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Frente Fria: I!;m curso; l'res.são Atmosférica Média:
1012.6 m.nibat�s;. 'I'emperátura Média: 32.0%; Umida
de �{c!anva �:leula: 71.6%; Pluviosidade: 25 mms: Ne
gatívo -. 12,5 mms: Negativo - Cumulus - Strstus
- NevoeIro cumular - Tempo Médio: Estável.
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Mi-

BRASíLIA, 18 (OE) -, O
Presidente da República
manteve na manhã de hoje
no Palácio .da Alvorada,
longa reunião com deputa
dos' mais .chegados a revo

Iução brasileira, durante a

qual se acredita, tenham:
sido abordados assuntos Ii

gados ao 'problema da eleí-
o

,

çao do novo presidente da
Câmara dos Deputados. Par
ticiparam da' reunião os

deputados Pedro Aleixo,
Paulo Sarazute, Abel Rafael
H outros. A tarde, o chefe
do Govêrno reuniu-se com

dirigentes do PSD, sr. Ama
ral Peixoto, deputado Mar
tins Rodrigues, více-presí
dente José Maria Al1r:lmim,
senador Felinto Muller e

ainda sr. Benedito Valada
res. Sôbre a. eleição do Pre-

.

voz ç:10 movimento de 31 de

março, disse que a intenção
dos líderes da Revolução é
apresentar candidato pró
prio, talvez na pessoa, do
sr, Bilac Pinto. A UDN es-

.

tm:á reunida esta tarde, pa
ra

.

apreciar a decisão torna
da. pela bancad�· pessedís
ta.

cargos fi UD:N', tícarcmos
onde estamos. O PSP esta
disposto a permanecer no

esquema tradicional que be
neficia aquele político> pau
lista"..

'BRASíLIA. 18 (OE) - O
Presidente Castelo Branco
demonstrou sua . íntencão
aos líderes que com êle "es
tiveram conferenciando ho
je no Paléoío do Planalto,
de apoiar a formação de um

bloco governamental na Cã
mara �ederaJ, para atuá;'
mais diretamente na solu
ção do problema da e��i·
cão da presidência da me.

sa dri.quela Casa. Dessa reu

nião, partícíparam os srs.

Rondon Pacheco, Pedro
Aleixo, Adáuto Lúcio Cardo
SO,

.

Arnaldo Cerdeíra, Mon
des de Morais e Muniz Fal-

e dar mais.

partir
..

de sábado
RIO, 18 (OE) - O Con gajsolina e demais com-' mentar de preço a partar

se1110 Nacional do Petro.eo, bustíveís tíquutos, deríva- de sábado.' A .nrormacão é

anunciou que 03 preços ela dos do petróleo, vão au- do sr. Agenor Mmti, che
fe do Gabinete do Presi

dente do Conselho Nacío
nal cio Petroieo, órgão en

carregada de ríxar os pre
cos dos derivados do úJc'o

. l;lineral. �. ma íoração de
corre. de alteração para
mais da taxa cambial. ·Ig
nora-se ainda a porcenta-economtco-dínanceíro da

Panaír do Brasil, 11 cargo
da éomissão especial

.

1\8-

sígnada pelo Govemador
Carlos Lacerda. Dêste es

tudo surgirá uma solução nabara, com recurso de a

para o problema da em- gravo contra a decisão 'do
presa e de seu pessoal.' O Juiz da 60.. Vara Civil, que RIO, 18 (OE) - Sànl''::Jl/�

CeI, Gustavo 'Borges que decl'eto� a faiência da na 'primeira: quínzeua (i�' sidente, da Oâm�l'a. Como

integra a comissão. J'.mta- emprêsa, Adianta-se que março, os· ministros 'da Ma se sabe, círculos parlamen··
RIO, 13 (OEi --.' 8:;�;::;::: 12'01'30 e t O t

.

.

t drni
� 111 a zazo. s raoa- 'mente com o vícc-oovcr- as perspectivas [urldíé-rs rínha e Aeronáutica, Al- ares a lmtem. a -evolução.

ameaça de greve '.108 l;"&TÍ· lhad re d FRONAP d teci tto s a . , C011 nadar Rafael de Almeida. são excelentes, porque a mirante Paulo Boq·;õo e os acon ecimen os, com a

timos da FRON.I\P, caso o tam com apoio dos síndí- Magalhães, com' o GeL G,ll- sentenç,a de falência :f6i Brigadeiro. Eduardo Gc:- possível retirada da candi·

Governo nào manode ete- cato' ., .

I" 'dat r d d t d' R
.

c , S ,mal'1(;1il10S Cle vantos, berto Toledo e com. os fundamentada em '.)8.ses. rp.es, realizarão' enCGnt<:o u a o. 4'lpu a o ameri

tuar o pagamcnto de au- ,e já advertiram ao Mhlis- srs. Almeida Braga
.

e Lili não reais. p�.l'a entàbolfi..r c' . co.:ncar Mazzili, àquele cargo, até o

mento salarial de 70� Iccm
. d,tro elo Trabalho, da deci- Fernando- Nobrega CD.l'nej- . SÃO PAULO, 13 (OE)' _ em" �xecução as d1rekizE'S ia 24.... dat8. em que o ple-

,cedido em ,junho, e ::tté R,- �ão de' ir a greve. 1'0, 'informaram a l1nprCI�- O Gerente'. ela .Panair 'c1o tr8.<,:adas pelo Prcsú;:::ute nário escolherá o presielen· "

l" t .

d."
.......-_.-_ .... _ til

A D d--:-··-;-C
. -(---'",:,'" � ,El'asil em São 'Paulo il1- Castelo Branco, .,.'101.'2 a

te daQu,ela casa parh:men·
.

tô'
Ul em � �zll'-se �llh.la ,?utr�s «ousjdc�ações cm"

er a
. 'quele coraçao nlUlca, mas nlUlca mesmo

t
'

. t'1r. Repercute nns IT1CI'()S .• !.n� do_ c.ha.. m�do. rn.mdato·t,llnpao. (fUanto a forma dc�
I r eRra In�rra

. formou qUI" todos os' """"1 questão oa aviaçàn en';baI-' � tOIna-Io efetIn) . J#

.. ': ..:" ,,��.u:: :
..

,. !'_c' desatou ae àmarelid50 exasl?er�nte de 1
�.' ��":'

,.-

cada parlamentares a decisão da : •

_
:, . �

.
, �rENATO RAR:60SA mn, l'ccil.lque. Admití·Jo 'no meIâncólico

nores da, empresa c,,(.aJ a· bancada' pcssedista. aela-'. .A� alternativas (,ue a(lui ventilamos, s·tnaudO'l\osP

_
.

.

e;xe:rctcio dá_ perlidia, ou da maldade,

se.,
p�st.cs: clesellvol:emld as

A' d" ,�!a{ldo o sr.' Ul1nicri M�;Zzlli. • e��ult:lJ:;tautes de 'qualquer j�to2rês8e. 1!Ólíti":o'purülário,,
"tPALAV!RAS A' ivo. �'AQUINO»' ri_a :mais lJénos� �?, que l\escontar ��omis. a�lV!d:�;es nOrllli\li>. Al��l:�S ,In. a'.,o cáso COS candidato a 'Presidência da DaQ se d�,'e desprez<L1' ti da. pura e s.imples pl'ottfJgação

>, ", ._.· .. r '.' .'.' , .•".",� "tS\}�mf'jn.baI'''''',dé.mn'ei·''fi'''', '\"�.� -
n:1O La, vendasl.(·e p",s.,<i,-j, G"'n","'ra·. O.(lt>l"lltadO··.Dou',,,r..l· .• .do.mmtd.ato go.\e�na'llumtal. E fltmli.urn "'J'U'I.·tnl··' .... t') re.'_

1:.. ",' 's�''''' ··.r ...t .....
, i): � ... l'-;fl ,,' 'I ......��t·vr�.. � . ·I�r-.:ft �.!., .).- , • l'" I. .Ul ,J_';.t- � _.J ... \..

�"l"")" �.I
_

�., lC1HAí fv I!tE�iEEVEn.'P,!iab- ..:_:�I\' /t-'J' ."� .', '�'. .. .. "
.. ',

01 "'.,;!!." '1" J1/" ','.
' •. ;SOU!>, ".pc.>tque ��n}U@,s "0:" .,

� '� ',! !,iel '�:�.l'ade. �nfE.u'm�}u: n"e ,.�.?rça
.

IS ro�t.:����: êi's:;t ��.� qt.t' I} c('xemjlfo lo.'
1: ' ,;q

" '.' t, = . .,;; s., ; _ ]"''' "'� .. ',I, '>�):� "',' ;l!l"�taíP.l''''''': ,sai:! '1-" ...."� ,Uill���:,r,;" ."..L. .
'

'.. 'r ",..,�. ..E............��,.. ���1.1� ..�., _.,;';. ,.

�..rras que
"

arrebe11tam (�e "caii�r: •
na' ,'?fho:tl "10(- antes e ã�l�c,(l�'\���.'); 'fl,:� ,':�.\, "

"'. 1'7'."�'f ;' ;.\-;. , '1:, '�:" r�" .�1\ . �\í
v

·,'CÃ, . / .:á{,.tnllvã:tli1�1l·c"·' . .t.,," , �: .M>S.: ':�·���h�../·7":!. .� , r« ,.l/rt1!� itp , IÍJi.jt�:
olçnte mangueÚ'a de meU qlúlital, Jmttde. .Poeta. Magistfado, professor universit'ário, ,,' a, Fe�er.al. 'ACreilJ!e"

,' ..

" !��:rp:1\, .." '��i' ,'� cariãidatura elo sr. Mazzili, per� () :têTi1i�Cl?:n:atil), dt;llÚr1't: _"" d(l ,abM:dmto dó" .

ccran�. como por .encanto, em uma dás ítl- jornalista; homem público, político! e e�� CRle_ 111e1h91'es de
. fo;�('1,�S '� q��,rqlll_er; mO?:l>:Jll'c:::' (j : 'r0 . assegurandQ praticamente a • �orern? pelo e�tao, ];ll'csillcnte da ReJlúbli.cR, o CODr,es-'

tunas tardes, dentro deste translúcido criior, de quanfo realisou guárd,uão as·
sento dist.ribuidos pO': to- Slcl�üc Cl:. �epU?ll:��l :W��- 'sua reeleição. F.risou que a • �.� t�,·c at'ucado a Sl {J po{�er" faculüade, o direito cons.

azul estivlc\l. Estranhei, pois eu
.

as amo, gel'�çõl's porvind()iras a fl'agrância .da aI- do o "B�asIl dentro "Je o:::e- bera_ re�a00rlO s.ol�!'� a; 131- UDN,' ni=i:ó concordando com t�tuClUu�l ue escoUla do no\'O mandatário. Agiu, sem dú.

: perdidamente, como sV as amaram os· ver, tna integral de pallde1 dé unellso,' poeta, ves' dIaS, eXr,Jlícr..Ldo oQ'· tuaçao dos 9 chE1eBcs COl�- ri chal1'l. fOTll1Ucla', ]:)Ell'derá a • ��da, C�l1l1 o acerto que as CU·cl.lUsti.incias exigiam. Mas,'
'sos de Márjo Peile1'lÍeiras e de' ()Je"l'U'io mesmo sem nos ter 'legado senão' escasso I . inativos pelos quais os IU!l . denados a 10 anos de P1'I- pT,inieira Secretal'i�, que' •

fez n.laIs: .!Jouco, {tcj)ois, >lJfOrrÓ!?'Ou o prazo dêsse .lIamla:,
l\'Ianallo. Inquiri aos lllCllS netos: -"'"Vô. mímcl'o de versos. '�ias a Poesia,'acanípára j eionários da Panalr Itlt'nil1 são, sob acusa-ção de· prú,- oCllpa hri, vários anos. 'O li- . to, amda 1l0r({ue te.,·c cm incnte·.a necessidade' de ulna

.

,cês al1d,tram trepando na lllilÍlgucinl. me- cm sua vida, desde a juveptudc. .1\ldrava I' pela &obrevivência da ein- 'tica subversiva. Em segui- der elo G0VPl'nO.' rteDu.tado _ tarefa tão cllmpl�ta ((uanto possível no sentitlo da n()]'."
ninos'?" Carlus c ]\iarcelo <Li::;seram lJue· em seu'comportamento, diante de,homells' presa. 'Desejam os sel"vido- cÍa, o Marechal Ca:;+eI.) Pedl:o Aleixo: .diss� QUC: .•

rualidatie·da \1. nacional. de consolidação (la ordem f:"
• não. E Ucnato também nã() mexeu 1111 ár. '" cobas. Quand.o u�tet;mlnadas e' 1{)J1gl11' i. 'res, reerguer a' Panair do 'Branco clecl'etàrr', ;'·!Jro. e "- Com a guerra· cl.e�Jo.ra. de prflcess'lll1ellto ol'tlemldo de reformas de acabadolll'
lvore coin ° bilmbii, para ,pãq estragar as, llU�S. COIl,l'lmtm'as, pare�iam haver estirpa- I Brasil., s})npl'esmcntc }l e;\�xl�S}ip da, vamos a. lub;"� fiO reIe.• senso jUl'Íllico, (!ne l'xting-uíssem ]}ráticas aUl;lcrôlúcas «:•.
Ó.vqtúd'ea$qué () �r.J��JjtJl' dfl'� avõvõ,' tI.O (le t�o cudo.sa:. envolvente c sedutora \. RIO., 13 IOE) - O 'Go- �OS ol'ier:.tais, l\ 1,lÍ')';";l,c rir'se. ª' indicacão do sr.• e�t,abel�C�sSell1 Call1j��lOs novos e;ll.sutJstitl;lição a- ]Jl'J,l.,

"
faz alguns a1l0s. Wes nao me�ltem,. �Ja.'i o per!'ionl!lulade o gosto llela JJoe�ia; esta re- vCl'll:1dor Carlos Laeerdet � é do Ministro d� c.A�t]�� :R,!iI,Weij' M\lzzilL

�

Ô- demita- ",
!Ccs c_ '.lelos al�ntatorl{Js dos autentIcos postuJados d��.•

,fato é (jlie mi.l11}3·s cig'arras: 1140 íca.niilrath, nascia e bl'ot�"a, irreversível, tócada, ;ape- sugei'1!il ao :Mareclls.! Eduar cn ·sr. Milton Cau1Vbs.;;.i \
� Id�!fo�ta�,,�valc�J9.t.i, pOl'ta-", mocrahcos. �

, naquele fi,rn'd.e:dij. St:qu�l' tOHlaram co· nas, pelo hálito .de sol da eterna JJ�ima- do Gome,s, a
-

cl'i�c.tin ciG. �' ,��P��t.l!;��o�a� cUbisvÍIt.do;'da sua l'oh" ascensional,'
,nhecímento

1 llá 'se.rClú�de !1allguínea e· Vél'R de espírHo em que viveu; lutou, âmou fUl1daç5.o "Pal1a�r <10 Bra.·
"ale dizer tIo determinismo histórico, hl1Jmnlla, e,'iuel)-·�

elegiaca' do'�rcp6�cÚIô. E êssc silencio raso . e morreu. Não foi sómente :fIilda quem sil", C01110 solução para o j
• te.�leJ<lt,c, aUl���l�enlo a soliciiaçõ�s 'de gl'UIJOS ou a. pro.'

, :gou em nlillh'alm� profund,o vasio, em in· perdeu o eS!JOSO amalltissuno .•. rolnâ.n·ti�o problema da clllprês�1. O;; I A"�n...ADE'CIM·. EN.·T·O •.;I,UlldS p:l'rhdal'ws, cal'ecelltes de refol'ulUla.ção, a<lap·.,
lVEmcível scru;acão ue àbandouo e de isola· namorado de quase meio século. Nem os funcionários passarJfnll d VJl :til :.�lld(\ ..S� a� .e�gências atuali�adas, .. 1).a�a fixar·se; SUI1C'"
�,mell.to..., '�'.

filhos e netos o avô dedicado e vigilante. p'I·oprJ·c'tf'.r·_i_os
.

e,' adll'.l·ll·}'�" • H"'L TOG' \ S S 'A"-C""OM I
II .101' e deftmtnamente, nas linhas UiCISl\"lS' da prO'pl'l··,,�u _ •. _

. I\ '- .. (c·,� 1.,.., /. • &. ND .. lunH'ntando a perda ..'"

Santa Catarina sepultou, coÍ:l1 Othón tradores e os a(;ual;; ació- ele i)l·('r.ic�as vidas, qwmdo do sinistro o�ol'l'jclo no dia' 2 • 'randcza.. ASSUll se justificaya a medida adotada ]Je]o�
d'I!:ça, quadra amável de vida. t\/�inha ge- nistas renun�i&rja�11 às suas do corrente; com o "Petrobrás.Norte"; nó Pó�o de Itajaí, • ?arlaI�lel1�O, cout�'ál·ia,..e:inbora,. ao espírito des�mbiciosoP
raçã.o se, desfalcou de UIll de seus elcmen· u9ôes em bçnefíeiu.'3 dos vrsm a púb!icd mani.festar a sua gratidão ao O'ovêrno do

lo pl'lmeuo mag.1stl'allo, mas a cuja i�llposição não pu,'
Ü1S mais poderosamente afirmativos. A 'empregados, como paga- "J;::;siJa.do, às Prefeituras Mu11icipuis de Itajai e "BÍumenau, i leria fugir, por disciplina e por patriotis�o.

.

,
nussa Univer'sidade

.

de um' grande mestre. menta de il1denizaçôes. O 40 Capitf\o do Pôrto de Itp.jaí, às autoridades Policiais de'
Foi. dessarte, o Congresso Nacional (Juem estabeceu

ii Ht�)'aill':a catarulense, essa, assistiu ao- Ministro da Aeronáut;(:à Itajai e Camborlú; ::10 'FrátiCO'l\lor do PÔl'to de Itajai, aos • lOJ:ma clara. posição jurÍ(Uca, que não ]Jode ser t01'Ci.'
desmoronamento erosivo 'de um promon- prometeu, elwamin!.l(!,],' � guarda·Vidas de Cmnboriú pela pronta, eficiente e' ines: _ la, mOt�f�cada ou di'Versiri<:ad�, em problema. idêntico'
tório. Na adustão dó deserto, Othon era sugestão do Governador hO trita colaboraçno nos trab,8.1hos de Prote(�ão aos termi.

!c cOl.uhçoes semelhantes, no que se refere às onze uni·

oásis, decorado pela doce e retilinea ele· Presidente da República, prr. nais e também ao Petrobrás.Norte.· • l:Hle"ô ria I;'ede:rução. Pl'oceder de,. outra maneira, seda'
gftl1cia das tamareiras, povoadas de frutos ra estudos...

' Outrossiln, agra,decG e destaca o .trabalho l'ealizado. ,��!ilhar c�rio aniagôlúeo, atitude antípQlla" decisão..
e de pássaros. E nós 'outros, meu querido Tudo leva a crer que o pelos integrantes da Assessoria de Se!!Uran<,.8, da Petro- lJi:l:ronte, para xal e· nitidamente incoerente. ,.

Ivo d'Aquino, pranteamos a um irmão de acervo da Panair do 1.<1'3- br�s-Fronape e do destacamento locar"'da. P�trobl'ás. • P?d?�e acresceni�r às razões e�"Postas, a de {llle a'
ideal, que guardava, sem avareza, a sensi- . sH,. passará . a ser g'�rido Deseja, especialmente, expressar ,seu sentimento de ,lub.stltlllf;ao do atuaIS governantes por, outros cven·.

bilidade de .um strallh'arius, p�rdido na
por fundação, integradD 2ldmi.raç:ã.0 aos Bomb'eirosyde Itajaí, Blumenau e Florianó... tmw;,. de O�!!Sl 5. ��nas �Jelo espaço de um ano, ü'ada�

sonora sUl'dnm das distancias. especialmente pOl.' fUl'.çio- pol� e }:lOS Funcionários do tei'nlinal Heliogás de Itajaí,
I'l o desíHant�l(J ��u;tratlvo - c 'não {LUCrCmos aler._

nários da empr€sa cOl1,�ide- pela permanente, valorosa, abnegaelÉl e inestimáve!. 'a tua. • nos a()s' aSllcctll.s políticos,. llue não "êm ao caso - UlUv.1IIII

ção.
" vez que nesse..f)te'�e llCríodo não lhes se.ria, ll�m por mj.JlII

rada falida. Projeto �le lei' \ •
• 8üt> PauIo., 14 de Feverel'1'0 c�e', 1.9.6;0; lagre, po ...sive� JJjil1prir programas e'Qb,letivar metas ad.J!II'

nesse sentido, foi a.�qre'!en-
l ., JjIj

HELIOGAS SI.". __ �,rat·:1.·>' "min.istraiixas. <i"pa�es de manter a continuidade da obra�
tado ontem pelo deputa:do' ,. "vJ." •

.

.

.

(,':'1. IIoche "1011""':rr'o 1\cl1.e- • cOll_strutiva .ate e:,utão realizad,a. De resto, S,,11.1.·do é 'qUI',federal Paulo' Macarhi. v H..,

rDiretor
nenhul11 govema'nte que a OlItro suceda. adota os mcs·

D'outra parte, a' diretoria _ mos métodos, o mesmo padrão," a� meslD'a�
, diretrizes_

da- Panair, em not.'il. dis- •

d P E
.

rhgos e raia e sporle' das. MatOs "" e�ICOlltradas e só passíveIs de modificações c eficiência"
tribuida, comunica a craml- ,.. nos limites da period(\ govel'llamental normal. ,..

ferência de todas' as suas ... d M 15 M IOd d
..

Q di
.... JjIj

�.Ia as arca$� em �n!a I a es, JII- - ner. Z�l". pOlS. que aI estariam, os fundmne1itos�
ações à fundação, 8 Se!:' .. t

. ,

t
.

�
. :proposta por seus funcioná ,� Sem Enlrada',- na A M,ODELAD.- .��ll que �� asd:sen ana'dcOtlll JUS eza_e oportunidade, ap
rios.

