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Sul Assiste o

de ESTADO em
Vietname do Sul, em Was

hington, declarou não ter'
recebido com supresa a no-

--------�-------------------------------------------------------------------------------------------�'�----

Aeroporto de Lages vai ser
. melhorado

.__ .

___;._ Prosseguem ·:3.s· medidas através da 5". ZOn\!' Aérea. ..demais lados, com terras
do Govêrno do Estado de".· Decreto do Governador

.

de propriedade daquele ci

_'S'anta Catarina, com vistas, Celso 'Ramos declarou' de dadão.'
.

.

às obras no aeropôrto de, utilidade pública ímõvel
pertencente ao sr. Tito Bian

chíní, que. se confronta, de
üm lado, eom a faixa de
domínio da BR36 e, pelos

Instalada a Diretoria
de Assisíênd'a

WASHINGTON e SAI
GON, 20 (OE) - Durante
mais de uma hora, o pre
sidente �yndon Johnson
debateu a crise no sudeste

francês de Relações Exte-
. ríores, na Casa Branca.' O

departamento de Estado,
afirmou que os. Esta dos
Unidos, eontínuam. conside
rando legal o govêrno deasiático, com o .mínístro
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"�ao . m llVJ a. q�e subsiste em certos meios um:
� �aci1 pode:t, de complicar, tumultuar mesmo,. as qucs-'!I!

,tõe� m�is s!�I)les e menos difíceis de conteúdo e soo;
rlluç�o: E, alia�, o que se ,.'em !cgistrnndo com l'espd.t
." to a renovaçao da l\.Iesa da Câmara dos Deputados"
• _ :\0 observador atenta )15.0 JllÍ escapar a -circuns-

_ t:llCl3
de. (lu.e, o �S�, partido de ml�io.r. relu·escuta-.

çao, tem. sotrído, ultimamente, as mais P;;l>lUhtS n�s._
., trições, sem embargo do espírito l'cll01nc·io!1,\rio man..

�. tido. por muitos dos seus cOlllponentes. Criou-se, in"
� dUSIYe, certa atmosfera de reservas, eomo Si) se hon.··

, • �esse c'onvertido e.m agremiaçãQ l1lal'c;Hh, contra <1_

J�. ,q�tal se alimeIlt�rialIl proJ)ósitos ,fulniimmtes, se não'...... 'ilgOH1SSItIll as V1gentes franq(Uias democráticas. .

1\. urbanização da áre-oJ, Wilson ;ttiis Ptir{eira, repre- lo d� Noya, a Secretari.� da _ De resto; a história se repete. neste' ]Klrticular. Em'
cié -desmonte elo 11),orr6 Pon-, sentando o PLA.MEX1 e Pau' Viação e Obras Públicas,. _ 19.,}O, S�b o Sigl:O da esperada trans�OJ'maºfin. os vellr:i"
te Hercílio LuZ cOl1feç<t a. ..,.,-/----" ":--.._----.,.. -------- �ius sO�l'eram toda a sorte de ag'resoes de!;'pl'estighmtcs._
ser obj?to .de providência� r;O'. ng·.0-'.. lAm,p::Iça'd'o ·de Novo GO,I n.,:."e

- a l'c"elia mesmo dos no\'os d'Oluiua<lol'es, e eram. us

governamentais.' .,
U Pt. '-PU j � ':' "é:1rcomjdos�', em comIlmação geHel'�Jiz:'Hla, a clespeHo'

Gmpo Executivo ·dêverá.·. J:.EbP9�DNILLE, 2G (OE) um grupo- contrário ao bO- .:d�s, ,valores rcaIs J;J.ão tesg.u:��{h�iOS, 'mas que ,'o�tariam".

ocupar,se do assunto, .. al�:tú
. "

verno atual. teAb (;evol-. U1�,'..
S tLt�de, Com ;a sua

e.Xt)�r�ellC!a. e .l�. sua �r.tl)aCldade,. adi!
da supe�'vísão, que t:;u\lhém

.

- DeSlPachos recebidos l'l;l' ver o' '�overno ao pl'e,<jidBll..,,: !II <:0l.11)ora1' no traballlO politIco adnll111sirahvo do pal!,-"
lh�. foi a-tri1;mida pelo ·Gp., '"-, Leopoldvillc do ex-Congo ... te �ntel'ior, q'..l.� r'�llmlC"Ol1 •. "N�d se, .tel'Q.,. il1!l,agado, .}!.(l .��O?e$Salnlm(o da nova.
e lln""r

r< 1 o R o d l"'ances dã canta r12 e'·"-· e'11' '>'elC"'·f.l 'c'e ; ",." C oro "1' Oj'de{h,dc.COl�U� .se :.1 3ÇúO Il.a.rttduna.· se eU(lUadr;rvH ou.'4V ,r <wu,_..· ",.a. s .an1 s, ü�.,·';:- �.".. ,_' ;p, "',; .. ;,...:-t" • v"-,. .: - ,';', ,,�:- -

l �.r.'J'-' > .�",i'. � ...
-

••.. I:l-,.�'."Q" '}'10' 4n1D.,.-,•. .l'.1·".nl ••·.' (1" J,'C,L""'."'''.- '�<)1- ·.fi·.. """'.-'l· •.••• "ll'LI'(.l;>'l�.·.·l),.3 � Qb1'�4':;' . ,il�:�m.l.hl.;:i"\'t�i": " Cs,::,1Úl. .• tGH,*· �,'H-�'2t' «� fec (Joht:J;;J.·" 1":$6. Q c};cr ::0. foi ."
_

".� > ,,� J " ,.""""'" ._" U=<. ..., ,,1

Mar Noite'e Sul. ,11Ún101'OS3.5 dci.er.çólH entre colocado em "l�rL', �eG;'W{" ,�t�l.a emr(ihiâ c��lfll�mH(_�- }JÕl!"·�'�1.'á�' cü�lHtõs
'"

1)' dcsru-1If
O 'Gl"iPO e' consütul'C'Q pe 08 ';\""lohI1t'on (;011 l';r f)'; ao 'lo -de ·n ) c'

.

l'
.

,lno-s. ele _.c.onSCf{UeI_lé'tas U111Jl'e."ls1vels. Assün, tudo'" os....'_0
. l-r' '..!.�UA 'c ;:; .. ,. c, • � �. ·Sp.,C.11;:, �\:� ··:.'L'\',1.8 Yl- "

lcS eng:'s Rui So}ueS, Dil'e- gOvêl'110 eln BrU;?;!'.\,Vl;l:; G gilantc,s que �Jv.:;l'Lülla1n:1s mov�!l1entos (\a cUl'ula. lJ.essedlsta se or'enhn·n..m :num.
tor-Executivo daI CODEC; �\la ca,pital. Aflnüü--s':)' (Jue ruas -ele Bl'azavlile. • ���ti(IO cOllciliador, esforçan(�O-!'iC, ainda ql.H� sob saCl·i-�.

Correvào' Mo'oe'l'a' r·
•

. >::�::�::::':::t:,:::'::::.:�':q:',::,,�:o":':::':�
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/" .'. "

..:,:'. _, '. ,',
: Ia :' :;��:�:::u;Ü�i:;;�:��r���e:!��:���s�:stH�Jt:r:���:;�:��l:��'a :.
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• impulso do conthnüsmo ou --a. êle 01)011(10 poderoso cn.'
• trave. Agia o PSD (le fOI'um ilícita? Certo (Jue não, 1101'"

_. . ..
.'

.. { ,

,
q'ue nã? fugia às l'egras legais do jôgo l)olitico que o rc' .

