Ser

gio D'llqui'no Silveira, :!\thu-
, ricio . de ·Freitas· Noroy r.a,

'I" ...

1'0. Illia.
--�-- ,---------

, J

�)fi�1tp d� M�;I:! 'Q;'l" e�- V-sfdDS;
. �,,�rl!s. B."���\, S�alr'��� N:,.:�.�,

S;ão En'confrados' na A 'IO:DELAR
't �

-

,
.

_''_- - -

I
A Arte 'J'eatl'aI acom1plnha, há m"i-t�s· ..é�,,10S, {) de·

senVOhl1.mento das I!'p.r�ões bum<>nas. Estando cons

�iente fls., suá imn,.rtíill�ia n"'s ·mei�s m11fur"is, �I(�re o

, n0880 F.st.s.1J,1\ m»-nifp.st�r o !"eu intel·p.s"e unI' .t,ão tile"ta,
cso.da ativid3f1e. Ne"'te sentido urO.... llvP..emos aos e"tll'
sjr-stlls (1 .., �l'te n�ni�a 0"1 l'F.IôlTlVAL DF. 'J'li'A:TqO
il<M i\hOR", em' F!(\rj":nón'.llis, ·ou�. ·t�rá o natr"c'n;o .do
.t>n<>rt.H;J'''pnfo . Op. r"ltnra,_ ,f.,nts.Plpl1fe C(ll11 f) !l'e:>·tro
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