(
..

,
n til pr?r:r�gaçaQ os �1l a os. A soluça0, 1)01' eíllCl'g'el1t1�,.

P L h M
JII entU1'l3 longa sêne de contra-tempos e lJercalços à ln'li,iI"

.' raia em ra aiôs, 'pl'Ía economia_ colet!va, cO,n�erva.n��-se· a, hannouiosa,'
- ._,--'-- ,_o ':_'_'_. -=-.2..:.. •

marc]la e\'OIU!lVR ate a deClsao �aClflea das urnas a seu,.

Comunicado aos (ónsumidores ,!�:::=�a��. seJu,
entrosada na \'lgência d� COillCidêllciaj

'f

d"a' He'I','cog', a',.s ti· Entendemos, por certu, que às Ass�lllbléias tocará,'lII' a faculdade de solução, por meio da escolha. de uma

_\ Heliogãs SIA., comunica aos seus consumidores do • das alternatlyas,. isto é, a da eleição indireta, ou a da'
Est d d S t C ta
.' • prorroga.çiio efetiva. Através delas, .estaria decidindo (>I11III'

a o e a�. a a rma, que, apesar do sinistro ocorrido ...
qOl. o .,Petroleiro "Petrobrás.Norte"; no aia :i do corrente,.,

eleitorallo, 1101'.outorga �o �ll�ndato parlamentar, �eJll

ri ,Que se obscul'.ecesse.o prUlclpIO ,de autonomia. gramualllll
gl'a's>as aq. perfeito func�onamC;lnto u dos ser"tiçosl cl� segu'

JII'

ranç,". do seu terrTIu'la1 ""arI'tI'nlo d It·, • mio Constituiç.ão, sobretudo trafando-se de questão ]Jecu·.
-�. LU .e ��JUl. que- �'esguar- .' ,. . '. _ _ . _. JII'

dou inte:lra1lTI.ente S'llas unI'dades de t ""
har lt "Ida e a orgamzaçao pohüca rcglonals� que não,,- es ocagem e engar·.. d

' A'. 't'
r,"famento_ esta' .en1 condl'ço-es de. asse f'

' po em llUJlll1l', ·sem graves danos, a tutela de estranhos
,.. " gurar· o· ornecunen· II1II '_. �', • .\.. • ,

tOJo gás Li...... ifeito de. Pet'rol� seus ";d'"" em matena llltuna.mente llsalla ao seu prOpl'lO destino.-
'fi>'< • ..... a.os consurrp. ore::;" H':- d t

..
" .

- P
fie '"

inten:upção. alguma.
. . til .

ao e 0PQr con radita a argumentaçao aqui desen-IIIII
i "v,olyida, os q:l.1e blasonam de líderes entmnecidamenteP

" , •

,
HELIOGi S III •

__:_... .

� democrata�..Não ..há_ �s�ranIlll:" sóbretudo _se. se �tentar..
'

" em' que, em· sua maIOrIa, sao exegetas llllprovlsà.dos'lIIII

Mai Blt.. .. ·" "" E·
.... _

.'
-

d'"
- quando não tonitruantes simuladores de interêsses ilisc.Jil

'fi:
. ..S '" e Oi') lYJ.cUOS ao·· ru�on ra as "fallciados da '. aspil'i',çÕes, dos anelos pOllUlal'e�i sen'indn_

�i!!� �IO�.tI.JlR - "E� I5.Pt,tgantenlos .. :, �c�ma lle t�,( o às co:úYc�liencias Pl�ÓPioj�tS. �i�r��Ies l'iii>_
...""",,;;�... -'n·,,, ••�.

.

.,j,;;•.. ",)fi"·j·dO'��'""liiij'�::;;;�:: 1°11'�'�l"

Gasolina mais cara a
Barco Comunista Afundado'

no Vietnã'.
SAIGON, 18 (OE) - Ca

ças a jato norte-amertea
nos e �l-vietl1amitas, g_

fundaram um naVIO de

'Funcionários da PANAIIR Continuam
Desenvolvendo Atividades

nam do Sul. o barco roi
descoberto por celícõpte-

. 1'05 dos Estados Unidos,
que deram o alarma íme

díatamente; e caças norte
americanos e do Víetnam
do Sul entraram' em <leão

.

e afundaram o b�fco.
�

.

Normais
RIO) 18 (OE) _. Hoje. a

noite ou amanhã, estará
concluído o levantamento

. sa que o levantamento de-
verá ser entregue ao
nistro da Aeronáutica.
mais tardar amanhã..

guerra do víetnam do Nor
te, que se encontrava ca

muflado na costa do Víet- outro lado, o advogado da

Panair, somente. amanhá.
ingressará no Tribunal (�e

Justiça do Estado da Gna ..

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

Fronap pode parar, a qualquer
momento

o mothro ' de tudo' isso 111e veio dias

depo�s. mas se calaram, e C01110

agiraul mal! -, POrllue, longe daqui, cm'

wna lUla povoada de sonhos dcs"eitos,
moiTia-1hes a irmã mais yelha, a derradei·

rdo .cunfidel1te, a cigun:a que jamais enve,

lheceu;' OthOll d;Eça atclldêra ao pregão
da etéruidade.

Nas terras de réga da inteligência. bra·

'silcira, apequenadas na asfixia: do cotidia

no, !lo mOI·te se dispôs, 110S últimos. tem

pos, a enfrentar opuJenta. colheita: - Ed·

mmldo da Luz Pinto, San Thiago Dantas,
Cecilia Meireles, Augusto I''re(lerico Sch

midt, Rubens de Arruda Ramos e, agora;
otfion d'Eç;:t. 40s. outros, a gente çouh"lcia
e admirava. l\'Jas a Edmundo, a Rubens c

a Othon Ullla g'cração inteira de'Santa Ca

tarina se ha'bituou a amar. A passag'em de

Othon pela vida se acentUllU 1}elo flagran·
te desperdício (le ]1aí:1ll0lÚa interior. me

transitou. pelas anlpJas estr"ldas e !Jelos
carreiros agressivos (10m mã'l.s transbor

dantes de paz e de amor. Da pureza da-

Cigarras de meu quintal, habitantes pe
riódicas da velha mangueira, ,'olt�m a can

tar, por favor. Mas cantelJl bonito, em lou
VOr da cOlúpanheira desaparecida, dona

(las confidências canôms de todàs vovês, e

que não volta.rá. Cantem, miuhas' ci"'ar

raso Cantem livremente, porque eu lhes

garanto, 'sem �eceio de errar: � Othon

d'Eça, que está com Deus, ad�raria que
fosse assun ...

Mourão, Filho reafirlDa"'�a
f'

"necessidade �de eleiçõ·es.
RIO, .18 (OE)' - O Gftl. co qe eleiçõe�, é capaz- de

Olimpio Mourão' Filho de- criar um clinia de talar·
cla!l.'ou que empol'a tenha dem,' ql:l& 8caÇa, cony!?ncen·
con10 ponto de honra que'·

'

do toda a· g_ente, di�so e

o Marechal Castelo Branco matando a democracia; e

é um homem de palavra, finalizou, dizendo:' �'- Se- a
há perigo de ditadura, por·

.

gente' d.eiJuJ.r os Magall'lães
, �. ,

que o círculo de polítiCOS Pimús, Paulos Guerrus Elt, ou·
.' batendo nmWl tecla imopal �rds a vontad�, tel,�hÍ�

d,. que a revQlu· mos por'Cail":�:n�::ç'
' ..

o :riSê

Conjuntos Shods - Slaks
Blusas - Saias _: Vestidos -

Em 15. Suaves Pagamentos
- Sem ,E��trada: --

Ranieri Mazzili

o

BRASíLIA,. 18 (OE) - O
Presidente da República
convocou. os .líderes de ban .

cadas na Câmara' Federal,
para reunião hoje em Bra
sília: O sr, Arnaldo Cerdeí
ia, líder do PSP. disse des
conhecer os motivos da con

vocação, acentuando:' "- Se
fôr para fazer alguma coí
sa pelo povo e salvar are.
volucão, o Presidente pode.
rá contar com o apóio do
Pf'P, mHS se for pata impe
dir a reeleição do deputado cão.

gem do aumente.

'----�--

Aviacão
,

Embarcada

...._----- ...----------�---'--

Outra AJt'ernafiva
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mente que o índice social
em nossos dias, do ponto de

A condenação do médium vista moral" ainda é o mes

. de Congoríhas do Campo, mo do tempo de Jesus . .o fa

que durante anos vem' pra- . risaímo, a prepotência do

,t-icando curas assombrosas, sacerdócio, o 'paganismo
por qotivo dessas mesmas dominam por

. tôda parte.
curas, 'significa . bem clara- Vive-se de mistificação e 'de

Arnaldo S, Thiagn

ITAJAI: MECA DOS CONTRABANDISTAS Mais um

vultuoso contrabando foi apreendido na cidade de Itajaí.
De vez enquando, o noticiário dos jornais e rádios se

ocupam de mais um espetacular trabalho dos inimigos do

fisco aue tem por teatro dessa espécie de crime, a, cida

de praiana como ,'1 chamam os comentaristas de futebol.

Felizmente cue os ratos têm. sido colhidos de surprêsa
e todos os contrabandos têm sido apreendidos e os con-

trabandistas presos.

" /'

SUNAB VAI PROCEDER RIGOROSA FISCALIZA-

CÃO E' o que noticiam os jornais deante da alta incom

preensível e alarmante dos preços de todas as coisas,

A . SUNAB vai tomar providências.
Quais as providências a tornar? ':'

Fiscalizar '. os preços?
. .

E' providência ri.Oícula· e' .que não produz efeito, al
gum em favor do PQVO, que não pOde,',fi'iis viver como. vi

ve, sem poder' atender o mínimo de 'sua necessidades. "

A !n:lzolina e .seus derivados vão ter mais uma alta.

E'
�

o próprio Governo Federal quem assim diz como

si fora a coisa mais simples dêste mundo.
.

E que dizer dos medicamentos, ctÍjo preço sobe de

diq para dia sem 'se saiba por que.

Embalagem menor, número modificado, ,menos quan

tidade de cont.eúdo e no entanto cada :vez que se vai á Far

mácia, o preço é outro, para muito mais caro, já se vê.'

E depois de tudo isto - "deixa que vamos tomar

providências" .

Por isso é que o povo vive descrente de tudo.

HOJE, sette Gapela lvlbri tz, pe��J

as de de:::;;,;,que em o i nos

sos meios sü(;�a;s .

Ao Marcell.!, p(l�' tio. hUS

picioso' aco,nt\�:�:l�entc p
ESTÂD(\, se ':;<;';,:;rJa)as 'lna
nifE;sL,l,çÕes ',l� c,ninl':o e a

prêço que Ih? serão tr�b'u
tadas

"

na '.lain, [J.ç' hoje,
com votos de ril,llt::lS !'eli-

}:<'A:.:?:El\I ANOS
I

m.enino MARCELO

,

01"
jndi'zivel iÜ0gl'i,'l. 'no

tician �s na
.. efen\eri:fo�UE;hOJe rancolle, a pa�" ..1:;",m

de �l1àis Ui11 ·aninb.o de vi

da elo :nteligente !TI1.!11inoi
Marcello Capela lvloritz, li
lhinho do nosso ::us�re 8,

migo sr. Valter MoriLz e

de sua exm,á. esposa 'l. LÍ-
..�-'

.....___---�_., .-----------�--'-

Cfube R. 12 de Setembro·
CAPOEIRAS

PROGRAMAÇÃO PARA O CARNAVAL

Dia 20/2/65 Grito de 'Carnával
Dia 1/3/65 - 10 Baile de Càrnaval
DIa 2/3/65' 20 Baile de Carnaval

A DIRETQRIA

Co'municacão da Secretaria da Faêul-
, '

dade de· Filosofia, Ciências e Letras,
da Universidade de Santa Catarina

De ordem do Sr. Diretor da Faculdade
de Filosofia, Ciencias e Letras da 'Úniversi-

�

dade de Santa Catarina, comunico aos inte-
ressados que- a Egtiégia CongregaçãO: em ses-

são de 12. do cor�ente mês de �ever�i::2�\�pr?
vou a contrataçao de professores pàrlf a éa-

deira de' Didática Gerar e ,Éspecial de Geo
grafia, História, Letras e Matematica. Con
vido os interessados a comparecerem à Se
cretaria da 'Faculdade, com os respectivos
títulos, até o próximo dia 22, para rec.eberem
os necessários esclarecimentos.

Outrossim, serão'contratados, para ter

exercício no Ginásio de Aplicação" da Facul-'

dade, professôres das disciplinas: CiênciaE
Físicas e· Naturais, Desenho, Educação Físi

ca, Artes femininas, e Canto, para as quais
são convidados no MEC a comparecerem à
Faculdade, até a mesma data, a fim de rece

betem informações sôbre 'o preenchimento
das mesmas.

'

...

Florianópo.lis, 16 de fevereiro ,de .1965, '

rigó, seria inadmissível. Te-

São convidados os senho-. mos, portanto,' que essa. con

res acionistas desta Socie- elenação do médium ele Con

dude para a Assembléia Ge- ganhas, é um teste irrecor

ral Extraordinária a re,'$lizar rigível do índice ela nossa

se em sua séele social em civilização, aitld'1 completa�

PedrJ
,.
de Arqolj)r. iljlÓta, �\m�mte p�gã'l blv�z mlfis �anêste\ Estado, no' elia �. de \gti' do 't!tte :nl(mca, proporclO-

março de 1965, às 16 horas.

a fim de deliberarem sôbre
a seguinte' "ordém do elia"

aparências,
Aqui, um acadêmico, não

satisfeito com �,s glórias dq
fardão, faz mão baixa sôbre

, o. nome de uma elas nossas

maiores g-lórias nacionais e,
demolindo-o (pelo menos

deve ter sido essa a sua in

tenção), procura>' pelo eso

candalo, formar-se um no

me glorioso! Alí, ,. o falsoa

mente da Constituição, dá

margem a que se' conceda J

tratamento prívilegíado a

USINA DE A(UCA'R ADELAIDE S� A.
, ,

,

Troca de Acões
,

Aumento de Capital de Cr$
660.ooo�ooo oare Cr$ 710.000.000

.

;

verá integralizar as ações
AVISO AOS ACIO�.[ST.\S possuidas. O subscritor de

verá integralizar '1S ações
no ato da subscrição.
O direito de preferência

deverá ser exercido dentro

"·Comuni�amGS
..

que a par- do pràzo de 30 dias,· que

tír desta data estwel}10S re ,terminará írnpreterívelmen
cebendo

. os . antigos Útulos· .te no, cUa17/3/65. As ações
representativos ele". ações do- que, dentro dêste prazo não
valor nominal de

. .cr$' , .... -r
. fo'rem tomadas, serão subs-

5.000 (cinco mil ·ç;ri.izeiros)' crítas . livremente, a critério

para troca pelos de ações elo, da Assembléia.
. ...

valór nominal M :�., .. l.OOD. Assim, vimos comunicar

(um mil .oruzeirosj: e e11')is"., aos' Senhores Acionistas que
são das bo'!iiÚcacpes, conce- desejarem subescrever " as

dídadas .pelas Â�sembléiàs. ações do atual aumento 'cde

Gerais Éxtráorcl.i�iri.�s de'· capital, que se dirigam pes-
22/10/56, ,27/02/64 'e 3/11/64. \

-

soalmente, por procurador
Os acionistas que não pos ou por carta aos nossos E'5-

sam comparecer pessoal- critórtos . de Flortanópclis,
mente, 0�1 por

.

intermédio acima referidr s. anexando

de procuraelores, para efe- OBRIGATORIAM.'ENTE, os

tuar· a troca elas ações e re- titulas representativos das

ceber 'as bonificações acima ações que possuam, para as

referid'ls, .

dentro do menor devidas anotações.
prazo possíve'., eleverão fa-

zê-Io por carta registrada, Florianópolis, 15 de fe-

dirigida aos noss()s Escritó- vereirc!l de' 1965.

rios ele Florianópolis, sitos

.à ma Tenente Silveira, 25

,- 1.0 andar Caixa Postal.

371 - Florianópolis, - se,

juntando à mesr:,la os títu·
los ,<mtigos r<;)presentativos
de ações' de CrS 5.000. rela-

cionando-os, e incli.::ando,
para fins de remess�\, o seu

endereçq atual

. Troca de Ações c

Bénifícações

asso Eduardo Bre�nand
Valério Gomes'
C\')sar Bastos Gomes
Paulo Bastos Gomes

Edital

Assembléia Geral
Extraordinária

�l:hscrição

Avisam<9s ainda, que a As

sembléia Geral Extraoreliná

lia do dia Vi de ijane'l0 ele

1965, cúj'1' ata fói púDiicada
'no Diário Oficial do Estado,
n.o' 7.745, do elia 2/2/65, e re

gistrada no' dia 28/1/65 na

junta Comer,cial elo Estado,
sob n.o 22.547, votou o Au
mento do Capital Social de
Cr$ 660 .mill}.ões para, 710 mi
lhões, a.' ser" realizado por,
subscrição em dinheiro, e

representado, por 50,000 a.

ções ordinárias ele CrS 1.000
(um mU cn)zeiros.) caela

"",
.

1 - Ratificação do ,'1umen
to ,de capital aprovado na

AGE de 16-1-1965;
.

2 - Assuntos de irteres
se _social

Ilhota (Pedi'a de Amolar)
15 de Tevereiro de 1965.

uma,

Os
- Senhores' Acionistas

terão prefeTêncià nà subscri
ção, na proporção daS ações
possuidas. O subscrito 'é1e�

asso Eduardo Brennand
Valéria Gomes
Cesar.. Bat'tos Gomes

Paulo Bistos ::Xom,es
,

In-2:65

Ministério da' Educação e Cultura
�nive.rsidade de Santa tatarinü

FA-CUlDADE DE MEDfclNA
:e:;DITAL N,o 3/65

�

h) Certificado de'Reser
vista ou· cópia fu;;ostática
,aut·enticad,q,.;

I

i) 3 �tres) fotografias

3x�; ,",' �I.
J) - Al?reügrafia (com ré1-

sultano. norma!), expedida
pelo Departamento de Sau
ele' Pública de Florianópolis,
ou de órgão oficial do país,
cuja data de v,'1lidacl,e não
pOderá ser inferior a de

20.11.64, com firma reconhe-
.

cida. \:' ,,_..'

De ordem do Senhor Di
retor,-' em exercíciÇ), da Fa
culdade ele Medicina dl:! Uni
versidaele de S'In1;a Catari
na, Professor Doutor Ayrton

.
Roberto de Oliveira, e de

conformiqade com o Regi
mento Interno desta Facul-

A exigênCia da. letra "a"

poderá ser suprida pela' a
presentação de diploma de

perior.
O concurso, ,que constará

de prova. escrita d� Portu

guês, Física, Química e Bio

logia, será realizado nos

dias 24, 25; 26' e 27 de feve·
reiro corrente.
O Portugúês 'é considera

do ,habilitado. qesde que ob·

tenha, no mínimo, �ota qua
tro (4) nas disciplinas: Qui
mica, Física e Biologia:
E' de 21 (vinte um) o nú-

nando-nos vergonhosos es

petáculos, como êsses da e-

. xíbíção da beleza feminina.

nas passarelas, d"t transfor

macão do esporte em co

rnéroío, das lutas de box, do

bons princípios na socieda

de, do estado de guerra per
manente em que vivem as

nacões � .. Essa constatação
é que me acabrunha.' Como
.ser humano, componente de

uma sociedade organizada,
a cujas determinações 1e

gais temos que obedecer que
ainda podem levar Jesus a ca

.1____ ... '.' ,. I
deía, como pude provar, ín- 'I Aniversaria amanhã, o 1
dubitàvelmente, pelo prece- 1 senhor Luiz Carlos Pes I
dente arrazoado, desenganei- 1 sôa Brasil.' Em sua re- 1
me totalmente do mundo,

1 sidência o casal Pes- 1
nada mais espero desta cí-

1 500 Brasil, recepciona- I
vilizacão de' autômatos mo-

I rá convidados para um I
raís, de "robôs" de alto pa- /, Ijantar americano
drão técnico e científico, vol i ':' '" ',' 1
t�dos contra o Criador e

uma igreja em

de outras.,.

detrimento

.

Mas o auge da desautora

ção aos preceitos do Crístía

nismo, sobre os quais ardi

losamente se diz firmada a

Civilização ocidental, de que
somos partícipes, está na

condenação de Arigó, o mé

dium de Congonhas do Cam

po, que Sábia fazer inter

venções cirúrgicas e curas

ele todo gênero, acionado

pelo Dr. Fritz e por outros

médicos - o que ficou exu

berantemente 'provado pelo
testemunho de médicos, de

jornalistas e espacialmente
dos que' foram beneficiados

por essas curas.

Fosse Arigó·o próprio Je

sus (e quem se arrogaria o

díreíto ele negar a' hipótese,
sabendo-se que' Jesus tem

se manírestado por -vêzes

até como mendigo?! .... ) e

teri� sido então condenado.

Logo, -os tempos são os mes

mos!
.

Se eu soubesse que' Jesus

havia 'Sjdo condenado,' lrH:V '

ímediatamente. vísítã-ío e pe
diria para me�deixarem na

:

prisão '. enquanto o K1estre
alí estivesse.