·v:r
•

a \a'IfolA
'.gime ·COlllp�ta\'a. e IJreScrevia. E 'êsse foi o feio l}ecado'

."
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,- l\-�\S, }le��� ppr �!iofter· col1nçoes, suspeItas e lJl'eVell'
, I -. ," ": I( i�' ç'qt-s;,iu 'tf»:tif.flo�uii\bniti: à'i/serel1idade do seu comporta.'

. "" me_I.Ito: _Não. se e,mpolg-ou.de mu.·g-oas e resscnthl;lcnto:s •
BI{ASILIA, 20 (OE! trata de fixação dé coe1'i- de 1)e1a medIda 8.0 C;:mSe- I I I

"
. 1Il

evu �l:cmnc o o,mlp�ssoa lsmo de� sua JJosiçlio, para, co.A Câ1li.ara rejeitou 8'11enda cientes de' correção 1\10n8· lho Nac:'onal de Econmnh),. "mo força eXl)ÓllellCmI de !Jonderavel parte dc opinlãr_"'elo Senado, ao projeGJ que' tá.ria. O tleputado Arj_J Defendeu o ponto' de vis- • pública, guardar atitude de ineqlúvoco iJutriotismo, p:l.:es._
Teodoro do i:'TB do Estado ta de que ,\. cll'treção (,:-- .. fando ao govêrno �evoluciO?ário ,o. �elÍ. "alios� concul'-iIIII
do Rio, ocupou a Tribm":a verá ser objeto de aco (lO" so,' sem perda da linha de mdependencm adotada. "
como relator do pare!;f'r ds Executivo. .'\, materi1t f'Ji' Os aCQntecirÍIelltos atuais, referentes à ])l'csidência'
Co:nüssão .de Fiml.11ças, ma- iencaminhada a S�!1r:f:,ü. (�a..Câmara �os D��llutados, não são .de molde a desprc1;'"
nifestando contra ::�. atr.i- pr�sidencia1. tIgJUr o :pilrtul(,f. Sahe-se que o preSIdente Castelo Brall.
bnições de t'esponsQci1i�1a- • co havia asseg'urado a' sua não interferência na. COllSti.'

• húção_ da COlll�SS�O Dir�to�a daquela Casa parlamentar,:'"
• pur

Ilao assum!-" llltrom:s�ao .

em outl'? Poder, COllser,'
,. >iam.lo as l'elaçoes hal'lnorncas de preceito e de sa1íedo ...

• ria _llOlítica., Segll,iu" pois '.o� t,rânútes norul�is;; a�iI��,"
• caça0 do sr. ltamer! Mazzill.l, reforçada. ,pcla desls.te).lcia,
�'do sr. Peraclrl Barcelos.

•
A verificação pr[m:c (LS'_ Eis. porém, que· os recentes informes ass()gumm o

condições clô Ginásio Fcr- ri desagrado presidencial quanto. àquela candidatura. Não'
roviário' "Coronel Joaé 1vla-

� quer lU'.lel' filie isso siglli.{iq1.lc 11m veto, que seria de"

cha,do", da cida.de dl' M::t.- • lluí�ado (üscl'icionár�o para a índole lil})!�l do prunei
Ira, foi confiada pelo' 8e- II r� magIst.�allO � �ue, d� ce1t,0 lll�do, fel'irÍ,l< (I llvTc arbí-'..

.. ,blO da Camar.a federal em aS!iilúlto, tI.e sua. economia.cretário ela Ecluc�H)"O e �<
.

• lllÍe&lla, susceüvel d,e ,lar,·ar. unm crise llloportnnn.Cli1tura, deputad:) Lauro... .

lÚigura,se-n.os que, em l,:azãQ tIo pensamento
. acl.o-'Lcicks, ao' Inspetor Hegio- li'

'

.

, J ta.dQ pelü& seto;I'es l'evo}u(iion,ários, teria' o .Marechal Cus.'.•nal. de Educação Mário ,C]tC telq I,{rll-llCOI cn.trado'2L }.n.1:Iuir·coni camc.ferísticas dc 111e.
Oliveira Goeldner.· O ').1.0': d,iádor, 'huséalldo uma solução, qpe conformassc diver.'baseia-se' no �)al'e,:c:' (o.' gencias, sôbrc ofel'ecer aso. ao aproveitamento de 'Ou-,Conselho Estadual ée '''' .ln.:1-,,,, -

tros e.legítimos yalOl'es parlamentares.
'

,

caçào. , Não teU1os)llf�rlllação de C01110 o PSD se (l�c�diJ'!í.,
___ • sóbre a flüestão. O sr. l'\iazzilli vem OCUIJam'l.o a llrcsi-,

Os funcionários �;;1. r-�'e-, �lênc,i� em s�lcessivas legislaturas. Mas, cmial, lúgico e

Govêrno do Estadú (; P!'e feitura ele Morro da Fuma- J�la(���vel. sera qu�,. �onco:dalUlo .0 PSD com a. sua sul1s._
feitura MuniCipal de' Ga- ça também ingressa.n1 110S' tItmçao --::. e o P�rtl{lo. so, se tem cngralldeculo c()m a.

q• arlr ,:: d .

't"i'.",', '''�., ,. sua capacltlude de J,'cnu:ncIa, com 0, seu COlU}ll'l'W\fl0 es·
ropaba "quele "0" ;Jll"'r- u � o�. e ·CO�1 " .",-.'.10<0" 00

_·t d
-

'd' . iN., -
. e .. •. '." .

TU''''QC' f
-

_ 1 PU! :0 e concor m, com. os repetidos S1\edrícios (l){)TjJIimédio. do seu Plano i:ié' Me'" n- ,6". • cm unca" c \1 eün - • .... .... ." 1 .

, , 'd 'f' -';d
"

",}'. b.em da tranqüilidade, da ordem e da llrosperidade na-.
tas,' aéertaram a ir\11')laI1t;a Vel1l. lrülU o por eSofl. aLl--· -.

lê t· t' 1-'
.. '"

.

t. ) ,\,'.' • ClonaIS - (! ,nons Te a 1'e·u ao 'em flue se 11lsplra, seUl,ção 'de 11 ·km . .ele E:"tr;l(h� arqUla C0111 a�ue.<t lVlW11- -

t
. . ..,

! ..

'l'd d .• atençao, remo a flue seja, ao nefasto radIcalIsmo,
intermunicipal, com 6 111e- Clpa l a e. � .

.

.

d- 1
.

d f t
-

'd ,tros de largura, 1ig,:.mde> .a-
. ,._--- .

}!, lm]}l'eSC�l l"e. am a, rcn_ e a sua atItu e, que S8
-

'. _

<1 )'._•• fixem novos llldodos na fOl'maçao da Mesa, em reforma�que1a cidade à à.e Paulo ÔbA .. co�st_ruçao
i.

u"
! 1)0;;:,a regimental precisa, extinguindo-se, de vez, o enrqizac.Jo�

I.;opes Serão inves"r'e .. 1) s re o rIO !talaI uo ,-,,1]' 't'.]. 1
. _

t- t t d' ,.' . ',",_: ,:, .l\j

teiu l.,sua. fiscaliza"à<) "
.

"./ r-
CrI crIO' {as ree elçoes que" a:e ceI' o 11011 O. po era l'(,-

1111'1110-es" cl" ."r·uzel·I'(l_"
.

.•
('f

.

1- , ':1" .�" ':.,,:::.; '. taruar o a11erfeiçoamento. das nOl'lllaS de tmbalb.o par-.
Ci .... CD.-

.

",0 (O .e.1gel. 1e.1.. .I.�U,�.•o lamentar. .
.

. ".
bendo '0 enea't'go d� exe- Eha:9;� i - D�Si��.:,J'.? o Be' De q'!lalquer ,ma;leira, porém, que resolva 'tomar 1)0.'cução à ',Prefeitm'1 de Ga- cretarIo Exec�tlvo Cl� P1a-. sWão-; não 'se poderá, sem dano de lÚllpido senso juIga.�'l'opaba, segun:do (} conv:ê, 110 de M�as" �!'. Annes., dor, Jl)(�uinar de' exigência demasiadá, de intel'êsse me-lI'
nio assinado. GualOerto..·

. r

II' 110S el�vado ou nobre, de fomentador de desavenças, de' <

A:,;.., ti ft·. E'
.

.

'd M----;-·' patriôtismo negafivoi a um 11artido que vem dando' tu"
r�G$ e' rJ'118 e· sporle as aIs do. de si, sem barg4nhas, �em conchavos e calculismo,

Ai d
.

. M' .

.'
'- l' 5·' 'M'" ... l'd d:

,.. alheio a 1l1'emios c COI)lpenSqções. 1)01' mínimos e jnsÍgA'
am� as

. a,�f.a.s; ,em .'. l!ll:'q l�. es.. 'niticmltes flue sejl.nn. E é neSSi;t atitude·de (lig·J1idade. J1i\

. Se�. E.nfr�,�ài;'_ .n�·
'

... /�gDÇ:' �. :,'; ...J<corI"�çã��l:1�j;:�:��;:�:1�!�J�,:,�:1:c;����)\:;;��:,�:��,ilqUC
���!ft�à�'í�""BII�i .�� . 1�\�W,,, •

.

�"'iill;;,;h'õ '>íp'iffu1eif,;-�â�ióh�f ,!i:"
.

Pan-Wui-Ghuá, e com

prosseguírão mantendo
lações, Q' embaixador

\

tida do golpe ele Estado 't.ôres do golpe dízendo que
em S a i g o n. O generali cudo vai bem e OS revolu
'Tran-Wíen disse que po- cionários centrolam a si

àerá regressar ainda h·)e '. tuação. O general Tra-Víen
ao Vietname do Sul,' pois. está sendo apontado como

recebeu mensagem dos .au- substituto do is ;3 n e" ai

Nguíen Khan no govêrno.
SAIGON, 20' (GE) - A

Rádio de Saigon continua
emitindo comunícsdos in

formando sôbre ;�. vitória
da. rebelião destinada a de-

él6
'!o'e;"

do

Social'
Lages, para cuja execução
rírrnou convênio com o Mí-:

nístérío da Aeronáutica,
'

O terreno será adquirida
pelei PLAiUEG. já Que ínte

ressa às obras do aeropôr
to de Lagos.

...'

Conforme noticIamos' em nos�a edição da última sexta-feira, o Governador
Celso Ramos instalou, no Depa.rtamento de Saüde P-úbÜca, a Dhetol'ia de Assistên.
cia Social, que tem por objotivo oferecer um melhor .ampare à popUlação menos'
favorecida d.e nO:i>SO. ]!::stado.

..

_
Na :oporttÚlidadG, peraf}t� grfl,nde: n],Í�nero de autoridades :e' funcionários da·

quela l;epartiçã�; usarál-n cRi�pál�\rra� ot Ch�efe do '�xecuti�o Cata�'il�en�e .e � Secr&
tário da 'Saúde�ê A03S1stêhcm�soillà,l, tlT: tÂrmando Valéria ue Assis, q_ue fez um re

lato da$ fJ,tivitlades que que desenvOlvendo o atual govêrno de Santa Catarina no

. setor saúde pública e assistência· social.
Nosso flagrante fix,u o 1110mento 0m que 'falava o Dr. Armando Valérici de

Assis, por ocasião da referida soleniclacle.

pâniCO na Guanabara
seguição pelas ruas da cl- te de Setell1bro� que l'csul- . cos da cidade. Sendo' n:o
dade ao veiculo que concilio: tou em ferimentos .a bul::\8 bilizadas patrulhas. Qun.l1-
zia os assaltantes. e ce'iTa a cinco pessoas incl,lslve do chegara,n1 ao local apo-
do tiroteio na cOl1fl'1Bq,cia assaltan.tes e um ,1USP8ÜO, nas encoi1traral11 i'1't"(!o:;
das ru�& Uruguaiana 'e Se- além de panico. entra as e os· disturbiós ence�' '.' (to,;.

pessoas que enccnrravam o, tiroteio ocorreu �í'l!n'. .lo
se nas filas. de õl:.�bus, nas

proximidades. As !Jri.meiras os assaltantes prOClH'F!-"'J'll
versões, . conforme fontes deixar o taxi, já atin·.n«()
da polícia. são' de que ha- contra um soldado L�a Po
via ocorrido uma a �ent;ati- lícia Milita.r que os per::,e
"va de assalto a um d'),> ban guia.

-Õs Mai� B�i;� Maiôs são 'Ené�n'rados
Na A MODELAR - Em'·15·P;ga_entos

- Sem Enlraá� � o" 'r -, .",

Cri-adis-m-ai--sdOis Ginásios-NormaiS

I -o-------

Assalto causa
RIO, 20 (OEi - Uma

tentativa de aSSalto co', ',ra

o proprietario da firiua
Ouro Dental' Carioca <Llmi-'

tada, culminou,com a

A PARTIR DE CR$ 7.500 MENSAIS
Sofás·Camas em Tecido e Plástico.
Esta oferta, especial é válida ·somente· por
E lembre-se, são trinta

.

dias de prazo para

primeiro pagamento.·
MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS.
Rua' Jerônimo Coelho nO' 5.

pouços dias,
você ('Ir')! o

I. I

Conjuntos Shorls - Slaks
Blusas -- Saias - Vestidos -
.....

"

Súmula
Ser\iços reconheci-de

mento, €!xploração compte·__
ta e projeto pura .pj8,tnfol'
ma de 9 e 11 mct:� ;:3 de
i),têl;'ro e cort!'l, Te�l_)Ccti \-�,

rnenté, foram cor;::,] ata:lo&
pelo Estado com 'C, '.!irm1t

Modificacões na Constifuicão
,

'

dos 'E. U. A'.
,-

Engenharia e E:Y'.preel1di
ment.os Aztto Lkl.a., 110

trecho .Rio Bonito -Su.nta
Cecília, numa exten:sáo 8,

;prox{Inada de 20.0QI) lei:;.
E' de três milhões e oitc-

'NASHINGTON, 20 (OE),' suas funções. O Pres:c1ente
Johi1son enviou ri, IneI').S!?,- ,centos 111:'1 cruzei':'os o cur

.

to da "operaçãó" .

.

- Por 72 votos a zero, o
.

Senado aprovou emenda à
Constituição, sôbre substi
tuição do Presid�nte e vice
Presidente, em ·caso de' in
capacidades para exercer

gém ao Congresso 1',,0 Últj ..

1110 dia 28, para pedir que
se 'adotassem urg!entmnente
meààdas que garantissem �

continuidade dos doIs ear-.

gos �iáxi1T...os' do p,aís.

O' Governad0r . Çelso Ra
.

mos, atendendo exposição
de motivos do Deputado
Nelson Pedrini,

.

determinou
a criação e ·ftmcionamento·
ainda p::>t'l o corrente ano

letivo, dos ginásiOs Normais
Estaduais 0idades Cie

·'ua'ppc�n;.

, Estes dois Mu:tücípios fi-,

,cam localizjld,o& tio Vale do
:(?,jo do Peixe, ou mais prb
priamente. Il.a rflg:!;,'io de Jqa
Ç>,'lba, de tinjo ]\ifunicípio to-
mm c[GS'118mbrados, o pri
n:18iro em 1.962 e ()

• �..... (••1tHtó,;)U)-
.

(....., aol..,.. (�ml' kUJ'.,li.d,ctJ, ".,
Ao DIltAI!lI NE'J"j'O ' bth..at.fo 1... 2lCJJ ,II., ...