-

.. Na p·'lxábola
'do Juízo 'Final, porém, êle

nos declara: "Tôda vez que
o fizeste a' um dêstes peque
ninas, Ioí a mim que o fi

zeste" . , , Deveríamos, as·

sim. todos os que arr.nmos

ao Divino Mestre, 05 reunir

para tÜ'ar da c'ldeira o p,o·
bre irmão que h\ esfá pri\so,
como o farí�,i11os se êle' fôs

se Jesus?·

Parece-!,�e que não, por
qllanto êle condenou a ati

tude de Pedro, quando o

quiz defender à espada e

sempre se submet!3u ao im

pério da lei, mesmo sendo

esta iníquia. Tent'lr qual
quer causa, fora elos meios

legais, contra a_ prisão de A-

Ministério da Edu-
cacao e. Cultura

, ,

Universidade de·
"

Santa Cata rina
Faculdade· de

�A d"
•

IVle� lema

Edital 11. 2/65
De ordem elo 'Senhor Dire·

tor em exercício da Facul
dade de Meclicin'1 era Univ�

�idacl.e de Santa Catarina,
Pr�fessor Doutor' Ayrton
Roberto de Oliveira, torno

púhlico os nomes dos 27

(vinte e sete) candidates 'l

provados no Concurso r'\,

Habilitacão de 1965, realiz"

do nos dias 5, 8, 9 e l� .-11

fevereiro corrente:

1. Alexandre· José Ferreira
2. Antoine C1fyssoverús

Fontes COllti-3. Antonio
nho

4. Cândido Genlelo FrP.ita i
.5. Carlos ,Albí)rto D'Avib
6. CIro Bert.olcU
7, Décio Brunoni
8. Eelgar Arruch

Filho
9, Edison '1(' (;8'>'11' Felipe

Salomé

10. Edufír(10 IT\is�e
11 EV81c\er8 C;l�"V'S
12. Flávio lVIig'uel Ribeiro
U. Genésio Tureck
14 Heitor Bittencourt Filho
1.�. Jorge Roberto Büchler
16, Lana Maria de Aguiar
17. Luiz Carlos de Araújo
18. M'1rlei Luiz Perdoncini
19. Munir Chamop.e
20 .. Norber.to Paulo Kuhrlén
21. Otavio GaIvão Filho
22. Paulo Roberto de Miran
da Gomes
23. Pedro Augusto Ramos
Vieira
24. Rubens Tavares da Cu-
nha Melo
25. Saulo Caires Berber
26. Vilson Dalla Nora
27. Wanderley de Limll

Faculdade de Medicina,
15 de fevereiro de 1965.

Bel. João Carlos Tolenti�
no Neves, Secretário
Vislo:

.

Prof. Dr.. Ayrton
ROberto de @ iveira, Diretor

egerqfçio

/

�. )lCOhfeCimentos
�, U{�L--t--

Ana Lúcia festeja idade nova ama

nhã M a r i s a "Miss Florianópolis"
amanhã na cidade de laguna

1---

Os ,15 anos de Renate:· Com

um jantar americano o se

. nhor e senhora Manolo

Rim:hau Gil (Tereza), em

,j;eu apartamento recepcio
naram convidados, para co·

,
.

memorar os 15 anos de Re-
':' I nate..Jorge, a voz bonita das

Procedente da Europa �;. canções' portuguêsas, sem

i ol,\de passou um ano I :dúvida foi ponto alto na re

I chega amanhã a.o Rio, p.. cepção prendendo os convi·

I de Janeiro, o casal se- "I !dad"os de Renáte até alta

I nbor e senhora dr. Jai·', 'i .; madrugàda.
.

I sono Barreto (Astrid 1 ", ,

.

I ':' ,', ," 1 > 1 . '.
':' ':'." ,

'

!
,

'

i No «American Bar" do I
(\) Engenheiro' rj Va�.,\", � ,_,Querênci�,'PalapE% pl.JIll f

Bittencoul·t jantava ,no Que- . I' grupo de jovens "So- I
rência Palace, em compa-,'!, ciety", Maria Júlia'
nhia do Engenheiro. Andre ., r Moura d"l. Silva, pales- I
Rosenthal. Durante o jant�r 1 trava ,animadamente I
o senhor Rosentha:l, disl.lu-: I, 'com o/discutido·Muri- I
tia com o senhor Bitten,' l "10 Cesar Barbi. I
coutt, soubre a ponstrução· 1 ':' * '" I
eln 'nossa cidade . de

.

um

"Motel", movimento Turis· Ná última quarta-feira, a

tico na Cl1-pHal. s�nhora Karin Sclinorr �-
1 .. ,. , 1 recébeu convidados em sua

I Qüem receberá a faixa I residência para festejar seu
I Rainha cio Verão das I, "Diver"
Praias de Laguna? O I
Presidente do Clube I ti< :;. til I
dos 100", dr. Juacy Uno I -o casaJ Nilton Cherem I
gareth, amanhã re- 1 (Eli;ma), já está de .voI I
qepcionará convidados 1 ta de sua temporada I
e associados, para a es- 1 no Balneário Cabeçu �
perada fest.9. que elege- 1 d'1s I
rá' a Rainha do Verão. 1 '" * * J

--------�--�-----------------------.------------�-----------------------

que só- pensam e agem com

a preocupação de um dia

poderem tirar. de suas reter'.

tas um homem como êles

querem, '�m robô integral,
que possam manejar a seu

talanter fazendo-o executar

tudo que êles : determin'1m,

.3, seu contento ... Aliás já
estamoS numa .situação s�-
melhante, mesmo com os

homens criados por Deus,

sem precisar os das retprtas
a -que me refiro, pois que os,
2.6 milhões de Tio Sam, os

2,2 milhões da URSS, os 18

milhões da China e mais os

milhões e milhões de todos

os demais p'lízes que se es

tão preparando, para a guer

ra, irão à carnificina pelo
rriesmo imperativo ele .leis
que nos forçam agora a dei

xarmos, pelo· respeito à lei,

que Jesus nos recomendou,

one Arigó permaneç'1 na ca

eleia.

O teste de Congonhas do

Campo implica na condena
ção do mundo, como o do

pretório romano, com Pila

tos à frente, implicou ta

bém na, condenação do mun

do romano. Este, sabemos,

foi destruido pelos bárbaros

inv�so�es do, Impé.rio de Rp
fi'1; O nov-ó impedo roma

lio, cujos pilatos por tôela

parte elominam, estão con

denando a .Jesus, �ncarnado

nos seus fiéis seguidores,
mandando que se' matem, co

mo os glaeliadores do circo'
\ romano, par8. satisfação do

orgulho. dos césares, êsses

muitos milhões de soldados,

prontos Dara a ,guerra ...

Que se pod� esperar dêste

mundo?

Oteste' de Congonhas!
Deus queira que não seja a

aelvertência divin9. de que:
o novo império romano, que
é hoje tôda a humanidade,
�stá prestes a desaparecer!

-

Sociais

Sôbre a TV:
.. Encontra-se no

_

Rio de Janeiro o dr. Nery
:

Rosa, um. dos Diretores da

TV Florianópolis Canal 11,
cujo têrmo de Concessão de

verá ser assinado hoje,

I:: * *

Na lista de hospedes do ma

'gestoso "Marambaia Hotel",
o casal Dr. Norberto Brand

(Eliane).

Marisa Ramos "Miss Floria»

nõpolis, Dora Rosa e Eleni
ta Miranda Ramos, ama

nhã. estarão participandO de

um desfile de modas na cio

(' " '" I
Resepcionará convida- I
dos para um jantar a- I
merícano amanhã, Ana I
Lúcia Fleming. A festa ' I

;' de aniversário de Ana I
I. Lúcia, vai reunir -gente I
1 - elegante Íl'1 residência I

l-._a_'_ru_a_Fa��:l!, B_an_p'_,e_ir_a._l
RIO. Está marcado pRra o

próximo dia 22, nos salões

do Hotel Glória, o tradicio·

nal baile dos Artistas_ Na

movimentada noite Carna

valesca que marcarã no, IV.o

Centenário da cidade Mara·

I
':' " I. vílhosa, também será escoo

I Vera Cardoso Rainha I lIúda a Rainha do Carnaval .

1 dó C�rnaval 1964, vai I
I acontecer no baile Mu· f
I nícípal, dia 26 próximo I
I com UIl1'I.' belíssima ran 1
I- 'tasia confeccionada e 1
1 trabalha,da a pedraria,. 1
! caprfchostm1ente por D. 1
I Jurema- Jonzaga. 1
1

' I

dade de Laguna, promoção
do, "Clube dos 100".

Carioca.

Clube Doze de agos-

to,' recepciOIlará asso

ciados para uma noite

carnavalesca em seus

S'1lões

Amanhã as 16 horas na Ca·

pela do Divino Espírito San

to, reàlizarose·á a cer:imôni�
do casamento de Marilerre

Beck, com o senhor Hélio
Corrêia.

j'

/1
- I

:'_ 'j.��." '"'tot__... .....r""·.............·��""__.. _

'DISQUE PA�A

268\1

. dade, ,estarão 'abertas� - na

Secretaria, no período de 16
a ·23 de fevereiro corrente,
as inscnçoes. ao -Concurso
de Habilitação, em' SEGUN
PA CHAMA,DA, no horário
de 7 ,às 18 horas, de 2,as às
6,as. feiras, e de' 7 às 11.30
horas, aos sábados. curso superiór, registrado
Os requerimentos de ins- na Diretoria de Ensino Suo

crição deverão ser acompá
nhados dos documentos exi·
gidos por lei, abaixo especi
ficados:

(11.,) - .Certificado de con
clusão de Curso Ginasial e

Colegial (em 2 vias sem uso
de carbono), com firm,9.s re·

conhecidas;
b) - Fichas modelô 18 e

19 (em 2 vias sem uso de
.carbono), 'com firmas ;rec(')·
nhecidas;.
c) - Certidão de Nasci· mero de vag,'1s a serem pre

mento, . com firma reconhe· enchid8S.

cida;
d) - .Atestado de Condu- Florianópolis, 15 de feve-

ta, com firma 'rec(mhecida; reiro de 19(}5.
,[3) -: A,tQstado· de Sanida· ,-"
de Física e Mental, com firo B'eI. iJoão 'Carlos TolenU.
ma reconhecida; no, Neves, Secretário
f) - Título de Eleitor ou -.

cópia fotostática autentica". VISTO:
---.

da;
." .

Prof. Dr. Ayrton Roberto
Secretária "'"'�; g), _. Ca'rteira áe' Identida· de

-

OIiyeh'$' -'- Diretor,· em-

.�tl;1:�:rl/�,"f:�t��rr:pi�i�pstoS?�,tica,ill�-·/F'�?'eFQ��:y
....

,.,6,,;i"�,,;",�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nessa obra o�Pro1'. ' ...
, d()

Corrêa de Oliveira à1';rma
ser impossível a coex;S'[',ên

. cia pacifica entre a ":'5r8-
ja Católica' e um �',"gime
comunista, e refuta a ma

nobra preparada pelos 2S

pecialistas de Moscou ,IY�e
diante a qual o comunis·
mo, nos paises domin ..Ldos,
daria liberdade de culto à
Igreja, desde que os C'ltó
licos aceitassem' como le:..
gítimo a supressão da DrO

priedade privada.
O alcance dêsse modus

vivendi excederia ele muito
as fronteiras dos país,�s do- será conhecido, pois os vo

minados pelos Comunismo. tos logo após, .foram cles

Com efeito, a ser licit3. I1,()S
'truidos·: Isso' tau1bém )�.ão

c,at '1' t 1 b' foi ,mencionado pelo dita-o ICOS a com maçt! o
com o comunismo, os qui- dor soviético.

. "SISTEMA DE FUNDO� C'OMUM" nhentos milhões ele c,':ttó- O acôrdo de Yalta foi
.

'

l' apr'ovado em P o t s ',1,. m,
aquisição 'de automo'veis e camI·onetas Vol- ICOS existentes no mundo

"per'deI'l'a i'
, quando a Prússia Orlell:;alm o. moa\'o P!1r�.kswagem pelo sistema de fundo comum, que combater o imperialisnio da

- tamjJém .chamadd Li-

d t· d M tuânia' Menor - foi cedida
.estão, abertas, as inscril'ões para a

.
nrnneira ou rma

.
e arx.

:>, ·cr "A Liberd�de. da Ié"fCja à União Soviétiea. ,r-. "'",

série. Maiores esclarecim'entQ'Sl os interessa- no Estado Comunista" dc- Consideremos, ràpida�
do poderão' obter no escrtório de nossa Ma- . m�nstra q�e a proprh�jade mente, a história dos :l'�ôr··

'.,' dr
pnvada e consequênt'ia dos da Rússia com a Litua

tl'lZ a rua CeI. Pe o Demoro, 1466, no Es- inelutável de dois rr_rrI ]::1,- ,nia, a ocupàção e anexa-

treito, no horário comercial. mentos da Lei de Dells _,
ção da república menor.

C RAMOS SIA 'COMERCIO E AGENCIA "�Tão ,Futarãs': e ,"Não, co-
• , • bIçaras as COIsas '\ t;l .'Ú; ".

Rev,endedores Auto,rizados, Se os Católicos aceitassem�

21.2.65 uma ordem de coisas em

que não existisse a pl'Jpl'ie
dade privada, violaria dé
modo flagrante ambo3 ês-.
ses mandamentos., .

A extrema ün�)0rtáncia
da tese afirmadá, pe.;,O ca··

tedrático brasileiro, está
em que, a ser ve�·dn.d3ira
aos '500 milhões df: católi
cos do mundo nào :esC:!
outra alternati.va s(mão de

LITU I
O III Congresso Lituano

:le encerramento, nc T�9.t.ro
da América Latina, que' se
realiza €m São Paulo de
13 a 23 de fevereiro, eons-

,

títutrá um: vigoroso apêlo
ao mundo, livre em j:1t..-,1 da

independência da Lituanía
.Esse país católico há 25 a

nos. sofre uma perseguição
indescritível. Os lítue..nos

residentes no mundo livre

expressarão publicamente
sua d)rofunda solídaríeda-.

GARAGEM PARA ALUGAR

TELHAS USADAS PARA VENDA

Tratar: Fernando Machado 64 -

Sr Grangeiro,

(ia. 'Cafarinense de Cimento
Portland

AVISO

"

Pelo presente, ,cientificamos aos srs. acionistas que se

"acham a __:;ua disposição, no escritório desta Companhia,
em Salseiro, nesta" cidade, os documentos a que se refere
o art. 99 qa, atual lei das �ociedades por ações (decreto.lei
'n.O 2.627, ,de 2{)·9,1:940)' e relativos ao eXierCíéio de 1964.

ItajaÍr 3 de fevereiro de 1965.

'. Pela diretoria: __

.'
IDRO ANTONIO' PRADO -' Diretor:Gerente

Mineração Sulbrasileira S. A.
AVISO

Pelo presente, ·cientificarpos aos srs. acionistas que se

acham a sua disposição, no escritório desta Sociedade, em
, Salseiro, nesta cidade, os documentos a que se refere o.
art.o 99 da atual lei das sociedades por ações (decreto·lei
n.o 2.627, de 26'991940) relativos ao exercício de 1964.

ItajaÍ, 3 de fevereiro. de 1965.

Pela diretoria:
IDRO ANTONIO PRADO :- Diretor·Técnico

23·2.

AUTOMÓVEIS

Comunicacão da Secretaria da' Fa
culdade d� Fi'losofia, Ciência e Letras
da Univ!ersidade de Santa Catarina

De ordem do Sr. Diretor da Faculdade
de Filosofia, a Secretar�a, pOI'l sua secção de
Ensino, comunica aO$ bacharéis e licenciados
que deverão entrar e mcontato com a,Inspe
toria $.eccional de Florianópolis, à Rua Emir

Rosa, a fim de tratarem. de seus interêsses
com ref,e;rência ao exercício, em' colégios ,da
Capital.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1965
Aurora Goulart
Secretária,

19-2F

VEND'E-SE
Um terreno na práia BOM ABRIGO ..

2536 ou à Av. Hercílio Luzí 134.
Tratar pelo

VIBLOK

Você me conhece?
Sou uma máquina que ajuda a cons

truir sua casa, com barro e uma pitada de
cimento ou sêja: 10 latas de barro e uma de

. cimento:'
l'T�o precis� queimar' e tão' pouco rebo

car, melhores esclareci�entos procure o a

gente autorizado e exclusivo nesta praça
sito a Rua Bento Gonçalves., 14.

" ", -.
,

.
,

. ,

Transphrfadora Ribeiro ltda.
Com, 25'. anos de bons serviços em

transportes de cargas entre Pôrto Alegre e

Florianópolis. : Comunica qu� mudou-se pa
ra à rua Pedro Ivo n. '1 com. telefone 3835.

de com seus irmãos l�U e so

frem sob o guante C',JJ11U

nista.
Mons. Pio Ragazínskas,

Presidente da Comissão Or

ganizadora, afirmou que o

problema lituano é mun-

dial, poís representa a des
dita a que uma parte elo
mundo está sujeita e a ou-

, tra parte com o risco de
ser atingida, também.
O, orador oficial do Con

gresso o Prof. Plinio ' 001'
rêa de Oliveira, Catedráti
co da Ponttnícia Universi
dade Católica de São Pau
lo, e Pr:esidente do Dire
tório Nacional da socetcta
de Brasileira de Defesa (;a

. Tradição:
'

Família e Pro-
.

prfedade.: Na sessão solene
de encerramento, no Tea
tro Municipal, pronunciará
uma conferência subordi
nada ao tema' "A

I

Liberda
de

•

da Igreja, no
, Estado

Comunista"_ título de
sua obra recentemente elo
giada pelo Exmo. Cardeal
Pizzardo, .

em documento
oficial 'da

_
Sagrada

.

Congre
gação dos . Seminários c

Universida.des.

23·2

Antes di) ,I ,'encerramerito
dó mC'll:i J;lD:A·u. tri'Ctado,;' à
govêrll'J cÜ:; 'ilIo:;�ou r,] ôpfis
ao govêrn")! ,t�, RepúbJir:? 'a: dete.riClracao das r ..�lac0es

Lituana a, ..
, ex�eDsão da va - �!{tre 9 IgÓ' Re.ich ,e 2.3 -d:3-

!idade c1(���:� 1 tratad�o rr.")r. n;rqcraéias ocidentais atin
mais 10 ::-":\105.' Isto f:ü fei- gia� o, '�eu cIínuix, 'a Gra·

to a 4 de, 'ÍI.'!);·ll de 1'9�'� O Bretan:tIa'· e a Rrançn, e: 11'
.

,.

'

acôrdo élc:"nàu:.:agressão ps:' vista ·'êtésta 110va . sih.:·).(;'1u '::;AB�LARDO H. BLUMENllERG
tendeu-se )),Lé, '�n ele De- e�lt.obé�a;'· t:mtarain C�;.f,

.

..,".'.' .(\:
'. HAHN.

zembn C1ê:{945. ," gar-�: um' hc6rdo múlllCl'
, ,'" .. ,'.,

co'lií:, a"Un.ião. SQvjé�ica.
4. conv:;W-ç&o piia, a "'�'Ô' �ínisho 'dás, ielaçõeF "

.

definicfÜ;' 'd� Àg'l'CSSÓ1' " exté"r1ól;:e's' da, URSS ·_Mo,<:-
J

.";,": 'j,
'

.t6��, ;p�ôPõs'aos reprfésf;n-'
Novo aCÔI'd:) hi c�m;:iuí- tántes.da França e da Gí.'ã

do e1n LO�drgs, 'a 5. de Ju::.· B'I'etáJl�ha, ester,{der., o :tu

lho de 1933/,e.�tre os'.2 paf... ,xlli:b _. .,di:!;' Uniij.o So'fl�tic8.'

ses • .,. para, 'i d'3J'l!lÍijã3. de, �@sj}\tÍ-ses Bált\c:,j;, me'>lfo
agressor. '

"

" ,à '. r.evelia·, de a\:\,I·�p.sj,J ;n ...

Ambas á�,: ';,�rtes . �011cOi'- gir�:tà:':,:qt. :Qerniers T:l'1rs

·anos
tuania e a URSS, .todos
quebrados pela União So

viética de maneira vil e

brutal.
,

Dada a grande Impor-
tâncía do trs.nalho, trans-
crevemos-lo na íncegra:
"Nós, os lituanos da Amé

rica e do mundo livre espe
ramos que os vergonhosos
trabalhos de Yalta � :;:>(;1,s-
dam sejam depudíados. Não
possuímos os textos secre

.

tos dos acôrdos Jeitos em

Yalta, porém, sabemos que
nove nações europé:as, com

100 milhões de habitantes,
foram subjugadas pela.

.

Russia Soviética. 1l.ereRCen-

te-se a isto, as centenas

de milhões de escravos da

Chinà, da Mandcnúrta, da

Mongólia, e da Caréía do
Norte e teremos, então,
uma. vísâocrnaís perfeita da
vitória, da Rüssia sovréttca
sôbre O mundo livre.

.

Em Yaltá, perguntou-se
ao ditador Stalin SE' os

p#ses Bállt1ços h8,vcrhm

de ter eleiç,Bes livres Re�-

'pondeu êl€j. que o, P')\O já
se havia manifestado, deci

dindo unir-se à União So

viética. óbviamente
"

11áo
se referiu êle aos tan

ques soviéticos, à policia
secreta, ao partido ... ún:c')
comuniSta e às farsas elei

torais. Sabe":se que envia

dos soviéticos nestes p�í
ses, já haviam comu'nic8.
do pleno êxito nas eleiGões,
enquanto as mesmas amda

se processavam. Êsses e!.:

viados .não sabiam que ai.'
eleições haviam sido pr0-

longadas por ma"Ís 11m dia,
devido à falta. de interêsse
da população. O verdadei-

ro resultado delas nunca

I - OS COMPRONIlSSOS

SOVIETICOS

1. Auto-deter1lljÍnação
Lituânia

da

A 16 de' fevereir0 de

1918, o Consêlho da Lituâ

nia, reunido em Vilnius,
proclamou'a restaurr,çào
da idependên'cia do país.
Uma assembléia const!tui:l
te foi convocada em Kau

se opor,· até a úITima gota nas no' dia 15 de maio ele

de sangue, ao� C0l11IlllÍ,r:10. 1920 ... Seu .primeiro af;'J foi

O que mantém coesa ,) ,n- ratificado a proclamação da

transponível a muralha ca - inde.pendência.
tólica ante o vagalhõ'n eo- O· Tegime bolchevista,
munista. que tomara o poder na

A Sagrada Congreg,tção Rússia em 1917, havh sp

dos Seminários e Uniwrsi- 'lenemente proclamado sua

dades maniflestou-se de adesão !ia princípio da au-

a tO-ldeterminação da.s l'l;;t-

)1'

rêa de Oliveira, quer quan
to à ortodoxia, quer ,qt:,3.il··
to à oportunidade do � ;a

balho. Afirma o documen
to daquêle órgão da S::i.�lta
Sé, assinado pelo Em 010.

,Cardeal Pizzardo:"... co::1-

gratulan10-nos com o egré
gio Autor, merecida:nen'''!
célebre por sua ciêJ;icia fi

losófica, históriCa, 'ô :ií)C:'l

lógica, e au,?:urali1os a lm��;õ Depois que .0 exércit'J ]i ...

larga difusão ao denso 0- tuano rechassou I) agrE,s

púsculo, que é um ec) fi - sor, concluiu-se com MGs

delíssimo de todos os Do- cou a 12 çle julhn de 1920,
cumentos do .supremo Ivh- um ,tratado de paz c:uj')
gistério da Igreja, in�fusive artigo 1° reza o seguInte:
as' lui'nino;sas encíelici\s "Em conformidade" COlll

"Mater et Magistra"
.

de as declarações feitas peja
João XXIII, e "Ec'�l<',:i;un :Federação· das Repúblicas
Suam" de Paulo VI, feHz- Soviéticas da RússIa, t:.>d0S
mente reinante". os povos têm o direiio à
Mons Jonas Belkimas, livre determinação, ínclu-

presidente do Cabido Me- sive o direito de secessão

tropo!itano da Cúrh de completa das :1ações da

Brooklin, pres,idente' da As- qual faziam pàrte A Rússia

sociação Nacional dos Des- reconhece, sem quaisquer
cendentes da Europa Ori- ll'eserVlls, a sobemnia e a

ental e Central, e presid2n- independência da. Lituânia,
te dos Fundos do Supremo assim como tôdas as 'conse

Comitê para a Libertação qUências jurídic:;ls result,1I1-
da 'Lituania, deu' a público. tes ,de tal reconhecimento,
seu trabalho sôbre a ilegi- bem como, voluntària!ilen

timidade da dominaçii.o co- te renuncia para Si-'1:1pr-e a

munista na Lituanif)., que todos os diJ;eitos SOber8.1!OS
contém uma resenha

.

dos possui(�J pela Rússin. s(J
intel'nar.lo- bre o territó:i:io e n povO) (1;t
entre a Li- Lituânij;

.

modo ineludível sôbre
obra do Prof. Plinio

tel:

çôes, como foi expresso pe
lo presidente WOGd r0W

Wilson, nos '. seus fU1:10S0�

14 pontos. Isto, pOl'ém, :,lão
impediu Of: dirigentes da

União Soviética de in�rf',di

rem, em 1919, C0m' MIaI>

fôrças armadas, o ,trrritó
rio lituano.

2. Tra�ado -!e Paz

..

3. Tratadl)' de não-ajrre-s'to dararn em reconhecer eomo
. agressor nuíll' conflito, ')

A 28 'de/Setembro de 192'6 P!l{s que por pi;imeiro (0-

representantes ' da fI.Sj)Llb::- meter .um dos atos S,�C;Uin
ca Iituana e da URSS fir-

'

tes:

maram, ';e,;!Í1 Moi; iou. UI).1'
. 1) Declaraçâo de guerra.

tratado .çte não-agressão' 2) Invasão POL' meío de

Eis os' ,artigos dêssé tra- fôrças armadas .mesmo
tado: , ,. sem -haver declaração de

ARTIQO: 1° O tratado de guerra, do território do ou-

paz firmado, entre ,á Lituâ- tro. pa,i?,
.

nia e a ".:Fitissia a; 1Z de .ili- : '. ?,), Nenhuma 'ctéliberac;ão
lho de ,�.92Q, em ' Moscou, de ." ordem politica, militar
cujas díspósícôes ,'mantêm econômica ou outra qual
sua validade e inv-L��ab]U-, quer; poderá servir corno
dade, permanece COU1'J ba- -excusa ou [ustíficattva da
se das declarações entre' a 'agressão "considerar1:t' 110

União das .Rp.públicas So,� artdgo 2°. Em matéria' de
eialístas : Sovjé��icas .�·a Re- .não agressão portanto, os

pública da, ,LItL,àúia.. "icOmpl'omissos o i;arantias
... :/' (. . 'I bilaterais da União sovíétí-

ARTIGO· 2'...A: ,Rel:lúblic!:t. 'ea, <no "ql\º 'díz ,,!,'esP€,jt� Ü
da Lituânlá;� a ,mis:? �on- "I.jtuâJii:'l;! ,e,raIlJ, .nem 'expTí-'
cordam 'nlütuamellte �

em." cítos. e 'preciosos.
respeitar sl)a,5':" ;;ob.ér·ttnia:s;, .,N.�Q. e�t�mos" .constderarr
bem como ':§ua integ'�'rcja:de,/ci'o', aq:üI à:�:obr.ig:LGõl'S intc?'�
e inviol'à-Í:>i�idade.· tei-ri';/i,:' '; 'iádóf'iais l11u1ti1aterais<da
ríal, em 'qlúrlquCI' .

�ircUlis:2; ÚnÜ�"0 Soviétioa' sôbrc :o

tR,ncia. ': >' ..
� .

mesmO. �ss�nto, visto q.,)le:
.

.'
H. A Litt,ânia e. a' URSS

ARTIGO, 3,', Gac1à uma i> r:lerirfli:ri. aó . pact0 de· P�_
das duas,�páhes co�t�'[ltan�':' r'fi"/pacLO, B�\:J,qd .. Kt":nt2;)
tes compl:9,;i1.eI�õ'.�i) ri 'se 'U;;

"

dEi 192-8· <:
'

'".
bsteI' de -gÚa,lsquer, ht'o� . ele' '..

.
" "

'

agressão
'.

'd;).I;:tl'á ·a· o�tra·'., 2) Amb.os os 'P\1:íees eram

parte. (C{;." Li�a d��' Na- tn�rnbros:,ç.a r::i�2;3 <las Na

ções:' PU�l;;C'�(;ii.o ,d:f. série, • ç6fs. :::,
'

súbre tratàçlo,3 'e C0l11oro- , ."" 'f
missos iO:��rr�a.�ieIni;; \e- .. "::11:. Os 'feitos soviéticf)';

gistradns '�n,Q'.. seCre!al.�jact('
ela LigJ. ,j�:tiTa('l\es· -_ y(jt:., . )),' N-egociações' �0i1'i a

60 p'. 153)';;,(:'" Franca e'a' Grã..,Breb,r,hn.
ele" jl��;hQ a agosto ele 1939"

ení. Mo.�eou.,
"

.

�m' 1�, à medida que

.:; '.

.�. :.

,

!

"

de Il'Europe, por Gafenou,
Paris 1944 pp .. 219 - 236) .

l'ôdas estas propostas a(�
proteção e auxílio C;r)"lc,i('0"
acabaram dando ,: 'l1\plet,;L
liberdade, para. urna acuo da
Rússia Comunista T't'S paí
ses báutícos.

veis à invasão da Lítuâ

pela Rússià, foi frllst'-
antes a firme aposicáo
Grã-Bretanha e da Fi

ça.
2) o pacto secreto 'T\

tov - Ribbentrop rie 2:3

Agôsto �e 1939 -e 28 de [
tombro de 1939

:Êste plano, 'que v; ""/a.
criar' condições', lndispr-ns.i- (Cont. no próximo númer .

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

Clíntca Ocentcpedienice
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

•�etodo psicológico rüoderno especta,
Lado para crianças .

.

Alta rotação
. Aplicação tópica de' flúor (para prev

çãc da cárie dentária)
Atende também sr,s'.

.Sómerrte .

�orr hora marcada
8.30 'às' J 2 e das 14 p" IR horrls.

------,----- ,------------�.�.•.------

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
VENDE�SE . UMA PROPRIEDADE
RuA SANTOS SARAIVA, No. 1269,
ESTREITO, .cOJVI O TERRENO MEDINL
fi1 -METROS DE FRENTE POR. 90 D
FUNDOS E CASA· RECEM .CONSTRUI'
COM 11 PEÇAS, GAh,AGEM E PORi
HABITAVEL. TR.ATA.R NO LOC!\L L

PELO FONE 6231.

/

ES.CRITORIO DE ADVOCACIA

e PERS

Solicitadores
Rua ConSelheiro l\lafra . 48 - Sala '2

AÇÕES: CIN];]S TRABALHISTAS, CO·

MERCIAIS,' PREVIDENCIA· SOCIAL
Lei. I10� 44.94 "INQUILJNATO�' CONe
SULTAs. n{ARLt\M,E�TE- DAS lL,!.30- Af
17 bs.

..

laS

:A:S BOAS OPORTUN!DADES SÃO R/\RAS,
POR ISTO ELAS DEVEM SER ApROVEITp.DAS.

São 30 dias, durante os quais vócê adquire
conjuntos ,estófados, ou salas da fórmica
sem nenhum tostão de entrada.
O primeiro pagamento?
Bem. você compxa hoje e corneça a pagar
depois de .30 dias .

Aí está: 30 dias de oferta
30 dias de pr,azo
os pagamentos.

para você iniciar

O orgulho' de .

uma casa bem mobiliada é o'
,

orgulho de quern tem ÇIMO ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticias ,do Balneá ri,
M,BOHIU"

, �,

SuceSS1 q_b:SOhÚ'3 c )toc�
a :ini�ativa' do

.

'DepaL·ta
.

menta' de Turtsmo e Certa
mes do Balneário de Carn
boriú em efetivar dia: 7 uí
timo. um oampeonat., de
Pesca de Siri.'

.

ce

·

ftlm�r CQm sfgur:�,n'-::l ter

sido 'alto, o índr.i e aican-

çado :[pelo Vélh;hl'Ul", qloie
conseguiu arrebanhar 6a.
siris de tamanhos os rnau
díversos,

-
,

o • _

\
)

.. �';:O' .�.

COMEÇA a despertar '0 'intercse da nos

sa sociedade n9,IV',BaH�JVlunicipal de Flo- I'

rianópolis, que será realizado na próxima
sexta-feira -no Clube' Doze de Agôsto na rua

João Pinto.' Quatro clarins .foram contrata
-dos para soar na sexta-feira o dia do' Baile

Municipal, que abrirá o carnaval da Cidade;
e'egenda a Rainha: de' 1965. "Rei da Noite"
uma fantasia de, Curitiba que virá especial
.mente

.'

para o Municipal de Florianópçlis. O

traje .para h�nléi1s·'-.- smoking ou sammer

_.....: há um modêio de fantasia. ori.ginal para
. cavalheiros o jovens: calça de smoking, ca

misa branca manga .comprida abotoada, co
locando uma faixa de cetim vermelho, a7.11J
ou branco na cintura -',- do folchore

. portu-
Ap' h-

.

sou' senhoritas será ves.

gues.
- <:l,ra 'sen ora

tido de meia gala..

---." , -

�

---.---��t�����-f��:·--:t�:t,�'=;-��-;�t:-�I
do, realizou-se sábado \ílU- bém, naquela oportunidade l1li'

'1• mo, nos salões do "Bairro eleíta ia rainha do carnaval' :

• de FátiIna, Recreativo' Es- que. se anroxima, srta, Sue
_

� porte Olube", no- .�streito,· ly Xavier. Ros"a. �
".

,

o seu primeiro báile. carna-
. .._

�._-��----��-����-

RESULTAr,Cl
'. I�SCltIÇÔE�

Fora,m entregues prémíos
e medalhas .:i'J3 seguintes
colocados,

.

domíng J à nor c

no, Bar Escafandn, a. Rua
Pedro Rebelo: io. lugar A
fonso Buerguer Pllno: 20..
lugar Osny B::;,t,t:H::1, :10 lu

gar Roberto Konllfwu: 4D,
lugar Dirceu Jo),:�' ?vle1.r; 'ck

õo. lu�;,tr: Ivo J«(;rm:1.;,rl, �

empatados no 6u,' lugar
Frunclsco Rosa e Mar;a, E-

-t

Elevado foi o número de

disputantes, que desde as

10 horas da manhã se reve

zaram em éS:P'l�')S de iu'1.s
horas r-ada busr-an lo con

seguir o primei; J lugar i-ia
competição. Ali? -:; é ele se

notar ter sido grande igUal
mente o número de infere ..s
sados em pces.mcíar . o '1-

contecunente que durante

todo o dia se Iocomoveram . .ízabet oorcêa
_
Alguns prc

ao setor sul d) Balneário. miados não se n:���nl;! pre
. sentes por motivu de vL.t-,.

ACTO IN:JW2 gemo r":ctes. poderão procu
rar o D:;'81,or de I'urísruo.
Israel �arlós Corrêa,

.

quo
está com merlalha.s ::1. qI1U

Cons'derando-s-r
'

ter a

penas duas ho ra 'J para ps.�
ca e contando :3-li!l somen
te uma '''puça'' p0'de· se , a-
/.(

.

[ús.

Ministerio da Iducscão e Cultura
Universidade de S�nta Catarina
FA€UlDADE DE FARM·fifIA

'f
I
i
i PORQUE NAO T�MOS o 14 BIS ...

l
I
I

-: ........

EDITAL:" ? tar para a inscrição,' todos
os documentos relacionados
1'0 F.>:1it'31 11.0 1.7 !fl4, de ... ,

I14/12/64,' publicado no Diá·
rio Oficia� 'dó EstMo de '1
Santa 'Catarina, de 29/12/64,
cujas normas se aplícam,
subsdíàfíamente, ao presen-
tá.

Abre inscrições 'ao C(�IlCUr
so de Habllítaçâo, em se

gúnda charr-ada. para ma

trícula inicial no curso de
'Farmüciu.

museu de "relíquias oereus": UH, motivo

Fozemos questôo absoluta de orerecer rcpídez e coníórto. outro

() 14 bis nao olerccic
'

nada disto e .nunco veio a Flononcpolís.
A Toe-Cruzeiro vem todos os di2ts (coisa que outros não íczernz

.

r
, .

nos melhores horários. O avião? ConvOir, padlOO'-de contôn(Í é-
\ .

rapldez, Contmue prefei:indo o Toe-Cruzeiro,

-x;'_,

ldARCELO Runp, bateu' (l
o record brasileiro na nes

ca suhmarína. com mna. g.a·
ropa de 25 quilos.

DIONE Bilbau Silva, vence

dora. do concurso de f"'nta
sia de luxq no. Baile Munici

pal 64, neste ano vai apre
sentar em "Toreiro",

De ordem' do Exmo SI';
Professor Luiz Osvaldo d"A

càmpora. Diretor elest'l FEr
culdacle, c de- conformidade
com o Reg1.�hrl1ento dêste
estabclcc,imento, tor:i1o pübli

.

co que, C'01 virtude de'ainda
. existirenl v.a:;;as na primei-

,.: l'a série,' se acham abertas,
.

!na Secrétaria desta F.'�culda-
"de';' ri rU[,1 Esteves Júnior, n.o
1, ne:Sta Capital, a partir d�
hoje até o dja 22 do cOrrea
te; as iliscrüiões io Concur
so de'Habilitagão, em segun
da chpn�da, para 'matrícula
iniCial no Cur,so de Farmá
,eia.

Os candidàtos ao. referido

As provas do Concur::;o
ele Habilitação' em segunda.
chamada, serão

.

reliz,q,das
imúdiatamerite após o' enr

· 'corramento ,
das insctiçües,

.

obdecendo�se .ao horário que
· será aportunamente fixrdo.

Secretaria' da Faculdade
de Farmácia d,':1 Universidà
de de Sant[j, Catarina, em

Florianópol;s, 17 de feverei
ro (la

..

1965>
.

Bel. Hilton. do Prazeres
Secretário

-x-

o Qt;rERENCIA Palace Ho

tel, a.mpHou .o seu horádo
no Restaumnte, atende!ldo
até às 24 horas, com pratos
em serviços "americanos."

.' -..
.

1 .

-x

REGINA Av.i1a, de ·'Baih.ri.·
na Hungara'�, ,fantasia ori

ginaI.:' � .�' y "

TAe DO SUL
-x- - x-

EGU"CIA, é '3, fantasi�,,: da
Rainha do Carnaval de,1964

Al\:'IANHA, .

na prai.a de La

guna, numa promoção do
.

Clube dos "100",_ Presidido

pelo sr. 'Juacy Ungaretti,
haverá' uma reunião' s()cíal
.dançante com a escolha da

Mais Bela Veranista, daque
la Praia, com .<:tpoio do cro-

.
nü,lta Celso Pamplona." Miss
'Fpolis. Marisa Ramos, He1e

nHa MirandÇl. Rftmos, Rai

nhá do Clube Doze, Dora
Hbsa e Mq,rcia· Bona·, esta
rão participa�do daquele a-

:contecimento. "
"

- Vera Cardoso, que
coroar a Uainh3 1965.

vai

- - .- _'-"- " -�-------�

VISTO:

Exp·.osicão Itinei'ante de
,

., t '

Manuf�tur as Brasil.eiras

Prof. Luiz Osvaldo' d'camporil
:

Diretor

-x-

CARME1\1 Guasco, classifica
da 110 'MunIcIpal 64, clJ1n a

. ranta:sia dé Cleo'patra l1est�
illlO será 4� -Iaponêsa. ,

(,O).'lCurSO deverão ,,._.' 20·:;lFltpresen-

l-
I

US1NA ;OE AÇUCAR TUUCAS, S. A.
AlJ.mento· de �apifal de Cr$

-390.oo'o�ooo D.itra Cr$ 44O-;:ooo�ooo:,�
AVISOS AOS. �CÍONtSTAS traordímh'ia� de 22/12162, e.:
Subscrição , 18/3/64 e 3/11/64, totnal1do. i

. A Assembléia Geral Ex- se.' tam.Mm' .indispensável,.'
tr[1ol'c1.ín;ij'ia : do dia 16 de para tal fim, que os intel.'e�
jane�To ele 1965" cujá ata foi sados apreselltem patá ef�i
registrac:a na Junta, Comer- to de anotações os títulos,
ci:;ll do J-<::;-stadci no dia � .. " antigos. .

28/1/65" sob !'l..O 22:54�, e pu Os acionistas, que não pos-
bHcada no Diário Oficiál do sam coinpart'tcer pessoa�Ill'en
Estado, n.o 7.745, de 2/2/65, mente, ou. por. interméclio
votou o aumento do capital de procuradores, par;a o· re-
,social de Cr$ 390 . milhões cebimento das bçmificacões
para Cr$ 410 milhões, a ser- acima refedilits, deverão '!ar
realizado por suoscrição em zé-lo por. carta registrada, e

elmheiro: e representado por dirigida ao nosso Esél'itór{o
50.0CO ações ordinárias de ele Florianópo�Ís acima meh
CrS l.000 Guda uin<i. cionado,

. juntando à mesma
Os Senhores acionistas te- os títulos representativos

rão pretcrencia na subscri- elas r:t0.ões éjue possuam, re

ção. mi pl'OD01'ção elas ações lacionando-os,' e indicando,
possuidas. O mbscritor de-' inclusive, para fins de re.
verá integta)j.zar as ações messa, o endereço atual.
no ato da subscrição. Oe di- Fl6i'ianópolis, 15 Q,e feve-
reito de preferência .. d'(jO reiro de 1965.
verá ser exercído den-
tro de' 30 dias, prazo 00-
te que terluim,rá. impreteri
velmente, no' di.a 17/3/65. As

ações que dentro déste pra
zo forem tomadas poderão
'ser subsei'itas livremente,.(1
critério da Assembléia.
Assim:, vimos· comunicar

ucs Senhores Acionistas que
desejarem subscrever as' a
ções do atual aumento de

e!lpij:al; que \�e diJijam peso
soalmente, ,por proeurador
cu :)0.1' carta, até o dia .'.,

17 1:�/(:j5 aos nossos Escrit6-
ri.os de Florianópolis,
fi rua Tenente Silveira, 25

._ 1.0 andl1t Caixa Postal,
371 - FlorianópoliS, - SC.

auex'1.11do, OBRIGATORIA
MENTE, os títulos repr�sen
tn t:ivos elas ações que pos-
suam .

1"'"

\ �IIIJ""
:Rnnificações Entrega de
'l'.ítulos

-x�

YARA (::r\lUlberto, classifica
da no Concurso de fantasia
do ano 64, do' Municipal,

.

.
lieste

, vai' àpresentat wná
, ·jHo�lirideza". .'. /

•

I
iI
I

�argueixo HS,y:)·5;al tJu Vfl-.·
rig c eOll1preeiJ'[ç '_1111 LC'tal
Je 14 tOl'lel�:!as je pl'o1u
tos industriais, tais como:

aparelhos eL')tro-ciomt;sti
cÇ)s,

.

tecidos, eO'.1fe·s e pró··
dutos quinlico-f'artm:.ceuti.
COSo

/\.companhar:t' .1. ex�'os.! -'
�'üo uma cD:c<:\vaIi:1' de (dre
tores e gersntes ·.ie -.'�ndas
c\F.S inclÚs:'l'ia,s. naciollais,
que l'efll�;(,ar.'t lana �unp]a
J11'ol1lci�fio du.; 11.(1)<)03 j)�'o
dutos ind,usi.ris,;,i liCS!leS pai

pais cidades do Pcrü, E·:1U5.

do!", COlonll);::l, e :'W;xte). A

. lün abril
1110S, a ANE?I

mostra - [', ).H'j.melJ.'.l,lJl1Hl cxposiGa�) :�ine!'nme

cie 1110.11ufaturas. l)rasn eiJ. as
-x-no

gênero ·feita.. ;)I)�' 'b"M1J.12.iros
- scrã tralls:�Dnada num

-x-
. TROCOU de idadé, quinta
feiij!, a Diretora do J�rnal
"A Gazeta" - Srta. fná vaz.

que percorrem
"0 ",-''l'' _ .. _ .. -:- ,..:� CECI'LIA l\f.ac,h�do,· vai con·

feccionar uma fantasia::
"CIGARRA".COLE·fiIO CATA,RINENSE

Florianópolis - Santa Catariria
EDITAL

-x-

-x- ANA LUZIA Silvestre, en

contra·se 11.0 Rio de J,'ll1ei�o,
onde participará do' famoso
'h"jle Municipal do IV Cen
tenário.