.
. dia 2J de fevereiro. de 1965

Frente Fria: Negr.uvo: Pressão Atmosférica Média: i
1013.0, .111ilibares; 'I'cmperatura .Média: 3,;!.5°

centigra-/dos;

ll.
'mitlatlc Relatíva.. Média: 71.0°;. Pluviosíuadee

�5 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Stratus
;._ Cumulus ._.; Formações de trovoadas incipientes �

IpO Médio: Estável. "

;j,i .

"'1.� .

LPE
pôr o general hÜd!sta e que J connito tio
Nguien Khan,· ::'tté ' aq-ui Vietname possa ,,8 alastrar
rconsíderado o homem-ror- a outros pontos da Asía,
te do Vietna.me do 81.11. Os Numa mensagem ao 1)::'11-
rebeldes continua-in de pôs- cípe Norodon Shi-Anuki,
se de 3 pontos-chave. < Do de Cambodja, o chefe do
Cornandó das Fôrças Ar-' :Estado Fraricês, adverti Ll
madas. O aéroport, Inter- .

que aFran�a vê .;)OiU preo
nacíonaf e. a Rádio de Sai- cupação a sítuaçân dr/ 51.;

gon: :Êste foi O sétímo gol- déste asiático, enquanto <t
pe .de Estado no Víetna.ne imprensa francesa diz; que
desde a deposição do pre- o chanceler Couve deMour
siclente Ngo Dln-Díen "a 16 .. ville, ínrormou ao �:e(!:'et;';,-
rnêses., rio de Estado, Dean }{JJ;';ck.
PARIS, 20 (OE) C que a França não apoiàrá

presidente Chartles de Guu . os ·EE.UU._ num eonflíto
le expressou hoje seus te- com. a China comunista,",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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h" ?no ....

Quantos Qvos,quanta . mateiga,quanto açu
car,afinal,quanto custaram todos os ingredi
eJ?tes daquele colosso?
Mas, não foi somente o bôlo.Foram todas
aquelas 'coisas .espetaculares que fazem o

programa do quarto centenário ...
Enquanto isso,existem os que engolem saliva.
e catam comida nos caixões de lixo. É' uma
tristeza dizer-se isso mas é verdade mCOll-.

testaveL

.
i;ESSEN (IF) � �\ maior

ponte clrculatóría do mun

do, lançada sôbre o Canal.
de Suez, em EI Ferda aea

ba de ser concluída, infor
ma a firma alemã Krupp,
de Essen. Esta ponte de

re
317 metros possui Ur'}8 par ;

te móvel de 167 metros, ,

sendo : necessários apenas
. quatro minutos para' abrí
la 'para a passaggern de
navios.

seno

Depois' de teréin' falhado
todos os meios de conseguir
a proibição da passagem
pelos terrenos de sua fa

zenda, um fa��hdeiro na In

glaterra do Norte pôs a se

guinte pl\l.ca na en,trada usa

da indevidamente· por .
mo

radores da vila: "O uso des- ,

te caminho sÓ é permitido
a? . gado." - O resultado
desta placa foi além de. tô-

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

saCIA

A CRISE E A VII}K"CARA EM GUA

NABARA .. Será 'mesmo que' haverá crise

em Guanabara? Será que tudo está caro na

quela maravilhosa cidade?
E o bolo? Por WALTER LANGE da expetativa.

Quando ha pobres 110S morros .passando mi- N" 383 A T E N 'e A- lOJohn J. Hanley, um irlan- . Casamento: No próximo dia
séria de cão? Em Allgau ladrões entra, dês, morreu pobre e esque- SRS. RE.PRESENTANTES E 9, na Capela do Divino Espi-
Mas não cOlnentemos.Vamos :transcrever,na ram em um galinheiro, má, cido em um desastre de rito Santo, reàlitar-s�á a

,
.

D J,. C';"
.

d
.

'1'8 d taram todos os' gansos que trânsito. Tão pobre que o VENDEDORES cerimônia do casamento de
íntegra,o. que diz �a'flo arioca, e '

.

o
encontraram, levando-os con- seu cadáver foi pôsto a dís- Roseura Gil Malet, com o

corrente.que l}0s d1:· resposta. exáta, sigo. beixaram' vivo um posição' de uma. faculd,<\,tle
"OTIMO Ble.O."

senhor Norivaldino Orlandin
.

ganso velho e penduraram .

de anatomia. E:nttetanto ê�e . Os convidados, serão recep-Vamos lá.pois. em seu pescoço um bilhete já. foi um dos mais ricos
.

Firma conceituada no-ramo de bijoute- clonados nos salões do Lux

"O Bo�lo do IV Centenar1'0 Ioi segurado €1",1
'com os

.

seguintes dü�êres:. 'homens de sua época. Tinha d'
.

d I'
-.

J... ' HQtel.'" v
, I'I'OS, cnnl varia h,. estoque .b.·oo ates. putsei-"Esta noite. fiquei víuvo.".> o apelido de "Barão da VI 'IV

>

Cr$ 20 milhões, até o. dia 1. de março, quan-, Broadway". MÜltimilionári6, ras, brincos, brnehes,' chaveiros, canetas, is- Pela Várig, Procedente do

do será cortado pelo governador Lacerda' .110
Ássustados olhavam os' então. muito tinha feito pe- .

f f'
".

tá 't' d Rio de Janeiro chegon on-
. . , passageiros .de um bonde la 'sua patria. Por duas ve-. qumros, ,es erogra .Icas, .etc., es a acel an, o .

tem a nossa cidade, a senho-
'. Maracanãzinho, ao som de "Parabéns .pra em Hamburgo para um pe- zes pôs a disposição dos vendedores para o Estado de' Santa Catarina ra Norma B. Viégas.
Você". Não se sabe se o seguro . foi leito a queno cachorro que acaba- seus compatriotas da Irlan-

para ve
..
ndas por ..·.· Reembolso.' '. _.. Ca!fas,-' P,J,:f va de entrar, acompanhado dia, a quantia de 24 milhões - Glorinha dos Santos, está as

I

im de'evitar que alguém' coma o bôlo
. SóZÍ- por um senhor, É que o de Dólares e em outra oca- RAl:M:UNDO LIMA -' rua tàrlos de' SOUZf.l.

.

voltas com sua fantasia de

nho, O que parece pouco 'próvável,' pOIS êle animalzinho se dôs em pé, sião mais 18 milhões. Quan- Nasareth, 18 ........�l2 _:_,.. ,'. S. 'Paulo:.
'.'

'.'Baiana" para dar nota al-

perto de um passageiro sen- do êle aparecia na ,Inglater-' ta nos dias de carnaval,
pesará três toneladas e medirá 16 metros de tado e exclamou: "Levanta- ra, o seu autómovel sempre

_-_o
.

base e cinco de altura.
.

te sôa besta." Depois rom- traeía uma bandeira írlan- IV Baile Municipal deCamevel
o

. j b
�

Id' peram em grandes garga- dêsa. Agora, por ocasião de
m�lOr O O O mundo foi segurado pela Cia lhadas quando descobriram' sua morte, verificaram que d FI

.. ,

01'Spanhia Continental de Seguros, que não es- que o dono do cachorro a sua imensa fortuna estava e 'ona-nop ., .

clarece se as 50 mI'1 pessoas que deverão co-
era ventríloquo. reduzida a poucos dólares. I - O IV Baile Munícípal de Florianópolis, . será

- - realizado no dia 26 ele' fevereiro sexta feira - n('.·
mê-Io ser�o ind�nizadas em caso de Índiges- o nome "Jansen" b o Mrs. Susan Shawn apre- CLube Doze de Agôsto, na Rua João Pinto, às -22, horas.

r RtI'
.

mais comum na. Holanda. sen�ou queixa couLrü. ',l.fill II - Traje à-rig;or - sn10kirig ou·sammer .......c. fanta- Noivado: Com .

a srta. Lilicao. _'Ln re e as estara, certamente, o gover- Agora déz mil holandeses firma que fabrica um pro- sia de luxo, origina\ ou de/conjuntó. Para' as' Senhoras Gomes, marcou casamento,
néldor àb Guanabara, que comerá a prilnei- com êste nome resolve,am duto chamado "Kik", para é Senhoritas será permitido ,o vestido de meia 'gala .0: senh!Jr José Afonso Sch-

ra fatia ,,' reunir-se em um Congres, cura de rugas, etc., alegan- . (curto). .; ,
midt. Na residência do se.

.
,

so no próximo verão. Tre- do que o mesmo nenhum III "-Os convite serão: vendidos à partir d� segun.-, nlinr e senhora Nilo· Cam-
Leram,lneus alnigos?Não é mesmo UlTI ab- ze prefeitos de. cidades ho- efeito lhe causou; Por tres da-feira, às 14 horas. Casal).quatro'.mil� cruzeiros .:Ull1n pos Gomes (Lail'e), f�i alta-
surdo,Uln doloroso t t desafio c\ l<1nclesas, que se chamam vezes a justiça rejeitou a, pessôa dois e quin'hentos ·cruzeiros. Local, - secretaria. mente festejado o aconteci-

con ras e,um Jansen; tomarão parte no queixa, '�ustific.\l.ndo a sua do Clube Doze de Agôsto, Rua J03-0' Pintá n. 10,. onde> .mel1to.
pobrêsa semelhante coisa?' Falemos nesta mesmo e presidirãq, o ban- decisão eom a alegação de estão sendo vendidr.� as me,sas. UÍna mesa ten1 .dil;eito
li:g.guagem simples par:: Cy� :'odos compre-

auete ,de déz mil "Jansens". que a queLxosa "já. passou a quatro convites.
...

. :r;>ara êste banquete tudo se- do tempo". É que Mrs, IV _ Os associados do Clube ,Doze !ie Agôstl), terfi>o'endam. Um. bolo see:urado em ')0 ml'lh(�_)'es',', I.'i. fornecido' por .Jansens: a ShaI:<:n tem apenas 887 anos '._

l'� �
- direito ao ingresso no Baile; com a .apresentaGa,J� ..� a

Um bôlo com' três tO'lleléiçtas e meditá 16 ;'(�!d:r�n�:���;;'i;O�����l��e�. ��o i�:de'cor!::::��n��m eí: carteirà em dias cQm Q Clube.

t d b
.

..

l' v . -!'rão será permitido ingres1?O de rhenorés (!Eme ros e ase e CInco de atura.. sel1. verdur,eiros Jansen .ete" decisão e apelou para 11
dezoito anos. AÉ moças de quinze à' dezoito anos, ,,1.C )m-

Quantos ovos. quanta manteiga. quallto açu-
T"1rn'1ém os garçons serão mais alta côrte de justiça panhadas de- seus pais.

. 8al'tolómeu, está. lno�el1-'
- Jansen e á noite haverá um americana. .. \

.

f' UÊi
talltlo !) n1undo s��al el� prOcedente de No:va Iorque,

eS'Jetáculo, cuj,os� ....
artistas {

,

, �I � O d,esfile de fa�tasias :;lera. e�� ,1)._,..1.:;>. pas-, 'g'ante:'
'. • . fazl sucesso no Rio de Janei-

t d' , _..
d J

,. 'j-�f-:
.

�b de
sarel'a que tera dois metros de ,altUra; .cuJa ::t "apresen-

.' 1'0> A'tlal';;�..a· Colombo, hOJ-eo os serao e ,nome an- A solenidade une re
, .,�L;tf1ção ser� feita no decorre_:'do baile:'shó hdaVer::i. nl1� George Alberto Peix,oto,. seõhora .l. Flores, a mais

intetru�çao para a coroa�ao da Ham � .

o ��rHflVal' LüU; Uenl'ique Tancredo e -. cetrúiha ;'Miss Brasil" de
de FpolIs. 65, e apresentaçao. das -fantasIas Glasslflc�, �� �

Edgard T. Pinto estão acon-·'.' totlt.s· os tempos.VII ......:... O desfile de fantasias será em ótiginalida-
'

............. ...
'

.............. _

FAZEM ANOS HOJE

)

JOVEM LUIZ CARLOS

Prazél'osos, regi�tramos a passagem de'
mais um aniversário natalício, ontem trans ...

cor,rido, do nosso prezado amigo 'e ,colega d€
trabalho jovem Luiz Carlos Bruno; que �ês
te Diário ocupa as funções de Linotipista e é
p,essoa bastante' relacionada em os nos..�..,s

. tç ;.�
meios sociais. ;,". '. I.

' "'

-o.)". ,'.

O naíaliciante, que nà data de ontelll
foi alvo de grandes manifestações a,e regozi
jo e aprêço, por parte de seu vasto círculo de
amizad1es, nós, os qu� fazem êste jornal, em
bora com atraso, nos ássociamos com voto::;
perenes feliciclades·cxtensivas a sua digna fa

,�.
•

J
mHla.

JOVEM GERALDINO

IS

enterro do .Conde de Har-

rowby, em Sandon, _na In

glaterra, e de sua espôsa .'1

Cond.essa de Harrowby, se

realizou no mesmo di� e

com a música "A l\1;archa
Nupcial", sôbre cujo som .se

tinham casado 68 anos an

tes. Os dois morremm na
. mesmo dia com a idade de

91 e 89 anos, respectivamen
te. Foi o último dese.io do

Conde e da Condessa, co

mo uma manifestação de

seu mút.uo amor.

Na vila Harnani, perto
'de San Sebastian, Espanha,
um bode entrou em uma ca

sa; cuja porta e,stava meio

aberta e onde um casal, re-.
cem casado, passav."l a sua

lua de mel. Com muito sa,

crificio haviam conséguido
preparar a sua moradia.

Móveis novos, espêlhos bo

nitos e grandes, etc. Quan
do o bode entrou, natural·
mente' se enfureceu porque

. viu no espêlho um outro

bode! Avancou' com fúria

no mesmo quebrando o

ri1óvel, assim como tudo
mais que lhe apareceu pela'
frente.

Tambél� há I á g r imas
de. . . satisfação: Quando
José Ingeniêrós tinha sete

'a[los, prestou exames gerais
no colégio que' cursava,
tendo sido aprovado

.

com

distincão em tôdas as ma,

térias," recebendo � meda

lha destinada ao aluno mo

lhar do Instituto. Entregou
esta medalha a sua mãe

quandO
.

chegou em casa,
com um gesto displicente,
pensando, naturalmente que.
se tratava de uma coisa ba
nal. Escutou depois 'uns so

luços, mal reprimidos, pro-
. venientes d'lo emoção que
havia provocado na sua
progenitora. Voltou as pres
sas e ajoelhou·se perto de
sua mamãe e disse: "Eu
não tenho culpa de me te
rem dado �ssa medalha;
mamãesinha, não chores,
eu prometo que nunca ID,'lois
m8 darão outra.".

ana. de uez

Iomúnicacãe da FãCuíd'ade
.

�.'

de Filosofia
.

Concurso de Habilitação
A Secretaria da Faculdade de FiÍosofiá, CIências e

Letras comunica aos interessados -que- as inscrições pa
ra o Concurso de Habilitação, 'em 2a. Chamada, esta

rão abertas de 24 a 27 de fevereíro corrente, 1'10 horário
das 8 às 12 horas. na mesma Sectetaria, onde se acham
afixados os respectivos editais.