DORA Rosa, vai entrar no
Municipal de "Baiana."
l\'IAIUSA BEVENUTTI, fàn
tasia de lu."ío, "ESCRAVA"

Fx('"";�n,P<S de Adm;ssão... � � ..t r II!
_ \i' .".

(2a. épO(.a)
S0S.

ria, ,:'l.::\iE
do' êxito

Esta jl'�:lc�cd;l�·-�-t
PI é' c!ecaiT;<lir.i,�
akancaclo C'O'!'

-x-
I I

FOI istalada ontem na

"llhacap," a II Jox-nnda Ca
tari.llense de Hosnitais, pro·

. mo\>ida- pell} A. C. H. e pa
trocinada 'Pela Sec"e�'l,rh de
Sande, de S: C. Port;c;p"lndo
representantes de Sã'l Pau

lo, Rio' de Janeiro e S. Ca-

.

tari.na; O Dr. Armando Va
lério de Assis, Se�retá-io da
S. S. A. S., participando do
conclave.

I

:lUARIA BALE, ct)nfecci�nan
do original fantasia de lndiâv's'f:i. ao H,',:sj' 'ld, 2'·�:�:":io

P0,·nO)Cfl.. che;ir,,,"t pf2J1.l ';i-11.'ii�l"jc;à(' - 'De 13/:2/65 a ::'O!�/6J
I'::xp'..:clientc - das .: às 1.1 l1Cl"G.S e das 14,30 as

. llfJl'as.
Ir�1.:--:a (!�e inse;·i(.�8.0 '-- Cl'� 1.GOO (,nül cruzeir�_;�

p.�:lU/�l.(,�io - d:as: 22,23 0 3:1 (1.e J'cvC't'l':l'O

IJf.1l:Úi'jQ· ,- • clin, 2:2 .- Porj.uf_!;�l(lS - à� 3 l1uc'J,j

(t;:l 2;) A.riUnétiea .....,... à� ·S horas

c:iu 24 ....;:;.. ConlJccir:Jeptos GOl'o/s - à9 3 11J1'::1"

IÚ'Clll\H'nio�, -- CerUd::\O do n8�,cim'.mto -- (O cau-

dldgt.o clevcl':í c()mpletf1.r 11 anos. ate à,l.a. 31 de c18zem·

b;'o (o lHGG. N.:io .80 aeeii::l.lu certidões com H '.::b"Of'lét

(::100-: "P:1l.'a fins e"co]al.'('S"),
.

McHaclo MecUco .. _. Oficial - IJl'ma reéoJ1hecid�
:I\Ll\':it:lClo de vacIna - 'recr:nte' ._ [;1',\1;1 .J'''c0nlw-·

-x-cf'-P1."e<:jd<,n(:,� é':lOue!a
, .

.cFt.ol Sr. JVlario Põ!ar, I
na-

que , '

UM bonito conjunto ele
""Beleza"; com Vanda e lVIi
riam Mussi Luz; Leatrice e

Con.cei.ção ly.[ussi Maia; Ve
ra Lúcia Mussi' Estefan, vão
dar nota alta no Baile Mu
nicipal.'

a.�·iV0U· as l)e;.�speethT5.s de
um ' int�rcâmbio I>om.ercial
mais intcnso

asso Eduardo J?relmand
Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes

entre os dms p:lÍses: E;·)tl'c
os resillta(los práticr,;,:; des
ta missão de3tt't()�1,.-;;e a el1-_
c0111cnrla, De':) '?Sl'lJ., de

'

2.10 ô'.llbus l�101)OO)Ocj <: 16
mil máquina.3 h CÓSGlá':,'
de, fn,�).ricà ç"ão !:.a,c].. (lnv,t

Edit"ll

_.J._.:":=_=-=======:..�_�=���

Direito a Passaporte--
ORBE-PRESS - FR ...'l.N- bHca' FederllÍ Alemã, Os

CFURT - Refednd ....,se à habitantes da Zon� esere
ameaça de 'Pankow, no sen' ve o jot�lal -,. têm ,) mestido de interditar (J'utrà' mo di'r�ito de vlaJ9.r para
vez a fronteira eas'J ° G!)- onde queiram t', cODsequenvérno de Bonn CUl1t:m�e a ten�ente, (I ll1�Sln�. direitodar pa�.sa;portes 8.l�llÚeS a. de possui;- um Pcl.�2,t-polteaposemados .

da l.r.ma Sovi-
ética da Alemanha. que
querem viajar para o es·

trangeiro, o conhecjelt,l Jor
nal "Frankfurte-r Allg€,mCl
ne Zeitung" escreve e"fJ.

sua edição' de hoje:
.

"E' quase inacl'e1itâvel
que o regime de Paúkow a

credite realmente que f)

Govêrno Federal leve a sé
rio a amea ça e não conce

da ma 'S pa!;ísa-pol'tcs aos

aposentados da Zona, que
ora se encontl' H�pú

,.

Assembléia Geral
Extraordinária

..

Súo convidados os senho
res acionistas desta Sacie
dnde para à Assembléia Ge
ral Extraordinária a reali-

�ida
,

rIa·venl s-ónH':D te peo\-'1.·>j escritas. dÇ!verdo o \��llld�

llftt(9 tirar gl'H Ú élnco em Português e Al:ltmétiea. c (j':l:\

troo eH.! C"mfleci.mentos Gerai'.
Mf2ri;.;- .1P
r\çR:Trç

A liberdade de d�jxal" o

pais poch sei, l'estr;""',giJa
segundo, 3. Constit1l1é)�t 1, i�-
to lún ��§mifica pcr-S.m,

que as rest,riçõe'5 j�imais te
rã êxito,

zur-se em sua séde soci,'ll,
.

São João Batista, nêste Es
tado; no,dia 18 de março de
HH:i5, às !;j horas ar fim de de
liben'l-relll sôbre 1J. �eguin.te

CllltSOM.";ÜlO
(AdlÚissúo)

,

. C0LI\DAS:\ llw.Lr�cula ao Curso Médio; ::;ó).�ente será efetua.
da ar. �IS uma enircv�sta c1.o ca11cUdato e pais, com o Pa
dre DÜ·etO'l.'. O candidato deverá completal""llf) n:1Ínjn�o
1 () anos e no máxi.,tllo 12 anos'no decorre.: do arlC" letI
vo.

. O ano letivo iniciar-se-á às 8 horas do dia' 4· ele

'iO", rl}ai� .

llC' q pr .veit9
""nt . <iw ,.' ,,12S

"urdelll do dia"

1.0 - Ratificação do au-

r" \ A 'f1()(. r:rt-"',
..

'. )..
.

�, .. r r \.1
mento de capit�l a,pJ;ovado
na AGE de 16-U965;

2 () -- A.ssuntos -ele interes
se social

Clínka Odonfnnodiafrirõ
março.

NO'f,\ ..,- Hi V8,ftUS em todos os cursos.

al;e di,a, 25 de :fevereír@:

lt'101·iSJ.1Ópol�s, 15 <f.e .fever,eiro· de 1965.

DRA. IARA ODILA NOCETI AJVrrvlON"C)'lnt,,'l":: �!-.'rf.ÜV�l
, ESTRETT0'·

453
Metodo psiCOlógiCO

ças.
Alt-a rotação
Aplicação tópica

dentária).

moderno especializado' para crian-
. ,

_ .

...".,.'JI'�.4•..,.,;. i
São Juão 'B,)tista, 15 de fe

'vereiro qe 1965

., ,

de flúor (Para prevenção/ da cárie
.

C0111nninamos. ainda.. que
a m.rtir desta data sel'ão en

tregue'l os �novos títll!ns.
't .

(:()l'l'psnonc1entes tis ,ú1timus

..

Ir. Jadil' .Tpsé Es,damann SJ

Secretár�o I t) � I, C'h 1 :� ti ti,
� i ..�

f,j# í

asso Eduardo Brenl1and
Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes

'!'1:·,:-

19-2-65

)
.Monde também sras.·

Pe:

às 18 horas
RUe. ,�ão Jorge, 39 -:-

". \, :���
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(na perroição)
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, I

i
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!II

U:r.a .roscr é uma rosa

Vem1!';.ia, a:na:relq, não importa: é mageslade.
hH1ei\u. De todcre os l1êres a mais. ,

fi(,sc é p+cmto ? Flor, da I3selra.
Agrada-lhe uma rosa?

'

E::.tão o condomínio Luiz Fernando ainda mais.

Corno a rosc, nasceu de uma planta. Perfeita
Todos O.S àe!r:tlb"s foram observados. Cuidadosamente.

E\-,-.,aço.' Construção' sobre pilotís, Garagens independentes.
A sua escolha. ar"ariamentos de dois. três ou cinco qurrrtos
Exclusivídodes. Muitas.
Vonho conhecê-lo. De perto. Nosso escritório está às ordens diórícmente das 10 às 12 e

das IS às 18 horas.

Convenhomos agora:

sà a planta-roseira e 'perfeítc e lhe dá a rosa rainha, a outro. perteíto também. lhe dará a:

TAsidência irlor-.!.

�
r, ..
';

I
,
I
� ao' 8. propague

I'M
"

�'ll.�:".'._.i..����·.l��� '.".-.-.�.'.- �

".�.-..�.'..·.� ·'D<.�.r.,�����•.•�.'.' aMl ���.� j
.�

CondCDmínlo Luiz 'Fernando
Incorporador Ivo Bianchini
Praça XV de Novembro, 22 - 2°. andar - tel. 2828

A Câmara Municipal de

Florianópolis, recentemen
te' aprovou mensagem de

um' de seus ilustres yerea
dores em que solicitava à
Secretaria de Viação e O..:
bras' Públicas os seus servi

ços na melhoria da rede '1'0
doviária dentro da W::.a e

citam como. exemplo de

necessidade
_ premente para

maior facilidade da circu

lação de turistas pelo in
terior ca Capital, a aber
tura de estrada ligando
Campeche Lagoa da Con-·

ceição.

DRA.
Clín'ica Infantil

Coni:iU1LOrlO; rua Jerônimo Coelho -no. 325
mconju. 207 -.. ,Ed. Jl,llieta Fone: '2495 - ho
rário das 14,30 às 18 hs.

EVA

Universidade de Santa Catarina
REITORIA

D�vrsão de Material
o apêlo, embora (;emom;

ti'ando o bom intere::;s,� c;o

seu, proponente pe:os )ro-'
blemas que visam da: m.:..i

ar facilidade de a-cesso aos

nossos recantos mais apra
s'íveis, chegou fora do tem

po. O ilustre engenheiro
Haroldo Pederneiras, Secre
tãrio da ·inação e Obras

públicas, quan "O _ assumiu

aquelas elevadas funç;')es,
teve. como iniciativa ircedi
ata melhorar as estradas
do interior da Ilha, rom

eytelentes resultadas hoje
:hI-namente vetifica'icis. A110"1, j

Secretaria Clã VOP. tem cç-
laborado grandemente cm:n

o Poder Municipal néste

setor, não' só' por !ucir�e:i
administrativa. de seu ti

tular, como tamMm por
fU1"cionar em. perféita. har
mo ..... ia com o espírito' admi

VENDE-SE, - Tratar: Conselheiro Ma-' nistrátivo do Govprnador
Ce'so 'Ramos, que tpm oa-

48 sala 2. do a Floda1"óP9lis obras \�e

grande vulto.
'Na resposta à Cil.mu,:,a

Municipal, O eng'enheiro
Haroldo Perlerneiras, de

pois de ª:cat!\r a snges�á,)
j;-:fe.l'Di.:J, �ae 'PUi' ::::t,�;.·:�·:·�,/

EDITAl'N. 02/65
O Diretor d� Divisão do. Material da 'Úniversic1ad<::

de �anta Catarina, devidamente áutorizado pelo M;:;,g
nífico Reitor, faz ciente aos interessados que se adE
aberta concorrência pública, aprazada para às 15,()'
horas do dia 5 de março do corrente ano, para aq.uiil�
ção de apaTelho�; vidraria, reagentes e mate!ial cirúr
gico e cl-inico, ,destim., 'os à Faculdaçle de Odonto:v.
da U.S.C.

.

Demais especificações pOM'�rão ser obtidas n-a Di.vi·
são do Material elá U.S.C., nos dias úteis, no hor:í.rii

.

das 9,00 às 12,00 horas.
Divisão _de Maúerial, em 15 de fevereiro de 1965.

JOSOE' FORTKAMP
DIRETOR

1e departamento vêm e..'!:é

cutando os projetos di:l. va

rial.lte ao' Morro da Lagóa
que possibilitará um tráfe
go seguro no

-

trecho mais

perigoso daquela estrada
e a ligação do Canto :a La

goa à Barra do mESm') no
-

me. :tia mesma correspOI1-
dência informa aind:t que·
já foram iniciadas JS tra

balhos d�· qonstruçã,) da
estrada que: ligará Campe
che-Lagoá da Concei';ão,
com 8 In <te largurá e "gra
de" de declivida'de mínia';a
A maior demonstração

dos interesses do GoVel'n1)
do Estado em contribuir'

para que Florianó1).;lis te
nha condições rodoviárias
de desenvolver seu 5Ul'h1'1l0
p,stá evidenciada nas obras

executaqas e em exe�ução
e a· Secretaria de VOP, ne

seu plano de :ne'horalhen
to e construção de estra
das na Ilha, incluE-' tam- ,

bóm a Teconstrução dos
trechos 'Rio TavareS-'Lagu3,
e Canasvieira'-Inglf'se.. , com

o que será possível f; dr
cuJação por tonos ?s ,:,ecnn

t.os em boas condições de
tráfego. .. ,:,

7 A Câmara MU1";cinal de
F'loria-nópolis recl''I''te'11ente

Tivemos a· grata vlsitH,
do, Sr.. José Sali-m A<:!hal\'
ministro representante das
Testemunhas de' Jeová que

. está regressando de: ':!urlLi
.

ba e que veío nos Intormar
de pleno êxito do Congres
.80 qUI? se realizou naquela
Cidade.

(

Durante os qn",,! co dias
'do conctave, mais de 2Ú35
pessoas '3� reuniram na 80
cíecade Benerícíenre c Pro
tetora. CíJS Operários. As
.Testemunhas de JeoY<'l ali
reunidas ti, eram um pro
grama adf;quadament,€ pla

. nejado, J' qual deixou cla
ro na mente de todo.s 05

presentes em corno a;llicai
nas suas vidas, qualtdades
'cristãs, chamadas nas Es
críturas Sagradas .i;;. "'Fru
-tos do F,!;pirito". Os orado
res }rincipsis destacaram
o amor, 0 paz, aleg-ria; Jon
'ganímídada, Fé, benígnída
de, brandura e autodomí
nio,

Um dos pontos mais ím

porta= tes 10 Cor"5'reSS0 foi

dpstRca\o nOi U,IU r=nresen
ta=te legal da Socie ']arJe'
Tôrre rle Vigia Sr_ R. Wut
tJi: Q1l,ando. falou sôbre o

batísmó que é a manitesta
ção púbítca la dedícacão
da pessoa para com DEW,
isto' sem restricâo. 58 pes
soas rrce'Wl.'3.m '} ba+rsmo
com DIeno entendimento
do. ato.

o conclave chegou 110

seu clima cuando r-iais de
.

2035 congresaístas ouviram
° discurso !Jolblic::> que foi
amplamente am,nora-to por
orgãos locais de c!líu,s&o,
com o tema estimulante <

PAZ ENTRE OS PO:,fENS
DE BOA VONrAD:-j OU
ARMAGEDON -- QUAU

, '

.'11; pessoas jÚSt'Ú1, sp.me

lhantes a ovelhas: obt�rão
a vida debaixo do Reino
de Deus. A terra purifica
ra ele tarlos os .não for�m
hom,fps de bôa vontarle,
no Armagecon, será o ter
!r:itório do Rei;o, domínio
terrestre do ReiD;J Cel(:st,j.,
aI.

Nosso visitante informDu
nos que, ao passa:::: nas ca·

,sas das pessoa:" nos
.
Jias

vindouros serão inrorma-.
das de l)1a:s det tlhes só

,bre os Frutos do K,pirito.

Agradecendo calor:>sa
mente nossa atenção o sr.
... ose: Salim Achar se des

pediu lembran?-9-nos, que
todos os que'operam para
a vidicação dJ 'leu Nome
terão

.

recompeusas.

Inde�rnivel
R.S. LEVI

Os' pés,
.

os pass')s,
.

o homem cam \ 1hft. , .

19-2-65

aprovou m" ..... sao-ero de um

de seus ilustres ·verea':lores. Os -pés conduzc··n,
-.---' . -- .-__ mas' 0<; passos onde vã e.. ?

Divulgue

A alfafa merece, na Argen
tina, a preferência dos agro
pecuaristas a ponto da área
cultivada do pais ser ocupa
M entre 1/4 a 1/5 pela notá
vel . forrageira.
Em esplêndido trabalho,

denominado "Legumin. sas
Argentinas", o destacado à

grôQonao e professor Arturó
Burkart enumera as razões
desta preferência: .

1) alto
rendimento de massa verde,
superior à' maioria dos de
mais, incluindo cereais, por
pr�porcionar vários' cortes
anunaís: .2) valor -riutrtttvo
muito' elevado; riqueza em.,

r
proteinas assímílâveís, esóas
sa quantidade de fibras; pre.

sença de tddas as, vitaminas,
etc; 3) forragem muito ape
tecida pelo gado,' verde bu

. sêca, tenra ou madura; 4)
planta perene,' que dura vá
rios anos e evita ao .agrícul
to_... os trabalhos de lavou
ra c: semeaduras anuais; 5)
largo período vegetativo (ou
seja produtivo); em BU_IlOS
Aires atinge um período de
nove' meses tornando-se ím-
produtíva só-mente

. no '

inverno; tp facilidade de a

daptação a
- .diversas condi

ções clímátícas e edáficas;
7) enriquecímento do solo
'em nitrogênio orgânico com'
o consequente benefício pa
ra o cultivo posteriores (em
pregado em rotação com

•
cereaís r.. 8) enriqueciinento
do seto com húmus e sais

-'

minerais, absorvidos pelo
subsolo, em razão de seu

. prof$do sistema radicu ar;O repres·'mt�Lllt,8 '1>\. s.o('�e melh&ra'.dé-sUa estruturJi fí,dade Tôrre de' Vigia, t;lfJ- sica; 'fI) facilidade dos tra-',

1 . =-�·"çó ..
das Mesas . .-.. Cr$ lj.úOO (liuatro noU�s)XO!;, q,a� l;ae es:as .pe:'�Gas� bal[1..o,�de colhéíta. e rp";hi::m' ".' 'ln',$ NtJite ,'... '\'::1'$ - 8'.Ootf·" '" �. , ,�,< i"- "',.

d,e bô'ã' 'loütaJt ln.O aS qve lação da forragem (prep ra-- 'laxa de Frey_uênc..'l para easaItêm. bôct vonmle para ('om ção de feno, silagem, e'1far- Q t N't
.

Cr _ua 1'0 'i0l es .... r$ 30.000Deus e qill� esl;30 lUc;ina- damento com p"_átl·"., para....... Unia Noite .... Crr 15.0UOdas a aceitar J. Pa:avm de
.

a venéIa do feno),' 10) boal Individual quatro nóites .... Cr$ 20.000
_.- ------- .......---.. �eová Des e a. por em ,rá- capacidade de produção de Uma noite .. .-. Cr$ lO.OOG

.;

ia va-0''-' ,
•

e C'f' 'e' t a' l-o res p.'O'D'd' e
", ����, ��� :1 �o����!X:l ép:J:� ::::�:::; p:��e::�d�:eh��� .. " .�Ee��!!��rr:��Õ:���es noturnos.é vedada a. men8J"es,'.�.

.

.

'.' .' 'll�,' , ."". ,)'\. .', .

'.

'"

:'_
'.

_. :
_

..
��i%d:st:s /ecs�;�:S:j:c'���: Ci� c�������d�. de' Agrono, ��a��d�d:����:�b�;�S (�:��!to�a�n�s� S!�;��:áéers;�)�!�,�a1 a . coisa eríti'�a, pois Deus. mia. e Veterll1ária do Rio Não será permitido :1 uso de bJsnagaE! tlm.F�bâ_f��r .��m de deCidi: quem pode Grande do Sul irá fazer I;l0 Baile, Infantil 0U Noturno. '. -L'i'�."�"'�' L'�

l am,-
-

'a r.a"
'.

d· -e
.

Ve' f-''e'a'd:o f'"es
.

��is.6:e�e����:tr�s qU�'�oê� �:c��:�:r'l:::�ã:,nS�·br:.u. "p�')s�· d
De

- aCÕrd?b' .com Decreto Federal, rec�n�e���º�g;,:�;K4fà.,·".., o, e�taG prOl 'lc4;'s terminantemente, us_s e:1: oite. d.� 1'�Í1-mens' de bôa vontarle" não
-

tagens e nutrirão "l,llima1. E' pe f
. ..

d d""
'". "', '. ;.!l'- ,'1 ';a- r ume ou Sl!llliares nas epen enclaS� ��'; .\'S�.ct,-? '�2j�!'ppssoas que se têm recon- esta. sem dúvida. uma ini· --

A Diretoria agirá com o máxiino rigoz.::p:�:í:�';'Ó éiifflPti-ciliado cóm. Deus, 'ror dEdi. ciativa 1T'ere�edora de a--Iau mento do presente regu2amento, '"
.

.

-carem-se a Éle mediante S'lS � apoio.
Cristo Jesus. Dados retirados d:)

tiÍn n.o 19 da 'Brazisul
Alegre .

_,..-_._--- -��-.,....--___,__-----

lófe - '12 X 26 - Praia CI"be

fra,

cào elo Governanor C"12:)
Ramos, já eleternl1nou Pi'r)-:
vidências ao ililER e· ã().l..w�

leia .. hss:no ()

Há passos dettdo�,
há passos qu� vê,n;

Há Pf!.ssos que ficam

susp·el�sos no ar

De chumbo ou !. brIsa.

que leves que ::1,j')!

De chm'D.1:lo Oll 'le' 'l�;"isa

'toltiM1gro.----
.. . ,.

peLuana
As va�tagens no

.Cult:vo da
A'lfafa

. Acebe

Bole
-P.

1

._:_ _. J'..1 !f"'_
-�--.."".�
Pl-i.\.IGR.A.lVIA PARA o CARNAVAL ,DE 1965

DIAS:
Dia 27 sábado - �aile de abertura do Carnaval de

... 965.

Dh 28 domingo - Baile Infantil
... Dia'..28 domingo - Grande Baiie

•
bia 1.0 Sego Feira - Tradicional Baile do Lira Tenis

Clube
Dia 2 Terço. Feira -=- Baile. de Encerramento .

HORáRIO: - Os bailes 1)'1ra adultos terão' inícío
horas,

"
ás 16

o Bi:tile infantil terá .íntcío as i4 horas, com o término.
previsto para .. (ts 19 horas.

, 'REGULAMENTO:
1 - Reserva' de mesas:

.
- --

';

, Ás ser-nas serão dístribuidas dia 2Ó de fevereíro, (sa;
bado) às 08,00 horas é, a venda __ terá inicio 'às 20' .norasi

.'

Indispensável se 'taa '1 apresen.ação da c�rtêira soc'iàr
com O talão do mês ou anuidade de 1.965. .>, . i

-Cada assocíadó, somen.e, pod�rá !:..d..J.uírir' uma- mesa
com direito a quatro cadeiras.

.

.

O pagamento será efetuado no ato.
� - Convites:
Os convites deverão ser solícítados a secretaría do

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

Os mesmos serão adquír.dos medL.nte o pagamento
de uma "Taxa de 'Frequência". Para aquísi .ão de c nvites
'1 secrétaria do Clube funcionará no horário das 14 às 18
horas, a partir 'à:e 27 de revere.ro até o dia 2 de marco do
'
.. orrente.

.
•

ROLHA: O preço da r6111a será de Cr$ 1.50Q e devera
'; sr paga' na portaria. •

Obs. A posse da -mesa não dará direito á entrada, sen
(;,,0 .necessãrtos '1 carteira social e o talão do mês cu anui.
uade de 1.965 ou ccnvite acompanhado de documento c.im
provador da Identidade,

Sàmente serão admitidos os pedid 'S de mesa para
uma noite após atendid�s os formularios para todas as
Itlcítes.

A .compr,a da mesa deverá ser feita pelo próprio 50-
:.0 (lU seu de1-'endence, ou pess_a dev.,d"m ...n.e crvdencia
'ii }i;.::U·� tal.

. -

'.
' .J ".

._
. - 'l'Ax..\S:·

{' l

!

Florianópolis, 12 de fevereIro de U65

A DIRETORIA
_._ -_._ ,..-_._-----

Rolo{r$ 80
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fi! Im,ôsio. �e enôa
também, a regra do ítem

II, seja o declarante, ÜO

ímpôsto . adicional e renda
firma individual ou organí
zado sob qualquer tiP0 de

sociedade;
IV _ para as declara

ções do imposto adíeional

de renda não será aplica
do o nôvo sistema de noti

ficação no ato da entrega
da -declaraçâo, incluslve

nas repartições em que a

O.S. no. 30 de 1964 o deter

minou, devendo ser as de-

clarações recebidas como.
antes e posteríormcnte no

tificados os· contribuintes;
V -'- Sempre que o im

posto adiciona, de renda

deva ser dividídn em quo
. tas, o· número destas será

.. fixado em até 10, .i) ou S.
conforme o prazo legal pa
ra entrega 'la declaração
seja' em [aneiro, fevereiro

ou de março. a maio, rf.S

pectivamente; 'cm qualquer
caso, _porém, o numero de

quotas será estabelccíto ;:le

modo que a úítím«. {:das

se vença o mais tardar no

mês de dezembro, do exer

cício a que se .:.:efere o ím

pôsto;
IV _ na execução do

lançamento do 'mpôsto a-

dicional de renda serão 11"0

lizados a notírtca- :<1<) .� re

cibos atuais; as. repartições
que utilizam o modelo no.

2.241 para o recíbo.. repe
tirão a série dos mesmos
para as quotas de no, 6

em diante, justapondo
.

à

numeração neles existen

tes com carimbo () nôvo .nú

mero ordinal da. quota;
quanto ao veDclf:1e,�to se

rá indicado ap:mas o QR la

quota, mencionandú-·se que
as seguintes Se 'Jcncem em

ig'l�l dia dos meses snbse-

Ue
Rio (Agência Nacional)

O 'diretor do Departarr.ento
do Impôsto "tE: R.enda aca

ba de expec'ír ato determi
nando que .<s delegacias
regionais, delegactas seccto

nais e inspetorias «e im

pôsto de ren 12, façam

cumprir as regras seguintes
quanto ao Impôsto adicio

nal de renda. no exercício
dê 1965:

"I _ Os prazes para en

trega das dec+arações de

rendimentos las pessoas

jurídicas estabelecidos nas

leis nos. 4.503 (artigo 20)

e 4.506· (artigo 34), 'de

30/11/64;
II ......l. para as pessoas ju

rídicas que tenham balan

ço encerrado aG� 30 de se

tembro, o prazo para en

trega da declaração do ím

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

/
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. Opor+unídades em Imóveis
CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem Iuncío

nal - Com 3 auartos e demais dependências...
P00'" ser visitada de :�_l;l, a .sébado 'no horárío - comercial,
Com entrada de Ct$ 2.000.000 e saldo eu} 20 meses. "

'

Rua Santos' Saraiva esq�lina' da Odilon Gallott.i no Mo;ro do Geraldo - Es'• '. �,� I •

rreíto ;',

..

. - Na �hl:l Vereador Batista Pereira casá eom 3 quartos e demais depende
das - Tôda <ir tijolos;

- Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências: Na' parte de cima
2 quartos - '2 <alas - cozinha e banheiro: Na parte de baixo - 2. quartos - sala
-cozinha e sanitário

<,
- Estreít r - Rua Balneãrio ..:_ (jasr, de material com garagem. Terreno fren

te para o mar e fundos para a Rua Balneário .medíndo 1(),40 de frenté por 54,80
de fundos. Prece facilitado. Entrada mínímá,

- FiIla residêm::ia a Rua Visconde de Ouro, Preto _::. 2 �arlmentos em cinl� II

qu�:rtcs - 4 l"�las - banheiro - cozinha e vararidão: em baixo 4 salas- - 4 quar-
tos' e. depc ...d�neias �anitárias.

.

- Casa no centro - Otimo ponto �omercial - Rua João I;'into com fundos
para o Caes Liberdade.

- Praia f'ereque - Casa nov� !oem seI hahitada - 2 paVÍlllt'ntos preço fa
cilítado

- Fraia - Lavoa ela·Conc�ição -- Casa com um grantie terreno. Boa opor·
tunidade para loteamento.

- No JanHm AtlâtiC'o - Terreno hem localizado � metade dos preços eor.

fenh�s.

- Prair t"'o""'iros -- casa de ma,dE'lra de lei !la prai;,l da Saudade Aceita o

Certas Bem p1'€'ço

- C:asa nf) �entro Rua Conselheiro Mafra - Otjmfl ponto para comercio .

- Casa ()om � Quarto8 - 3 salas - oÓzb1ha - hanheiro·. e. dispensa.
- Sonado Comercia) e Residencial bem no centro -:-. Rua !\rcipreste PJ;Liva

N'a frente do cine Ritz No terréo Lojp I:omerciàl .. <lscri';õrl0. no alto ampla re

�ldênci:;l Possue ainda amplo porão pata dep6.:;ite:.

.

- Aparta!Y'�nto no centro - Eqifício Eduardo - 3 quartos - sala - cozi.
nha - banheiro completo � terreo - Para a venda ou troca por carro.

/

- Rm São Jorge n.o 51 - Centro - Casa de alvenaria r,om 2 salas ..;_ 2 quaT
tos - Barl1eiro I'ompletCl e �ozinha .

� TerrenCl 'em CanOf�ira� - Otima 'ocalizacãn dp esquina Preço. facilaia
rio - Oportuniriflde Unica· IR m lC �n m

- Rm) BEnw Gon<.;alyes o travesSIJ da Cunselt..eiro :'Mafra Centro - Casa
,'om 2 quarto!'; - 2 salas - cozinha e' hanheiro completo

Terrpno p.m loinville - No Jardim - Colon Bairro Boa Vista Otimo Ter.
reno

Quem ccnslroi, já sahe

,;'"t�s e Paquels'
Rodt-pés Forras
P@rt�s íle Ferro e M3:.deira
Jane!:u de Ferrol de Correr ( Basculanles
Perices de Ferro
Para pronla entrega e por prt'ço ruais eÇónomicos

r d q'
.

,

trn��'pnnsa �IS·· �6fan 'l.;g bj�c Gih� J. • OI 11

RUA DR. FÚLVIO ADUCCE, 1.0748
T1llefo!!e 6277
ESTIIEITO

Uadil

-::ómpen�sadcs d�: Pinho
Amendoim

Imhuia
Pau-J1arfim
Gon�alokAlves
Mn;no
Carvalho
'au-Oleo

[,oro
Cabrenvr'
Cedro
Famas"

e os famosos

ANBRIS 'ce�EPl�.AC'
�."i'� '''F''U14lS t�DBIES 'ABA REVESTIMENTOS

pôsto adicional
.
de renda que tenham escalomado a

terminará no último dia enrtgeua das declarações
útil de janeiro corrente: de rendimentos das pesso-
III - ao contribuinte. as jurídicas durante o' mês

jurisdicionado às reparti- de Janeiro, aplicar-se-á,
ções de Impôsto de .renda

Dumie�se de '�âula Ribeiro
Coi.tabílídade - Economia - Advo

cacia Impôsto de Renda _' �mprêstimp
Compulsório - Reavaliação do' Ativo das

Emprêsa;; (Lei 1357) -. -lmpô�to Adícíona

dEY Re�ldé, (Lucros Extraordinários)
,. Escritório: Rua Cons. Mafra, 57

Caixa Postal, 613 Fone a83� .

Flffiutn�'polis �pl"' .

.

CONCURSO POSTALlSTA I

.
N8v{) ordenador- Cr$ 21'0.666,06 - A·

POSTI�.t';,S de acôrdo com o nôvo programa
. Livraria Record Ltda. rua Felipe

Schmidt. 14 - Fpolis,
E:Xà -nes L junho. de 1965

Ater-de pelo serviço' de Reembolso Pos
ta] - .Pl:ec,� Cr$ 9.0'00,00

.

CLUBE, 15 DE OUTUBRO
Fundado em: 192'1·

Programa do Carnaval
FUNDADQ' El\i 101)21

PROGR� DO CARNAVAL
Comunicação.

Adiretoria do Clube "15 de ·Outubro" em. reunião, to
mou as seg',lÍntes soluções que vigorarão nos. festejos
Carnavalesccs:

quentes".
JGV/N}'J\T .

•

PROGRAMA nos FESTEJOS

Sábado. - 27 - Baile de Abertura.

Domingo - 28 - 2.0 Baile CarMvalesco
Baile Infantil

Segundà - 1.0 - 3.a Baile,Càrnavalesco
Terça"":'" ·2 - Baile de Despedida do Carnaval de 1965.

INICIO nOE. BAILES
. {IN·EMAS
CENTRO

São Jose

Adultos _ 23 horas

.

Infantil - 15,00 as 19, horas.

MESAS PREÇOS Fone. 3636

4 Noites .:__ 12.000,
3· Noites - 15.000,
2 Noites - W.900. .�

1 Noite _ 5.000,

às 3 e 81/2.'hs.
'

Yul Brynner
Richard Widm�rk
George Chakiris·

Suzy Parker
SACRIFICIO SEM GLORIA
PanaVision - EastmanColor

Censura até 14 anos

Ritz

INGRESSOS

4 Noites - 20.000,
3 Noites - 13.000,
2 Noites - 9.000,
1 Noite - 5 000,

A posse da mesa não dará direito á entrada. sendo
necessário a Carteira social, acompanhado do talão do·

mês vigente, ou anuidade de 1,965.
.

Fone 3435

às 5 e 81/2 hs

Richad Widmark

Marilyn Moriroe
_ EM -

PAGINAS lJA VIDA

·Censura: até 5 a.i.ls

ROLHA

Por Rolha - 2.500

RESERVA PE MESAS'

m.�?� W"i'F'!f' __,......-�--

1 _ o pag!3.mento será feito no ato da aquisição da mesa.

2 - Os convites obedecerão as exigências estatutárias e

poderão ser adquiridos a partir de 22·2-65, .na SecretariE�··
do Clube.
3 _ Nos dias de Bailes a secretaria só 'funcionará pàro:t
venda de inl-';ressos.
44 _ No ato da aquisição de convites p sócio deverá apre
sentar a carteira !social, bem co�o o talão do mês vigente.
5 - O convite não dará direito a �esa, a qual será paga
a parte.
6 - Os convites só serão distribuidos pela secretaria..

. 7 _ A secret.aria estará a disposição dos associados até o

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

Glória
às 5. e 81/2 b,s.

John Drew Barrymore
Tvonne Buckinghan \

A VIDA PECADORA DE
CHRISTINE KEELER

(O Escandalo do Século)
Censura até 18 anos

If4_pério

Roxy
às 4 e 81/2 hs.

Sean Connery
(007)
Ursula Andress

_ EM-

Ó SATANICO DR. NO

Etsm.anColor .

Censura até ·10 anos.

BAIRROS

DISCIPLINA'

1 _ Será proibido a entrada de menores nos bailes notur

nos .. (de 14.a 18 anos). Só acompanhados pelos pais.
2 --; No baile infantil só poderão dançar rllenOres de ·14

anos.

3 _ No baile infantil não será permitido o uso de lança-
. perfume.
4 _ A Ca,rteirá Social e o Talão do mês '1U anuidade se

rão exigidos na entrada.
5 - Os portadores de COnvites terão de ser apresentados
com documento de identidade.
6 _ SERA' RIGOROSAMENTE' PROIBIDO O USO DE

LANÇA-PERFUME
I

COMO ENTORPECENTE (Chereta).
Obs. Tendo em vista a prática da diretoria, no decor

rer dos bailes não serão atendidos tais ocorrênci!3.s:'
1 _ EsquecimeJ?to da Carteira Social ou talão do mês

vigente.
2 - Pedidos de aquisição de ingressos (Convites).
3 - Não· será permitido ingressos a fotógrafos
4 - Terão livre ingressos os jornalistas (Imprensa Fa'a
da e Escrita) devidamente credênciados.
5 - As mesas nos bailes infantis serão GRATIS, e só será

permitido à entrada a filhos de associados.

Fone 6295
às 81/2 hs.

St�ve Brade
Sàndlra Francis

_ EM-
EBPIONAGEVI NO

ESPAÇO
Censura: até 14 ano;;.

Rajá
às 81/2 hs.

Alberto Sordi
Carla Gravina
REGRESSO AO LAR
Censura l1té 14 anos

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

Florian6polis, 8 de 'Fevereiro pe 1.965. 8ABOROSO�

SQ C A F] ZiT3Edison P;nto, Presidente

Jóio Carlou Bona .Secretário Geral
.. /' .-

- -

.: . .

.

.

.

• fi:

&u� �jo.cstdtlt�i ...e M••. i'r:· '';l'I _, '9'."; ril1:;� - Cai"!. .... roat;-:.l Il!
- Endereço Telegráfico "EST DO"

GERENTE
Domíngos Fernandes de Aquino

,
\. REDA'Ill.lt�IfflFE

AntOni(l Femando do Ama.ral e Silvr.
'-

OEPARTAMENTO DE EDITORIAL
João Fr:: _.cisfm Vaz Sepetiba - Pedro P�'llo Machad.

- Osv-aldo Melo - Divino Mariot

PUBLICIDADE
.Osmar Antõuio .,:chlindwe�

DEPARTWEN'l'O 'iOMERCIAL·
Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. Barreiros .l!1lho, Prof. Osvaldo Rodrigues' Cabral,'
Tito Carvalho: Prof. Alcides Abreu, Prof. ·.qthon Gam, .

Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa; Dr. Rubenj
costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal
Walter ·:rJange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío sosree,
Osmar PizR'IlÍ. Dr. Francisco Escobar Filho. Zury Ma.
cnado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Marcilia
Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos ,Bri
to, Oswaldo Mo ....íta, Jacoh 4ugusto Náeulc- Major Ed·
mundo Bastos Júniur, C. Ja-rnundá, Jabes Garcia, Nelson
lraSl-�1er, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Ama
ra; e Silva, Jaime :Mendes, Cyzama, Jose Roberto Bue
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Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Aoampora
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cmrroe EMITIDOS N(JS ARTIGOS A�RTNADOS)
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f _.�� o)

�E12 D�AGOSfiJ
, �

PROGRAr�A DO ME�'
COMUNIÇAÇAO

A Diretoria dó Clube "Doze de Agôsto" reunida, tomou
as seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
carnavalescos:'

,

PROGRAMA DOS FESTEJOS
BAILES A SEREM REALIZADOS NA SEDE SOCIAL
Sábado - 27 - Baile de Abertura
Dqmingo _ 28 _ baile na Séde Social
Segunda - 1.0 _ Baile Infantil na Séde Social
Segunda - 1.0 Baile Adultos n':t Séde Social
Terça - 2 - Baile na Sede Social.

OS BAILES COMEÇARÁO:
Para adultos as 23,00 horas
Para infantil as- 15,00 as 1�,00 horas.

�J"
E

.

MESAS - PREÇOS:'
Na Séde Social _' 4 noites - Cr$ 12.000. � para não �

proprietários
Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 10.000. - para pro-�

prietários
'

.

Na Séde Social _ 1 noite - Cr$ 4.000.
OBS. - Càd.. sócio só poderá adquirir uma mesa"
ROLHA - Cr$ 1.000. por noite.
CONVITES:·
Cas.al -,- Cr$ 20.000. para todas as noite.,;
Casal - C$ 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. pam tôdas as noites
Estudante devidamente cr.edenciados
Cr$ 4.QOO. por uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo

necessário a carteira e o talão do mês. ou ( anuidade de
1965) ou o convite acompanhado de documento compro-

. w=tdor da identidade.
INTERCÂMBIO: Cr$ 8.000. por todas as noites
Por uma noite Cr$ 3.000.
RESERVA:
1 - As senhas serão .distribuidas às 7,O(l 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!3.tutárias

e poderão ser requisitados a partir do dia 22·2-65, e se

rão entregues após 48 horas.
4 - NOS DIAS DE BAILE A SECRETARIA F:tJNCIO

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

:5 - No ato da aquisição do convite o sócio solici.tan�Í'
te deverá:

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

taria..
7 - O convite nãt1 dará direito a mesa que será paga

a parte.
8 _ A COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FEITA

PELO ASSOCIADO.
. .

,

1 _ E' rigorosamente vedada a entrad'1 de menores

nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acomp,anhados
de seus paiS.. . ..

2 - No baile infantil só será permitidb a dança até
a idade de 14 anos .

3 - No baile infNltil não será permitido o uso do

lança perfume.
.4 - A CARTEIRA SqCIAL E·O TALÃO DO ME!3 ·OtI

(ANUIDADE DE 1965). OU O CONVITE- SERÃO RIGORO
SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

S - Os port':tdores de convite terão que apresentar
documentos de 'identidade. .

_

, 6 _ Os cartões de frequência não terão valor para o

carnaval.
SERA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O. USO DO

LANÇA PERFUME COMO- ENTORPECENTE (CHERETA).
.Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece o� se

guintes pontos relativos 'lO Carnaval:
1 _ Não serão atendidos,· no decurso dos Bailes, ca

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

dos ou aquisição de convites-ingressos.
.

3 - Não serão atendidos pedidos de ingressos
t6grafos. .

Florianópolis, 29 de Janeiro de 1965.

Riram do Livramen�o �. SecretáTio
J;s6·.Elias '_··presiãente ....

. . .. ê! \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Melhor Agora ,0'Campeonato.
.

Vice-lider
.

smagou "Li
a Maio:r (j.'! d

.

'dO":'f (
� � �

...
'." , �.' ..

A maior goleada 'do Campeonato-em dis --,_.:_- _..._'-'�'--__,...--',._._,..--' /

��diE�2�ª�;��?Ê�:�IGranne' 11�BC'f�fila Pela.s : �!ejuõH" •.
'

de' jma9nâ
nova fisionomia a t J

'
. ,-'- ,'. .

'. , .
. Reina 'grande e desusado entusiasmo pe-

EsE:t��i:�:5:��It�J��I���Fiu X V
:

Sco amô'D no iô �� ;=��E:�{!:�;�i���;:!::�!d!�;
tar a 'derrotada co

..

ib d
�

rbli
' I. em Santa Catarina. Tenho observado que

.

' '

", mISSO 'VI ran o o pu ner

P
11'

I

T"
.' .

4 D·
.' - I" I'E::12�:!:�i���:�!:;�:,�:3:::1�!� el�k .' orneltl 1;10- 'ao 'raulo r::�or:i�:�:a;�::�:::;::i!::::

bitro Silvano Alve id
.

did .

d tieulando esta ou aquela candidatura. Con-'. S SI o �.g.re I o por Joga c o Torneio ElO-São hL1J- eruemaltlno que, 'agora" sob

res hercilista, resutando '. quatro expulsões 10-65 terá pl'')s;c�uimen�:o as ordens de Zezé Moreira N til
1lI'

d A {ES(. versando com o meu amigo .Dr. Heitor Ferra..

d d d I aI
na noite f te sábado, cem o tem experimentado gTOl1-

.