.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 19'65.
Aurora Goufar], ---: Secretária

Será altamente festejado na

próxima terça-feira, os 15

anos de Ana Maria, Filha do

casal dr. Ary Kardec Mello

(Dalva).

E' assunto em sociedade, a

festa de Carnaval que será

reali.zada, sábado préximo 'na

bonita residência do símpá
tico casal senhor e senhora,

dr. Orlando Gooldner (Almi
ra)

24-2-65

,

Viajnndo num transatlântí-
co de luxo, '. procedente da

Europa, ·chegou. ontem ao

Rio de Janeiro, o casal se

nhor e. senhora dr. Jaison
. Barreto.. (Astrid ).

Será no próximo sábado, o

"h'aile Municipal"; na sede
({o' clube Doze de .Agosto a

rtla .João· PInto. A promoção
. -d.o cronist.a Social Lazaro

de, de conjunto e luxo,
VIU �. Os prêmiOS das fantasias premiadas serão

entregues uma semana após o carná'i'al; C0111 timo Co

CWitel no Querêneia Palace.

IX - A Comissão Julgadora será conhecid,.t na

·ocasião do Baile.

/
;

Floríanópolls.

tecendo num fim de sema

na nas praias da cidade de

Laguna. ,

Pr.ocedente de Brasilia, on

de participou do çongresso
das Assembléias dos Esta

dos Brasileiros, o Deputado
Fernandn Viegas.

De Curitiba: Está marcado

pata o mês de maio na cio

dade de Curitiba; o casamen
to de Ricardo da Costa Mo

raes, com a bonita srta. Ve

ra
.

Lúcia da Silva.

Jantava no Restaurante
"Chafariz" num grupo de a�

. nngos ., o Senador Irmeu

Bornhausen.

E por falarmos no restau

rante "Chafariz", José Ribei

ro e Neide Maria, já deram

seu "Show", no simpático
ambiente.
O dr. Jerson Dalcanale que
está passando o verão 110

Balneário Camboriú, na noi
te de sexta feira jantava no

"American Bar" do Querên·
cia Palaee, 'l'm comnanhía

do jovem Ernani Rigon.

Uma notícia que está circu

lando em sociedade com

grande entusiasmo para a

elegância catarínense, é o

desfile de mondas que será

'lançado pelo costureiro
"LENZI". Os tecidos' da in·

dústria Textil T.' Gabriel
S. A., escolhe o otltOllO para
sua' alll'eSelltação' a Mulllel:
Catarinense.

Cicula em nossa, cidade Va"

nia Maria Schmidt, "Miss

Elegante Bangú" da. cidade

de Corrcódia.

Muita g'ente está revoltada,
c01U. as medidas severas so

bre '

O' pl'oibimento de ber

mudl\s e lanças -perfume nOS

Clubes, dtlrante o Carnaval.

.. ,

Clínica InfiUitil
,

Consultório: rua.:J�rÔnimo Coelho no, 325
mconju. 207 -. Ed·. Julieta'Fone: 2495 - ho·
rário das 14.30 às,lS.hs.

.

.LAZARO BARTOLOMEU Promotol· .

Relações Econômicas Brasil-AJemanhaJ
BONN - (IF) - Por so

licitação de economistf!," 8,

lcmães ·interessaclcs DO in

cremento do romérr:i.o C01�1

o Brasil, refl.lj70�-se no �lia

26 de janeiro vários c,,;b�":
tes, no Mini>:tério ci'"" Lc'8-

nomi.a, nest '. cidade, ac�r··

Cf!. elos vá1'lo� aspecitJ'; da.:;

relações erü'!, licas ·l:'r.1sil:.:i

ras-alemãs. ') tema cen-,

traI foi' o pl�oblema dps in-

vestimentas' alemães ]JO

Brasil.

.I,
. Rogério ·Vaz Sepetiba· ..

o mais 'antigo diário de ontem, do aniversário nata- do, ,qtualmente, a 2.a Série
Santa Catarina; sente-se' per- líbio do talentoso jovem Ro· elo· curso científico' do Eo
feitamente à vontade p,l3.ra g-ério Vaz Selletida. Cursan- légio Catarinense, o nataU
noticiar, o transcurso, ciante se notabiliza pelo

fato de, desde que ingressou
'naquele modelar e'stabeleci
menta de' ensino,. conseguir
sempre a primeira. coloca,
ção. E' bom salientar que,
·há. pouco, foi inserto, nesta

fôlha, um seu artigo subor
dinado ao título "O Homem
do Século", tendo desperta
do ressenância não só pe
los conceitos lapidares emi·

tidos, mas tam6ém. e, sobre
túdo pelo comedimento, de

linguagem, pela 'riqueza des"
bordante do seu vo·cabtrlá·
rio e estilo sóbrio e .castiço.
Ao evocarmos a efeméride,
levamos a você Rogério,
assim como a tôdª, a sua fa

mília, os nossos mais arden
tes votos de felicidades.

Senhorinha Iál'a l\'lLlrcia
CamisãQ
Entre a alegria e b cari

nho elos seus extreme'Cidos

pais Nazaré Camisão, pro
ficiente' escrivão da Delega
cia Regional de Pólícia e sua

Exma. esposa Da. Luci Din·

gee Camisão e demais fami-
• I !iares, comemor.a hoje o

Completou mais mn anivel'sário natalí.. transcurso de suas 15 riso-
,

G ldi nhas primaveras, ti. gentil
CIO, no dia de ontem, o jow�m el'a no Du- e prendada senhorinha lára
arte da: Silva Filho, alto funcionátio da Se.. Márci(.l. Mamisão, que por

desse mstivo receberá nrui·cretaria de Educação e Cultur� e.�ssoa e tas felicitações de 'suas a-o

destaque em os -nossos, meios sociais" migUinhas e pessôas de re·

Ao. Geraldíno e seus. familiares .embOra, lações de sua digna felnflia. Neils PauIsen,' de Upsala,
A estlmaçla Iara e seus Suécia, ·mQl':reu ern 1907

"

mente, "O ESTADO'? 'envia.1hês �eu.s dignos genitôres, as Inossas corn a id :à�Zde 160 anós
I

.

SOS cunÜJrimelltoso l;,.'�f _.

feiic!,t�ç��S;'Cbmfv§itp:-- '"."""."".",.d,é"iX0W. clofsi}fil';:
<

''"-'�',l':;',' A:"_-�t-;\':<,,;;;,?�,i�,,.;,,. .. •.. , :==::==::J;:=:.:,�::ií�::.."'4�!t;..::.�.:;::�:..!�t_):.;;�;�,J�;�*�I��·�!';;;,<·:",,;e:0;"���··��0}TÇ0i���;

Participaram dêstes :" e_o
bates representantE'l das

dasses �produtora.s alen;:'i.s,
liçlerando os traba1l1i);; I)

dir.etor ministE"'ial 4::. K"t';

ser,

Televisão a Côres
,na Alemanha

BONN - (IF) - Na Ale
manhá Ocidental dever
se-à iniciar no outono de

1967, a transmissão de pl'o
gramas de televisão à cô.
res, Tal prazo foi fjxado

pelos Correios Federeis, lu':."
dústria, Rádio-difusão e Te'

levisão, após uma telí-hião
conjunta em Colônia, de
vendo as transmissões a

.

côres serem feitas ém con ...

junção
.

com as aüu;is
transmissões.

Papel Higienico
lAMBO

Rolo Cr$ 80.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:Florianópolis, 21-2!t;ii.

Im ôsto e enda:
Instrucões Sôbre Desconto

,
.