'0, I C Ias 3
'. ..... .' .'

ri, perguntei a êle se de fato era verdade quesen o uma o qua· ro·· o.C "Rodrigues, qU€ prélío FI'..'!'! incnse x Vil,;;c:o des progressos, 'cultora na
� =

revidou um ponta-pé nó adversário. . marcando a estreia do estréia, domigo últ.lmo, em Temos notado que u,.li- ra melhor aprésentacâo êJ,e era. candidato de chapa, do Major Ar)!
No� demais jogos foram vencedores Ca- campeão car\?,��. ,:!" 54. Tia Sà0 Paulo, em prélro que mamente a AC.8 �';�. está para os que nos vislta-n.. Mesquita, pois corriam noticias a esse respe'

. em torno' do próiio c:'::sllsa marcou ca iml;Ji!.llraçio do recebendo a <'0['0 ,'o Ji ii c'á"
p.

.
.

xias (3 X O sô�re O 'Guareni), Barroso (2 'X de interesso rle Vc'L: �l'ie .;c torneio entre :.l"
.

W'S prtn- nos s��s 'assocl�d;';: ,- 'pOi� _ x x x _

to, rimeiramente, disse-me .

O ilustre des-
O. sôbre O Figueirense) e 'Metropol (2 x 1 sê tarão em açÚG :J grande clpaís centros do país, ii- ternos visto nos .reservados portista que não. tinha assumido compromis
bre o Tupy). ' ..'

'

\
laureado .de 64 do footbal -vesse ..s.do derr..tado IJe!0 ela entidade no campo da Já estão 3c;ndo entregues so com chapa nenhuma, apenas que aceita.. risguahaba.rin.J. e (I quadro Corfntians �}()" 3 :i; F'.C.F.- ele diversos colegas as novas carxurínhas que

que assim 8stf:\.l prest.gían . � ACESC �l'.a,nr.lcn conreccío .0 seu nome para a vice-presidencia da F�A
do o presidente J,),'i�,� She- nar . para cs S-8US �.ssOf'i9,-. S.C., porque como esportista qu.e era estaria
rem, que nii:; tem �'i8dijn dos. COl1Ver'::'l",J,) eU1II o co

lega .Jorg'o Cherern, .me . [r; pronto a colaborar com o presidente . eleito
entidade que presiue Ain- formou o nnr:r/.lt:í.rio da "foss�"""êfé 'qu�rfo�se, pôis considerava os dois
da domingo úít.mo tivemos entidade que j a toram 'en-
oportqnídade de V81' díve r- tregues qU83i tC'c:as as no-' candidatos duas ótimas pessoas ft (que tinh�
sos croúistas e'.<;;"Jl'tiV(L' lYS vas cartelt(1;h��s fllf3ndo grande atll1zade com ambos, não. querendc
reservadlos d"1 ACESC, a�Jenas__ 2.1g'lm[ij . qu.e lúnõa nort:Fmto entr:lr em chOQue com nenhum dê •

Tam?én� segUn�,,,: inforina- não foram pro'�lf��ig.a, pc- r ,

ções que obtiv('n:o� ._,
cole- los seus' re;",�('Lvo;' O;))1"S, },pS. Ap.pnas' disse o Dr.

-

Heitor Ferrari OUE'
ga Jorp,'c Cljerec1' vai intra mais acredita que a;;� o fím nã,O aceitava a .

s.t.a indic3«'ã.o. p'ara.. presidenb:
.

S,! �l: repnt;ragclls (li�,e G dU2jir alguns rl,"'l'>ol'umen- deste mês tüdas serãc en-
':>

:?re;i 'tfr,l'� aice':lllC:111() '; -

tos naO,neles 1-'0.<;(' ·V:.tdilf. pr. tregues. porque os seus afazeres ,eram mu;tos. e Quas�
o fl!' ..ZO I)ará o en;,'C1Ta n.ão tinha, temn.o n

..

ara n�..da. 'e no seu. enten-men.'J cio ·�'fjl('I!:·:;O (',) lti· ,P ... ,

rl,�r o presi�nte da F.A.S.C. tem que traha·

GILBERTO PAIVA COMENTA· I· •• ,

rhar muito e os inc�modos também ��f) inú·.
Ami�� "'; () Figuelrtn,,, ainda nao ,"stejam su.ficim meros e não lhe sobra temp� nara mais ess€

naü rna;s asp::"I,. Esta au tem�nte ..,Ji:ejJarados para encargo. Agreilecemp.s a gentileza da tntor-
tom�),�L�a.:llPl!l.·� descla�':fi com,Jetir com; as melho1'8S ,..,'

d
. t

ca 'J '10 'prtame . t�,tacilll equipes esport.iva3 do país ma;r�o ,e 110 emos ln'o:rm�;r agora aos nr�za·
em cm'só e 8pe�v:: l!p'liar- Ta:vez por oeasiào. da�- dis dos leitores amantes do remo qtU� o Dr. Hei·
se-'l a faze! :t;): eSC!l'" fies putas da D:Vi,;àJ Ex:ra de for Ferrari não é candic1ato . de nenhum3:1
para. II pl'lb:i(',) e, '.:V.J(>:l�P- Profissionai3 pOii2a o time,
mel1te,

·

...;1, '. fllu:r à Janter estreitenF'e dem::n�,strgl: me chapa o.ficiaI. Apenas dará a sua coJabora
na. 1;2pú!'f di;' t;!)'a IU1'. Ii- lhores desempfinhos E' brin cão a qualquer um dos candidato.s eleitos
tàn,�)., 'úrdua EC' (ar.sativa dar o púb':.l�J Ci)j'Y'. a,)re1'811 -_

inict1- 1:' I, I:, • �;ra)l1arjos e taçães de gu;,ndr. gaja: e Portanto, fica aí um esd�recimf'nto muito 0-
con:� !:. :.', '-i' I� l;:larras, ,:.:s melhor env:õrgadura. téen;- Po.rtuno, pa.ra as devjdas . co.ns;derações dOE
trilJl.:,:(�ll ", " alvmegro (�m- ca. De quarque: mai:H:ira o

.

se; \
�
u clq,.;sifi.::ar- se P,"-l Figueirense cumpriu o H'U clubes de :r(�mo da capital e do. interio.r. O

disp 1 .1:1.:: as RemlUlflllaJ�' r:ll', papel no fI,tual cerl,ame e Aldo Lu.z' está Íi�abarhando ativamente peI8
certa.Ylf', on(le fez npesen merece, por isso o, ap!l:I.1.l- d·.] t d A M ·t·

'

ttaç'6�, de gra:lde ga"",::tn sos de tOd0 Ô ;Júblico E'spor
can 'ua ura e cy . esqUI a" enQuan o qlU'

ma.; l):U: nft» cheguralJ1 a "tivo da .!apital e do Esta- Riachuelo ,e J\lIartin�Hi estão dese'Qvolv,endc
ser suficient"� para O'H.' do. E' um grand3 conjunto uma grande camnanha pela candidatura deconseguisse pelo !l'.enos e poderá melhOl:ar· muito, .

,.,

clasificar-se para as' Unais se for olhado com mai:Jr Ary P,e.reira OEvt':ira' _' Inegavelmente sac
, I

"

,-

que, naturalmente, deveria atenção e carr:lh:o. De' qual I. dOls ótjmos candidatus e ambos tem eno.rme�
ser o GRAND'lll sonho na-" quer forma:li :in'� 0;"0 • "no,rEl-

·b·I·d d' _1 "'.
O 1""';- t h'só de seus inumerIJs torce- mos de reconhecer. <> sell posSI' I � � e� ue ,\T]tor:e.a. e eIto., en O. �er..

dores mas de 'odo) o públi- desempelÍho e, esfÔrço" :a- teza, .tudo fará peJo r�mo de Santa Catarina
co esportivo ilhcu. mentando apenas que o -.

.

.

--

d' l'
.

Agora que está desclarsi- cetro estadual de fooi;ball que precIsa aco.r �r (<<) marasmo em que se

'ficado, tod,1s são unânin�cs não tenha vIdo residir .na enco.ntra e vo]tar a brilhar intensamente no
em apontar os �rr(lS exi&- capital do 'Estado, Ja onde cenário esportivo naci�na1.tentes em s,m plantel que, anda afa�:';ac1:) desde W59,
diga-se de pasagem, é o ano em que o Paula Ra-

melhor, d1. 'c�pltal no pr6- mps o trol1xe p�ra. vls'itar
sente mmll8nto, Errando (1'.1 ·a ilha, De lá pa:'l, cá temo;;;
acertado, f)S pupilos ce Jo- alimentado a!)enl1.s sonhos
sé Amorim com,cg'llI'am -. e }lusões e rJ cet!'o c:ue é
chegar as seúmlifai.:; de� bom não vem,.,
m(mstranr:lo que embora

_"'--__,--

"�r·

t

REDA'I'OR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MATJRY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES'
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•

"f.•..• i.

.,
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A CLASSIFICAÇÃO· Serão admmdos novos sócios

Falauc» iL nossa reporta '1. :n[or11::).(';';(· p ei:; i"" l·
. ( e

.

.'

gern O Pl'\)!:il�.ellt'3 �t� eI11j�' prí» r;rc�·ldellte a .. -esqucs no
dade ltlU"::'Cú)ll-se viv::;.Jner,- dr.. J)l'ge t.;l\krc:,;
te

I

in terC'i:;si;trl.) �·ú.. , a :.li'f) �Sg.8 cj
de nov•.�.; Gé.C:'i'lS. Dhsr; (jlle

espera ["e ,1)81' pedi::!.:' ele
ingresso (::-):3. - �:

I

e�-u,2 fJ.O
:

11- �

terior, vi;,tJ i.í':f s0!:lw,··te
um de BIüm,ol:.p.ll red\g.in
lhe missiT1. sclici:ando me

di"ÇÕ"'�3 cie lnç.':e-�.:' o

r y_'.- ·-,!),L�C J.-;_,rh!1. Sah0m;),s
que c'i':" ·:!Ll SI_'13 e,eillfl1tc s·
per·, �l':"enLes :10 de;.h>'tet

Assim, comos :resuUados�e anteontem
a classificação. dos con�Qrrei1te' passou a' ser
esta,:

.' ,

10. lugar _ Hercílio Luz, '5 .' �

20. lugar - OIírilnico.; 7., ' ".,.

30. lugar --- Caxias e 'Me��p()l; '·11
40. lugar '-- iJarro.so, FigÍlei�eitse e MarcHk
Dias, 13

5Q. lugar - América; 16
6o� lugar _ Tupy, 1:7
70. lugar _' Guarani� �8

':;CN'c1.mSO DE
.

1
n.FP,ORT [�G E:-.TS

F3,��t.1 '1 s60re o l'(lúctlr-

E·('Dnch::lJ. - ;\�e ngcra
men';') eSl,lOrlÍVf)
Anita' G,tri!J"lcJj"

'sàn). �1.'.';_ ...� �\Ii",ljry .I.),}·.TC-? Gel

ent'r.!.j,J" ;TH, !lr'_\.s'-.8. Se,JfV;�

r�a üe u!11a re:.·,.:·;[t·:·}' iT vi
.

s�J..�1d:) J"� -l:lC Llnc.

rã,Q l::l[:'.'e�so �::' qua:':'l(, �o

cial da c-ni. !�j :te
APROXIMA RODAI)A .

returno
Santa Cruz e fnternacional

dassific'ados
A prõxima to.t;lada ,a 5a:

.

do.
marca o.S segúintes encontro.s:'

SABADO"
� Em JoinvilIe -, Tripy 'x Caxhís..

\
.

\
.

Já são ecnheGicl:Js os fi
nalistas da zona - oCr!'ana

que deverií,;) com os e-Ia"ú

ficadq_s' da. l:onêl. Lit,oran':<1,
disputar " fV'1IJa fir,al do

e Internacknn,l de J:"ajes
pot3suidores de

.

esquadras
poderosas qq.2 pJf certo da

rão imeniD t"lOaL.llo aos

dois club33 melh'Jres �hs
sificados da ZODJ.. Litotâ
nea�

DOMINGO.
Estaclu.ul Lie Ü{�. S:10 élES

Em Joinvi�le .-,- América· x Ji'igueirense

Em It�jaí _ Barroso x Ma:çcílio Dias

/ Em Blumenau -, Olímpico x Guarani

Em Tubarão - Ílercílio
.

Luz x Mefro.pol,

Santa. Cl",JZ, c:e C::w,o:í.nhas

EH'minatórias do BrasHeiro
! f' I'(�'e viC ,smo

JOinvme, :!s ,:';) - o vencedor desta competi
ção, represenbl.lldo a S.ER.
UÍlião Palmem,s,

,

Em segundo lugar c]a�si�
,ficou-se Mário ReIs é em

terceiro CaÍ'l:)s Sl'!huIz, am

bos da A.A. ,Tupy.
E�tes tres ciclistas esta

rão domingo em Curitiba
participanrlo da eliminató
ria final contra ciclist.as
do Paraná.

trocina,:'a; p.91.a Conlercial

j-lROTEJA seus

Salfer e r�j.('ict('t,:l;'J I'v1únarl\.
realizou�sf' dorningo, nesta

cdiade,
.

um.a �;rar:.je pUJYa
ciclística,. r,OIllO primeira
eliminató"�a COl"!l "ista ao

Campeonal') �1ra:;ileil'o àe
". CiclÍsmo,,� realjz�tr-se na

Guanabara.
b granch corredor Jc�nvi

lense AnaziÍ.rio B01'cas foi
OLHOS
t!1 �';

use óculos ir
bem adoptados

.J
Emoreoos para ambo's os sexos
Necessitamos de vendedores (a) para:

F�orianópolís, Trindade, Estreito.,··· Biguaçu
São José, Palhoça e Santo Amaro., com pos.
sibilidades .de ganhar de 30 a 60 mil cruzei
ros diários.

Os c9,ndidatos deverão possuir as. seguin
tes qualidades: .

a) Bôa apresentação
., b) des.embaraço iniciativa' a . ambição
c) Bôa caligrafia.
Os Interessados. (as) queiram compare

cer rpunidos .

de identidades a Galeria Jae
queline"loja 5, com sr. Edson, diàriamente
da�':3 11�30 e das 14"às '�7 horas.;;( i

otende.nos com exatidõo
.

I suo receito de óculos
. .

OTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

) REX�MAPCf·) rPA�ENTES

Agent J OficldJ �a Propriedatt8
Inrlustria�BrasHeiro de Juvenis, preocupação

maior da F.C.F. êsfe ano
Registl , dr.::: !!larcas l'1atentE- de invençli�

tlomes êornerClalS' tít.Jo:, de estabelecimentq

insígnias frr.;.Bes de pr�.f;êlgandé' e IDAfCaS der, f

exporteções

Rua Tenente Silveira, 29.- 1.0 andar
Sala '3 _. \1t. s eh '2as� Nair --, Florian6pon�)r
,.:-.. 'Caix(;) P:nst�41, f11 �- I'out. '3311

O CampeJ119,1t) Brasilei
ro de Juvenis é "I. preacupa
ção do presidente da Fe(le

ração Cl;tta!'il1ense. de Fute

boI; sr. O.:;l1i Me', lo, já que
0- mesmo, por deliberação
da. C.B.D, , est'Í, marcado
para 'junho do correIite_,s
no em no��;() Estado.

�Para tratar do

bara por i�stes dias, "e Gil1
da não' têz, afim de avis
tar-se cOJU o presidente
Havelange. )

Fala-se li q.e as cidades
de JoinvÚle Blumenall, Tu

bar�.o e Ita iaí sediarão j0-
gos do certame, sepch que
as finais teran por LJCal

.

o

estádio "Ad61fo .

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,...,'""4--' Dando, excelenb:, fnfollb vernadQr Celso �os foi A sOlenl�, �ue ,ocmtoti,
. tzriG "vem oferecendo, 'dia e

InIlção para os se�ONQ1 �de�ente aplaudfdo 00 com a prese� de altas au- noite, iniJlterruptameRte. 'U'
estaduais, ao afirmar I, q� discursar no ato 'de Insta- torídades- estaduais, foi' crianças enfêrmas, .sejam
.entregarã devldainente l!ml- lação da Diretoria ,de. Assis- aberta,' �o' dr. Armando 'no setor da elíaíca, quer na
talado até o final de .1I_fJl �c1a ,�no Depana.

.

Valério de �ls. Seere'ário 'esfera da ciru'lIgia e enrer.
mandato, o Hóspital ãQ!j� mento de �t1dé' P1lblica. da Saúde. No seu discurso, magem do mais alto padrão
Servidores Públicas, o ,go. anta-ontem à tarde. . fez rápidas � Ineisivas de- técnico-cientffico".

clarações do atendimento' Dizendo dos motivos
I da

que O Go\!ênlo Estadual Inauguração de urna foto
tem dispel1SaC!lQ aos diver- grafia do governador Celso

sos setores de SWl pasta, Ramos nas dependên-ías
acentuando que tem sido daquela Diretoria, aludiu

realmente impressionante a que "para marcai- esta data

visão arguta de V. Exa. - por todo o' tempo, aqui,
dirigindo-se ao governador nesta casa levantada pelo
Celso Ramos - ante as si- descortinio cívico e' pelo co
tuações criadas pelo pro- ração iluminado do sempre

gresso médico e, bem as- saudoso ,.,Nerêu Ramos, Ia

sim, a maneíra realista oom remos inaugurar, porque de

que' enfrenta os problemas pleno direito, o retrato de

que soem surgir, uma outra' V. Exa. que figurará como

constituindo, por certo, ele- exemplo de distinguido .ho
mentos preciosos de con- mem público, preocupado
cretízacão eficiente e rãn'da ern soerguer o padrão =ssís

de 'importantes' medidas rea- 'tencial de nosso Estado".

Iízadnras". Don Joaquim, ,,' Arcebispo
'Referindo-se ao H"lspital Metropolitano, a seguir, des

Infantil Edith Gama' Ra- cerrou a bandeira Que co

mas, declarou que ames- bria o retrato do sr. Celso

Ramos" sob as palmas dos
presentes.

.

Dando p(i)t instalada, ofi
cialmente, a Dtretoria de

Assistêncya Soctal. dWcur
sou o gov.emadQr Celso Ra
mos, que fniciQu sua ,ora

ção falando. das lembran

ças que estava vivendo,
. quando l seu irmão, o saudo
so Nerêu Ramos, 'instalava
e inaugurava aquele Centro
de Saúde. Passou em I segui ..
da a recordar a atividade

patriótica daquele eminente

brasileiro, no setor da saú
de

-

públlca e assístên-ía so

cíal, afirmando: "Acompa
nho em todos os passos o

exemplo deixado por Ne
rêu. Dedico todo o. meu es

filrço e inteligência para
corresponder à conr'ariea
que em mim fn; depositada.
pelos catarinenses".

�o final�ar sua oração, o
governador' Celso Ramos
aludiu à ccíneidêncía feliz

q� PEfra êle representava a

�ugllraç1io .

de 'seu retrato
naquela essa, pois a'mesma
'se' realizava "na hora em

que se instalava a Direto
ria, de Assistência Social,
órgão

.

que permitirá seja
dado . um melhdr amparo
aos pobres",' que têm 'sido
sua grande preocupação à
frente do Govêrno do Es,
tado.:

O�,

.

...
C lUiS AlillliO iJlAlI:. OE wa CAIABIllA

Fl.oJ'bnópolis, (Sexta-Feira], 19 de Fevereiro de 1965
------------�--------------------._---------,

F:orianópC1!is Vaí assisti�
r

I I Tr e stiva ale
. e!�tro' Amad,,'r,

,
.

rp,�·n
o Departamento de coi- A Arte Teatml acompa- -

- ..-----,-. -..,�------------

tura da Secretaria de Edu- nha há muitos séculos o de- t'tl�
AUTORIDADES
PRESENTES

cação e Cultura juntamen
te com a colaboração da
Departamento de' Educação
da Reitoria da Universidrde
de Santa. Catarina, promo
verá aos entusiástas da Ar
te Cênica o "I Festival de
Teatro Amador", em Floria

nópolis.

.senvolvímento das gerações
humanas. Estando ccnseíen
te da sua írnportâncía nos

meios culturaís deve o nos-

.
so Estado manírestar o seu
interêsse por tão des-acsda
atívídade a ser real'z-da na
·2' quinzena de julho pró
ximo.

Grupo ExecutivQ�;de Bolsas de Estudo
. ",)'I _

Além do governador Cel-
.

se 'Ramos o Secretário da
Saúde, dr. Armando Valé-'
rio de Assis, estavam pre
sentes autoridades, dentre
as quais destacamos D. ,Joa
quím,

.

Arcebispo Metropoli
tano; deputado Lecfan Slo
winsky, Presidente em 'exer
cício da Assembléia Legis
lativa; Presidentes dos Tri
bunais de Justiça, Eléitoral
e de Contas; Prefeito Viei
ra da Rosa; , Engo Haroldo
'Pederneiras, Secretário da
Viação e Obras _ PúbÜcas;.·
'ceI. Elvidio Petters, Co.
mandante da Polícía Militar;
Prof. Roberto Lacerda, Rei
tor em exercício da Uníver
sídade de Santa Catarina;
dr. Joaquim Pinto de Ar

ruda, Diretor do Departa
.mento de Saúde Pública e

grande número de médicos.
e funcionários da Seçreta
ria da Saúde e Assistência

. Social.

De acôrdo com O Decreto,
assinado pelo Governador
do Estado, também referen
dado pelo Secretário de
Educação Deputado Lauro
Locks, foi reorganizado o

Grupo Executivo de BôlS,68
de Estudos que ficou cons

tituído dos seguintes mem

bros: Lídia Reis Von Hert
wig, Antônio Auríno Fer
nandes e Nilza Moritz.