.' .'
,

nes
Para orientacão

.

de nos- baixadas pelo Diretor do . mensal dó. tributo .nas ron- presentante no Brasil de
sos leitores, . publícamos I .

a Departamento d;' Iinpõsto tes referentemente a venci- firmas ou sociedades auto
seguir as "INSTRUÇÕES", de Renda sÔbre 'O desconto -mentos, salãrios, etc. a par- rizadas a funcionar no ter-

, " .

tír de janeiro'
.

fluente: ritório nacional.

lote ., '12.x 2.6,� P.. r.,à.;ia tJub>,e.- "Oonsíderaatío que a lei 5. Estão isentos do im-
\.;J

_ n.O 4./){)6, .de 3Ó de novem- posto os rendimentos do
VENDE�SE ._.. Tratar: Conselheiro.Ma- bro 'de;)964" que' entrará em trabalho auferidos por:

.

'. vigor' a. 1.0 . de -janeíro ,

de I - Servidores diploma-Ira, 48 -' sala- 2. "

':

; .

.

1965, .Intrcduziu; profundas 'tícos de governos estrangeí-
..

'

, 'mpditicaç,õeS.",no' sistema de ros;
.
... , ', tríbutação dos "rendimentos II - Servidores de orga-

do,
.

trabaãho. 'àss,aI,ariadó: I nísmos internacionais de
Considerando que se faz qqtl o Brasil faç,':l parte e

conveniente.; ':dlsciplinar a aos quais se tenha obriga
aplicação das- novas dispo- do, por tratado ou convê-

, ." síções 'legals',.eom ,a neces- nío, a conceder isenção;TELHAS USADAS. PARA 'VENDA: saria antecedênoía, de sorte III - Servidor não bra-
,..

'.
'

..
'

" a ·se ptomow� a sua divul- sileiro de embaixada, con-

T· t ···F 'd 'M" h d
·i. 6'4:··:·i I',' "g-ação eIÍl,tempo utíl: sulado e repartições oficiaisra ar. ernan o. ac a o, ' "7�: .: ;.

' ..DÉ:.tE;RMJr.;rÀ .. "aos .senho- de outros países no' Brasil,
"

' ":.', c
: . reg. de�ega,cf0s '. regionais e desde que no país de Sll,'1

< " ;/ sêcciÓ1!l'�is/ e�2,c,hefes de, Iris- nacionalidade seja assegura-
.., •

. c,',' 'p�tO:r.ias ':.do" :Imp'osto. de do igual tratamento a bra-
--�--..,...--�--,--__,,.------_• ....,.;..'-'...'-O';'.___,.'" ·Renda;. q'qe obsesvem, .. cllvul- síleíros que ali exerçam

C'I','a, .,'C',a''.'t'a�-r"1nense, de" .,' C'··Im
.

e'·.n·f·.·.o·, �,...',;.'.. ' .. ',;.' �u'em .' e, ,fâçàri:t'.c'4mp'tir�, as idênticas funções.
.

.

se�i1jtes,r- J:.. ;' '.' Da renda' líquida
, ,.

"
. tNsmuçõ�s ,'" 6. O desconto do impos-

" ,-pOrtland .

,
. Dos côntribuintes' . to terá por base ':l renda

" ,1:.,Estãó' sujeii�s -aov ;:des-. liquida, 'representada pela.A V I S O \ '

conto do: / ilnposto, sôbre remuneração,. total (salário,
, .

-
. "

'.

.

. te;ndipientôs·. "dó' ." trabalho vencimento,' subsidias, adi-Pelo presente, cíentífícamos aos- srs. acionistas que se: . ªssilari�âo� dé.: !Içord!) com
. cíenaís, ' ordenado, retirada,acham a sua' dlsposiç�o, )jei escritório dest8.0. C01n:t>ailflta;: â: Tâbefa",r: ,.':lnexa;. :tódas' as .

comissão,' percentagem, grae.m:Salseiro, nesta Cidade, os dOGl:lP1eritos a' q�e Sl'l ::q�fere, pesso�s." \,iisiç�s '.: domicilia- tif'icações, vantagens,. peno ,art, 99 da ·atuaf.ilei ,das soCiedades por açi}es' (decrep071ei. ': dás>Ol,l.,tesidentes', ,no .:sra-· sões; ptovent6s, honol'.':lriosn.o .2.627, de 26-9·1940) e telativos ao' exercíéio de '1964:
.

-

si! qiUê atifi�â:Ih:·i-.eridà :Iiqui-' ou quatquer outra formaItaj,'lÍ, :3 de fevereiro de 1965.
,
,'.' da :,,' mensal,' '

defiriída: no de retribuição) diminuida
,

.r
, 'item

.

:.6 dest<Ís:, mS,tru'ções, da contribuição' de previ-. Pela diretórIll.: ,

'

:..supetio,r' a Cr$ '84.000,00 dência social, do' imposto. �DRO ANTONIO PP.ADO· - Di,retor-Gerente' 23'2 �'-(oite�tá· e" qua,tro < inJ�" 'cru- sindiçal' e dos encargos de
--� _'.-.,

.....':'-"----'"
..

'

z'eirbs�,' s.em,. �distinçãb··,.. de
família.;:.S8XO:; ida'de" estado" Ó.U, .•.. na, 7. Não serão incluidosiMineração', Su:lbra5Heira ,S�'Á,;'� ..

' �:d�,;.,al�a�:�ntl:ibUi�i�".,·�oda .entre os rendimentos sujei-
.

'.. '.. ,.. tos ao d.esconto: .
do impos-

.": A V I S:O .', .
" '�essoà" 'fíSidii. <que', :-aúfjra' to;

.

,
.

.

.

.

' \

. qúalqúé}/ 'esp'ecie� ,'de!, r�jnu- I _ Os proventos de
.

'·Pelo presente,' cientificaIl10s a<;>s' ·S1's. acioni�t:?s,' ,9.\1e- �e',":ne!,q9ãó ',por tràb:Üqo" ou aposentadoria ou reforma,achal)1 a sua disposição" no escritório' desta: Sociéda9,e,. ep::!. '. setviçc)" 'prestado ;'no .:ej(erci-
. quando motivada peI,':ls moSalseira, nesta cidà;de, os documentos a' que �e r�fere, o. ,Cio '-de'-'empregci, ca-rgo ou..

. lestias enumeradas no itemart:o 99 da atual lei d':lS sociedades por ações 'C<l'écreto-tei
.

função, publica. oU,:,priváda,, . ...
. , III do artigo 178 da lein,o 2,'627, de 26-991940) relativos ao exercícfo :de"19M.,' '. 'cons'iderandO:se trabàH1ador..

\," .' ,
, assaladado;,par.':l -ef�ítO'''. de, n.O 1.711, de 28, de outubro

.

, , , de 1952;.,
ltajaí, 3 de. fevereiro de lfl65.,

-

, "imposto-'de ·renda� ',tam.bém 'd
_ _

"
..

,.
o fú:ric1onàrio' 'pub1ic0,,�civil II - A li emzaçao e o

, , aviso previa, pagos por des-
- " 'e ni.nita:r, os

.

rtlágistr$.dos,
, os ser.ventuairíós,. da' j:ü'st'ica, pedida ou rescisão de con

.
23-2 .. " os ,meIl)br�s "dO Mintsté;io trato de trá:balho, não exce

PUblico ,e os 'furiciQ�ari6s e
dentes dos limites garanti

, ll1embr�� das Casasn:;egisla- dos pela lei;
'. . . III -' '.As indenizaçÕestiv,qs.

. \

\
"

por 1'1,�i<:Jente�. nQ. trabalpo:
IV - O salario-família;
V - As gratificações por

quebra de caixa' pagas aos

tesoureiros e· a outros em

pregados, 'en,quanto mani

pularem efetivamente valo
res., desde 'que em limites

. r,':lzoaveis nessa especie de

trabalho; ,

'.