Passou o governador Cel
so ,P.,amos, após,. a fazer
uma análise de sua ação no

setor da saúde pública em

Santa Catarina, ratítícando

a sua promessa de que,' ao
final de seu mandato, terá

,a satisfação de entregar aos
servidores estaduais, o mo
numental Hospital que está
construindo. Disse, ainda,
que mesmo antes de ser

guindado à governança . de

Santa Catarina, já sentia a

preocupação de fazer 'algu
ma coisa de útil nêsse se

tor, tendo batalhado junto
à Confederação Nacional da
Indústria e conseguido, a

instalação da Faculdade de

Serviço ,Social em FlJrianó

polis ..

roHcia tfm esqGema para garaníir a
seguranva

.

pública durante o Carnaval
O CeI. Theseu Domingos lícia Militar; 2. Comissários JOS CARNAVALESCOS

Muniz, Oóordenador Jo T'o- de Polícia: 2 Sargentos da
liciamento na Capital, [un Polícia Militar; 2· Cabos;
tamente com uma '!q!.lipe 15 Soldados.
de altos funcionários da Postos Policiais - Guar

Secretaria da segUi'ança· necír'qs cada um, com u.n

Pública, elaborou um
-

es- eretívo estabelecido no pla
querna de policiamento a no de mobilização' de> pes-
ser cumprido àurante os soaI. anexo, e sob o com,m-

feste}qs caroava)escos. do de :oficiais da Polícia
Muito bem elaborado o Militar que esealarão· os

p-ano tem diversos ítens homens pelos setôres res

e se: cumprido a risca só pectivos, fiscalizando e -con

poderá trazer benefícios a trolando os serviços, 111e

segurança da população diante escalas de s,".('v·ir;')
durante o tri 'uo momesco. devidamente régistra jo" no

Diz o CeI em seus comüde- PÔSto.

.

\

to, subordinando êsse 8':1'

viço a orientação da Auto
rldaJe Policial escalada.

Segurança e às Delezaelas

de Polícia, tudo objetivan
do a tranquílídade. e a or

dem durante os festejos

mo o uso de pós, líquídos
voláteis capazes de i�rltar,
ficando sujeitos a :t',)l'tcu-A) - DA DIRETORIA DE

CENSURA DE DIVERSõES
PÚBLICAS

11. - Nos recintos fp.cha- são e a processos os m

fratores.
b plano, elaborado pelo

CeI. Theseu Domingos .-.1iu

niz, refere-se ainda as JJi

retorias da Secretaria de·

dos, não será permrrído, (,
uso de vasilhames de )·,e

tal, vidros, plás�icos � bor

racha,' contendo líqUido oe

qualq�'er natureza, be.:p co-

carnavalescos.

Firmam o referido pla
no, além do CeI .Theseu as

seguintes autoridades:
Felin'to Wenceslau. Sçhu

ler .....:. Diretor de Censura e

1. Tôda e qualquer a-

presentação de prestitôs,
grupos, ranchos, cordões e

estandartes carnavalescos,
p.l'Opaganda em carros ale

góricos, etc., depende de

Conjuntos Shorls - Maiôs - ,Sbksl
Exclusivos em Slln�a Calarinll

São Encontrados na A MODELAR
Em 15 Pagamentos - Sem En�rada -

, I

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

JornaHsfa Miaria Iná Vaz Diversões Públicas.
Com involuntário atraso, registramos mais um aniver

sário natalício da exm,a. sra. Jornalista Maria Iná Vaz, DD.
Diretora da nossa confrade liA GAZETA", e pessoa -de des

taque (�m os nossos meios sociais e culturais.
A _nataliciante, doná de .uin coração boníssimo e de ex

.celsas virtudes, aIta funcionária do Ministério .do Trabalho
e Previdência Social 'neste Estado, foi na data de ontem,
'alva das mais expressivas manifestaçQ�S de regozi'o e es.

mna, às quais, embora- tardiàmente, ..

� ESTADO" se as

socia com votos' de muitas felicidades extensivas a 'sua

diglÚ.sSima fam.íUà.

Aleides Araujo - Dir8-
tor de Armas e Munições.

cen:mra prévia, e que, �rra

cequerida com antecedEm
cia mínima de (cineo) dias,
aCOmllanhando os depuxos
� Hgurinhos respeci;ivos.
2. - Só será concedirl[� a

liceDça aos 0�'Cc6s, cOl."dões,
ranchos e outras agrupa
mentos caTl1avalescos, �u!in
do, por ê!es houver 'pelo
menos uma pessoa r"s1iO!l-.
sável e de comprO'.TNla ido
neidade mo.ral.

3. - Que, os blocofi nO,')
licenciados para desfiíare:-n

e os que o fizere:v' por iH,..
nerál'io não aprovado a�-.
tecipadamente �)ela Vire-·

taria de' TrânsH-o, de'ip.l·ii,o
selO dispersados e s�w; IW)
motores chamados i res

ponsabili -'ade.

Manoel Antônio Fogaça
de Almeida - Delegado da
Ordem Política e Social.
Alinor José Ruths - Ma

jpr ,Dir�tor de, Veículos e

'Trânsito Público_
W;llla.ce Capela - Te-

nente Coronel Comand3.nte
dQ 1. �lhão "LV".

Governador Celsó.-Ramos 'no Rio
\ .

A fim de tratar de assuÍ1- so marcado para os primei
to's ligados à' administração ros dias da próxima gema

estadual, seguiu ontem, pe
la manhã, para o Rio de

Janeiro, o governador CeI-o
80 RamoS.
S. Exa. se fez acompa

nhar do Chef-e_ da Casa Mi

litar, Major Edmundo Bas:

tos Jr., estando seu regres-

ao estabelecerral1do� o .

Depois de relfcrir-se aosref,"rlcJo plano: '1
.

,

oeais dos citaGles posc'Js,
O· 'COORDENADOR no PO
L"'crAMENTO D� CAPI'!'i\L o tlrograma estabe],ece:

- ."P,,·ida MiÍita1.· - A Po-
D':TRANTE OS FESTlM0S .. .

]feia Militar tera '1 ;:;eu
""'R""-CARN. AVA.",F·S'"',_()s .Er .." "" ,L:: --"-

càrgo OS planos de mobili-
Ct\'RMA'tTALESCOS DO

zação de seu pessoal para
CORR!ll�TE AlIiO" NO USO

t dr' L

DE �UAS ATRTBUICõES E.
a ,en er o po lr!!lmCn�o,

, � bem como, elabora6i os
DE.-'ACCRDO COM A;::; AU-

I I ". ,

p an08 re ativos r"� ha -

Í:J
TnRTDADES QUE E;3TA Patrulha, as :patrulhas de
SUESCREVEM, Ronda c o empreg'o da Ca-

valaria, cu�o's placas e;tão
a''1exos a esta portarirt

na.

Importantes assuntos de

l"�rão ser encaminhad'Js pe
lo Chefe do' Poder Executi-

vo, todos êles l'elqcionados
com as Suas i;ltiviâades à,
frente da administração pú
bli�a ,de nosso Estado.A�rav.a ..se a crise el

p�Utia Paulista -.

o �ais �elo Vesluá;rl0 d� Verâp' ,

ras Melhores Condições de. PagalUentos,
.

- Sem Entrada'-
. Ia A 'MODELAR De "Modas.
�� ::.i:.��,: �.'� � c .�'. -�ar··'.�;_... ,-J:?. _� _,_

Eih!fP'iiU1am1â�À\sêmbr�rá '''Miri,tJíra
;�) ','

c' ':;�
. i)""PrõáogX'aê'ij&"

,� ,

, '

NITERÓI, 18 «)E) -' A t�l', coiÚr'l.-di�" o que
bancada da UDN na Assem- . mau há 10',mêses nas

Considerando,
Dire1ori�s _. As Dll.'et')-

ao) Que todos os órgã,os rias manterão plantões de

policiais devem nas o(.;a� vinte e quatro (24) horas
s_ócs ue' grandes festa,s a::;lr nos dias de carnaval e· e�;-

f:: atuar' de modo ::ÓmIUll· 'não em condições de aten

para prevenir e L�;;I;'im.:.l' der qua!quer recl'.lisição,
as infraçõ;..,,:; penais, asse- sclieit.açã.o ou providêntin5
guranào, desta maneira a determinadas pela' Central
ordem e a tranquili<Úi.{,;e 'de Policiamento ou sol.'.ci.

púbLca; tadas por quem de d,it";Ü(l,

b) Que, para o ,�aso' do A D:retoria de Veícubs e

uoIiciamento .. da Cai)itàl Trâ�'sito' Público por S\'ét,

cu,rante o sfestejos ;-01'é-· vêz, apresenta o plàno do

carnavalescos e '!ar;1ú.vJ,- Serviço de Trânsito em

lESCOS já foram realizaio:> a�exo.·

os entendimentos e e.3t.a- Hospitais Confo.l'me

beleciG:as as' providênciUs enten::'imentos mantide�
neé€ssárlas éom as dHer'en- com os Comandos' ç D;re

tas Delegadas de Policia, tore,s das' enti,dades médi

Diretqria e Entidades Ci- ccs-hospitalares e '. )) .t.o

vis ,e Mil:tares sedi�das na ,socorro, sediados' na Ca-

_ Capital: pital, as mesmas est,i),rao

em condições de. presta.r os

Resó:'ve,. serviços médicos de nrg-f>'.l
cia, solicitados pela Pe:ic�a
Rondas - Hs.verã ,um

serviço de rondas pelas· :w
nas ol1de nrw houver um

policiamento �efetii'o, quer

da parte da Capita� tOJliIO
)'las des Sub-Distritos,' pr.j.Il'
cipa'mente ·Coqu�iros,. C�

poeiras, Barreiros, . Cà��1i
l"as, Saco ""os Limões 'e Es

treito, cujo plano estará a

cargo da Po'ícia Militar que

A) PLANO DE CONTRO- empregará· a Rádio Patru

lha, Patrulhas Volantes e 11

Cavalaria:
Cluhes - Cada estabe

lecimento de diversões, as

soclaGôes e clubes et�, I[ue

promover bailes carnava

lf'scos, cu�a licénça (le"erá

ser re,:uericla com 5 dias

de antccedêpcta, de""rá
mantf'r um serviço. de fis-·

'Cali:.racão permanpnte 11,0

ingresso e no recin1o,' f·U

b(lrn'I1a�n a orfe ... taci'í,) "'a

.A"tprielane "Policial. ra'la

Clnbp.. uor sua vêz. rl"'J"'"ã

rpSP,\'var U1!'a ny�sa "'e l�ri

m"ir", f,ilF. S'0m nuatrr.' ('.'1-

deiras. para s"re'l'1 u,�ao'las

pP1al; Al,t.orinã-'ps D.)"�;":'3
no ·sp.rvieo �é f;s,..",.'il7.", ni'í.'" "

i\"'",;s arlia ... t,p ;'''''5<;p\)';1e o

Plc.'.�o em sua II Part�'

AO PAULO, 18 (OE)
-

-

Está se agravando fi. ('ada
instante a crise na Policia

paulista, 'após a suspensão
pelo Secretário d�. ,SegJl
rança de 3 Delegado�. Fo-.
ram; afastados por !lO dias,
a(nl�ados . de o.missã·) no

deã�íi1penho' de suas' fu.n

çõei. O sr;' Cantídio, Sam.
paio está anuncia.ndo para
estã tard;, o, descomissio
nàri1ento de mais 30. o€le-

gados, lotados 11') interbl'
e que servem cr_'l .�ão Ps'u
lo. A saídflj'\le hm�:/ Qlêl�$'.
provocou o pecUd0' de' de'
ptj�são esta '11anhã,' do ti-,

tu;iàr da Delega'21. d'! J(,
gos, sr. Ren:r:1 Basbs. ("Is
3 Delegados suspens<J3, res

ponderão 'l. inquérió \ ad
ministrati VOO

4. - Quando na rua, tô
da pessoa. que pr,eGeD.dcl'
usar meia hnascÍfra.' :m �áS
cara inteira,\V(!c\;el'á :id�k
tificar-se, 'antecipac1ainente
na Diretoria de Ce:::JSUl'H e

afir-

pra
ças públicas, que o G""ver

nadar mineiro era o único
chefe civil do movimento
de 31 de março.

Diversões Publica�, e a� Di

'reterias dos Clubes quan
do dentro das üependcIL
cias dos mesmos, 'JU aind!l.,
por qualquer Aut,-,riciade
Policial que assim 80licitar

5. -E' proib!clo o :<so de

rneia máscara ou �l1ásca..ra

inteira em 'cabarés. buates.,
"dancing'� e salões para
bailfs públicos.

6. - E' proibido. nos re

cintos de diversões, :.;�jam
pÚblicos ou coletivos, mi.s
,ruas inclusive" o,

" uso de

�ar.ça-perfun').e'>;.. ',1:
7.' - Bailes ,públicos ou

��ciedade�,
.

�4Lrnavalescas
ou n.ão; só pgdel'ão reali.
zar-.se ,depois de pagas as

'respectivas licenças, f. ')ro

. vados ros programas e, ef�
tuados inclusive o paga
mento dos direitos autp
-rais .. , ,

8. - No interior. d0 Esta

do, o licelJ.ciamento (l':lT;erá
ocorrer através das respec
tivas Delegacias de l'()lícia,
consoante instruções en

via "as pela Diretoria,. _ de

Cen,sura e Diversões Públi-

BELO HORIZONTE, 18

(VA) - O Diretório Central
dos Estudantes recebeu on

tem do Govêmo do Est - do

a indenizãção de· cinco' ..nri
lhões de cruzeiros para re's:
sarcir-se 'dos. prejuízos so

fridos pel'l su.a sede por,
ocasião do movimento revo,

�

'lucionário de abril do ano

passado. Declarou o presi-'
dente em exercício da enti

dade, universitário Roberto

Felipe, que o laudo pOlicial
· estimou o prejuizo em 11
·

milhõ;s, mas houve acôrdo

com� o Govê,rno de Minas

paI:a o pagamento ,ráp .. dó
· da . metade, pela menos.

C.oncluiu. informando que
os '/cinco, lllilhões de cruzeí
ros' serão empregados na

resta�racãb da sede ;admi
nistrativa do DÇE, e o. que
r�sta:r será utilízado n':t me

lhoria das instalações da se

de social.
Localizada na Avenida

Afonso' Pena, no ponto mais
centrai da cidade, a sede

administrativa do DCE foi

interditada pelas aut""rida
des, mas um ·tumu1t.., entre

estudantes de tendê"cias

bléia Legislativa fluminen
se, acusa o Govern'ldor Ma-,
galhães Pinto em nota ofi

cial, de manobl�ar em favor

da prorrogação dos manda

tos, afim de se perpetuar
Amaragí em Pernal11:moo, no Govêrno. Segundo os

abrangendo 30 engenhos. A,' IJarlamentares udenistas, o

me-'ida foi motivada ,pela chefe do Executi'vo mineiro'

paralização' �m plena sa,.. está temeroso do julga
fra, da moagem de cana, o menta do povo, caso venha

que estava causando ,gran- a ,::oncorrer a cargo eletivo

de tensão social na região. em pleito direto. Enquanto
isso, o líder do Govêrno .na

'

Assembléia mineira, depu
tado Hélio Garcia, resp0n
dia as críticas do Gal. Mou

rão Filho
•

ao sr. Magalhães
Pinto; Disse que .0 Miffil;t;.ro
do Superior Tribtmal Mili-

Castelo Desaproprfa Usina
de Acucar

,

•

BELO HORIZONTE, 18
(OE) - À prorrogação do
mandato do Governador

Maganiães Pinto, est� na·

pauta de hoje da Assem
bléia Legishtiva l11ineil'{l� A

'inclusão já pela segunda
vez do projeto nos traba
lhos da Assembléia, foi con
seguida pelo líder do Go-
vêrno, deputado Hélio Gar

cia, atendendo a determina
çãp I do pr6prio Governador,
que quer a matéria ;ap'rovl),
da o mais rápid possível.

BRASILIA, 18 (OE)
O Presidente da Repúbi;ca
assinou, decreto, àul··(lrJza::1�
do o Instituto Brasileiro de

Reforma Agrária a desa
propriar a Usina Caxal!gá'
e a Ch. Agró':"Pecu3;!."!d, de
----�--------

Ar"t, L - E' Ul') .'.F n es

quema de policiamento ane

Xb, cuia pIfmo de a:ção e

co>"trôle, ben'l como no1'

mas a
i sl:'oom' obs�r'ia"'as

durantE) os féstéjos, com,..

preenderá as' seguinteS par
tes:

Mais ,Prefeitos Cassados
RECIFE E TERESINA, - - feitos são acusados de süb

18 (OE) - !"cram c�S,,31I)S versão por autOlidades do
. os mandar",s dos orefeitos IV Exército.
Severiu0 da. Cunh� 'i:lh'J

e 1\lvaro ,Rodrigues, c'C's

B h
.

- .
municípios de Paulista em

'

PEl.rrambllco e Ta;�\�,I)" is
- a Ja

110 Piauí; por. decisão das
.

câmaras '.municipais ,'la

queIas cidades. Os d(lL�' pn.

--�--------------�-�----------�------

'comprarquer
batata

I - PARTE

semente
...

LE, AC�AO E r.OORDli;�.[A

CÃO DO POLICIAMENTO
DA CAPITAL, ' compreen
dendo os órgãos policiais e

il1stituições civis e milita

res, conforme orga""og'.·a
ma a"pxo, cuJas definições
e 'a tribuiçôes são a.s se-

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

Hamaraty
Adverte
B:rlillllt

Pe,rgunta a Secretaria da
/Agricultura da Bahia, qual
é a cotação da batat'l.-se-

, mente' 'tamhéln a quánt;da�'
de., 'd�ponível da� ,varieda
des existentes e 'em que

RIO, 18 (OE) ('I lt-a.-
prazo pode ser' entre"1le,

maraty ad·vertiu ao sr.
para éultura '-naquele Esm-

George!! Bidault, que
. 5_ua do.

entrevista do último dia 'As p-rQvidências para aten-
1., contrariou .comprl)n�is- dimento, ofol'am imediata-
80 ass nado pelo asil<'.::1_o e m�Ílte dad':ls peló S�cretá-,
concita o ex�cbefe '({f) E�ér--fio 'da "'Agdcuitura, Antl'lOio
cito. Sacref,D Francês,: a ,�- Pichetti. 'que- ao mesmo:
vitar' c(mt�c�os com à i;':1- tempo déterminou, à direto

prensa,' afim (le não cóm� ria con'roetente, lev<>ntar ex-

111"'.8 não �hp'g"'-rA'U a in"''''e<;- prome.ter· '<), 'cLima tle 'Cor., �

cedentes da. prod1l(�ã() dou

!,:<lr em .Tll�'7.t'\ r.nnt..,.", n F.�t.<\- dia1idade
_

exi�t.epte _en,�:·.�
.

a tr"s saf)''';', nnssív�is de se

do. 'nois o Govern�rl"'r ':M"- Fra;tiça e () Bl:a:sil. A '[l1v€;-�: rem colo�Hd8.s. -

em nutro�

do tência foi ene::;,n;Íl�haja p- F>::tildGS ôi1dG existem cnn-

a tra"ps do '�Jovemo de ,:320 p<..l2. cq.�J.L.rc"allz_"-
. t;

caso
, 9. - Não serão' permiti
dos em locais PÚOliC05 ou

privados, fantasias e "tra
vest.t" Que atentem c"ntl'a

a morai e o decôro da fa

mnjal nem qúê' imitem há
bitos religiosos. cOlltenha'll

;i"'�a.s de unifGrmes das

Fôrças Arn'la<las, Corporn.- .

cóes ,Pol;cia;s e moyimen

tos leO'almente existe'li;eS e

que para as S11<18 ativida
des usem u11ifor:nes.

10. - Cada est'lbnleci-
mfmto ele liiversões,'. assb
ciao'los. cll,hf:'s, etc:, que pro
m(Wel' ba.ilps 'car"ava10�cos
d PVPl�8 ma" t·f:'r u '-'.1 �.r:nr;GP'
(ip I:f3�a".';�.:�,9ã�(\

-Faculdade ,'de Eng'enhar�a
.
de JoinvHle

o Governador'do Estado

ideológicas opostas re"1s
trou-se no seu interior, e tô

das' as de"'en<"1ências so�re

ram nreiufzos con<:idfm'i.veis.
Foi destruido o m.-,bPiário,
tendn-se. nerdidl) ta'llhém o

material de diver<:ões e o

eauinamento da barbe-ria

f
,

gui",tes:
C",.,hal d� 'Policiam,ento

_ Ftmci.o�ará ramo 11nl8-

Df'lep'acia -'e Plantão q:le

,. -

Engenharia de Joinvil1e.

O Grupo .Executivo. será
presidido pelo Secretário ..
de Educacã9. e C.. ltura.,
Deoutado Lauro Locks e·

ainda por' um r:epresentan
t� do Conselho Estanual
de .

Educ'1�ão e ,do. Centro
de Jl:ngenharla de Joinville.

I

sr. Celso RSllnos, " assi'lou
Decreto na Pasta da Eriuca
cão Que também recebeu o

refp,.p.ndo do titular. d"'oue
la Sef':retarla. c0no:;ti�ui"do
o ,Gtuno Executiv.o nara im

plantação da Faculdade de

s1J(f""rv;si(l�a.l."�, e ori"llb,rá
o !"nH('iarvoonto �e um mQ-

est",.'1p'lt.il ..
Reaherto .

o DCK 'YY'Olllto

temno.· denq;s da 'l1n"mnliz't-
.

di,'" li!'!, vidá n<>cional. ao:; es

tuli",ntes -Op.d1ram pe>icia,
A<;;('f1"C:m�. rie n()ti�i�;":.1,co,,+().

DJlra,�t.o, (IS 0;''':;'''(1 0i�S d('

o OW�@ l:xis'e de Mqic: Belo em V"sfdos,
..

Slvl\rfs, Blusas, Slalnt �� :,)V[a;�s�
�ão Enconb'ado1i' EtAK .

':_;'
.'0 ,

'_,\, •

pP.�C<('? 1 �

.', 1 T:)�loo,.,r1n A:-'o 'P(\!í(��;� ':8
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