-, ...�
..

------�------- ."".---'�".-"""_-

GARAGEM PARA'· ALUGAR' .'

.
. �.

. ,

Sr -Grangeiro., ,
-Ó,

,Pehl, diretoria: ,

IDRO ANTONIO PRADO - Diretor-TécJlic.O·, ,.,. .

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

AUTOM,ÓVEIS'
-! . .

.

"'SISTEMA"DE FUNDO �COMUM',"·.
.

3. 'Picam equiparados,: ao
.

.' . 'empregado assalariaap; i: pa�aquisição de automóveis e c�o�e�áS, ,"YoF ··rá ,fins de imposto "de;'ren-
ksWà!!em pelo 'sistema de f�do Colnu

..

m.•·.· ,. que .da; ..os trabalha:d�res': :'a'vul-
00

so"', ·a·
..

··q'ue·· se',"r·efe·re'�:a.·· Lei. ,.., .. ,., .
_" .

-:, ... -: . "... . ,::,
.�stao abertas' as mscrlçoes p�a· a' :prnne,lra. Orga;nica 'da Previdê�cÚt :So-

série. Maiores escIarecimento,s: 'os;'irt��ies�a':' .
�jal ,q:e�, ri.o, 3.807'; d�".:2!.": de.

,.., . .' t'"
.,. .l'.' '_'"

M· 'ago(St9 de 1�60,. art. ·,1"" " le-
do poderao obter no escr Orl()' Uje:;,n()Ssa; . a-o ,tra "c", os titúlares':de"em-
triz, à rua CeI. P'edro Demofo�: 146.6', ..� Es-'" �r�sas .... iIlciiVi!luais. e; 9�< s�-
, . ., .�.

'

. l' ..'

,
. 010S, dIretores €, cOl').selhel-nelto, no horarlo comercIa .'

.

, '. .

'

..ros <le' sociedades \«omér-
C. RAMOS SIA.•CO'MERCIO-iE: AGENCIA '.'

ciàis: ou Civis de qÜ�lqüer
d d A'· d'

.'.' .... natureza;; '

... "',' i·
'

..

. Rev�n e ores utorl�a �s'_', '" ' 4:. 'Équipara�se a'::'(W'étor.

.

'. :�2'l:�2�6,5 : de socieçlade aporÍinut b' re-
:l, '

VI - As ájudas de custo
e as diaria['\ pagas pelos co'

fres publicas ou pelo em

pregador, quando efetiva
mente destinadas' á indeni, .

zação d� gastos de transfe-
I rencia e' de instal':lção

.

do
.

' contribuinte' e da sua- famí-
lia em localidade di'fe.rente
daquela em que residia;
VII - Os premias de se

guro de vida em grupo pa
gos pelo' empregador em

beneficio' dos 'seus emprega·
dos;

VIU - O valor da

mentação forneci.d':l gratui
tamente pelo empregador
aos' seus empregados" ou a

diferença entre o preço co

brado pela alimentação for
neCida e o seu valor de

mercado;

IX - O valor de unifór
mes, roupas ou vestimentas

especiais, indispens'iveis ao

exercício do: emprego, cargo
ou função, fornecidos pelo

. empregador gratuitamente
ou a preços inferiores ao

custo;

Divulgue
leiõ, Assine e

"O ESTADO;'nasceu forte>e sa,dio� ..
. 't-.__ , ••

_--;_
. �.

Aliás como todos o-s bezerros cujas "manijasl.' foram tratadas' a
tempo, convenientemente, com produto� PF1ZER. Muitas curaram
suas niatrites. com Tabletes Solúveis de TERRl\MICINA PFIZER,
e outras evitaram a leptoSpirose com TERRAMICINA Injetáv.el.
Mas houve também a VACINA TRIV�LENTE PF"IZER CONTRA A
AFTOSA, e mais os suplementos yitaminicos, 'que !JS 'tQr:1aram
mais rssistentes às molésiia's: em géral. Com ·saú�e. "elas" tive
ram o que dar: vida .com, mais saú' e para a 'novissima geração ...

.,: 1- r .
"

,
_,

Tilbletes ,50lúveis de TERRAM/el A -JEIiRAMICI�'A Injetável',
.

VACINA TRIVALENTE N>TRA A AFT05A

Nade: rle·
REB;TES

Exi'a em sev carro
t Lona

-

de Ereios COLADA9
- 60% mais no apDveita .

m�nto .daP :t.,<1Ilas ... "

�..

Fontes
x - o valor do' transpor

te gratuito, ou subvenciona
do, fornecido ou pago pelo .

empregador em benefício
dos seus empregados, seus

familiares . ou dependentes,
8. Não se. considera ,como

parcela do rendimento do
trabalho, para êfeito do

.
desconto do imposto. é(e que
trata o art. lG da, ,Lei, n.O ..

4,506, de 30 de novembro de
.

1964, a cota-parta-de muI
tas, a qual' permanece su

jeita ao desconto do impos
to proporcional de 10%I

.

(dez por cento), a que se

refere o art.' 41 da Lei 0'.0 "

2.354, de 29 de novembro
de 1954,

.

(Ccntínua)

I�� \
g. "

Cc:_----��. "

- 11"_:;'h���_Y
,',' �T -,.��--

r"

..
E�li>écialniente fabricc:do� para a construção de oçudes, taipas,

. bar.ragens .

e paro prepará do solo e irrigação.
'.

"

.,. -i0 HP - 4.400 Kg
AS�IST!NélA, T�CNléA lOCAL' C.OM EOUiPE TREINADA PHA PRÓP�'A FÁBRICA: ESTOQU'E DE PEÇAS PARA REPOSiÇÃO· .4TIIEGA "AEOIArA E FACILIDADES DE
PAGAMENTO. - .. .'

.

IMAFI S.A.
Ru� Vqhl�ltoíriClI'da I>át;;a, 1981 ,Fon� 'DOI· C. 1'0&101 2020 . PÓRTO ALEGRE. RS

End, Tolo!;.,' PATI<OL .' filial: :l;1'" 1 de.' Setemb,o, 1051 . Forie '1978 '

Cabia I'OSl(i1 ?í24 . BluMenciu " se • Eltd. r""';lI,AGIlOI'MiWl

'.--:" r.

PARA O. [,JLTIVO. DO· ARROZ
CONFIE EM

AliaiS-eH lMEDlS
�.���.=--M

.�,'��--: ...

•

., ,

."". -,
'

--------���.--�-_--�------���--------.---------

.

Sem Mercado para 'Arroz .'.
GOIANIA -' (ASP) - A Goiás, com a quase- tot,ali- RIl<1 �ii() .Torgp. �(), _ F'(l\lP 2!'i�r,
assessoria de imprensa do daele das safras' .d�·- éii"i."OL _

Palá"cio dai> Esmeraldas em de 1�63, e )964, e"tocadas,
nota informativa dist!."l sem mercado_

buida à imprensa, revdou O governador .dl") G:)ii",s
que um dos assuntos 011;- reivindicou' a aqu.isiçao .dos
tem d,iscutidos pelo presi- estoques de ãrroz,. pelo.

dente Castelo Branco emn Banco do Brasil,.·e f1cou a
o governador Ribas' Junior . certado que úma COll'lissá:)_
em Brasília,., foi a situarão . dá COBAL

. ..irá ·à .Golánia
difícil' em 'qué se enCOl1,.. imejiatamente à, fi01 de se

trfj,m os agricultores em inteirar do {lroblema,

LONDRES' (BNS)
mída' enlatada não é noví
dade: existe há Il1<.tis de ,.

150 anos. li novidade, .ago
ra, 'é com�a �nsacfLdi1. U.:
ma ',firma .de Glasgow, a

Cer�la. �?-re. Ltda_' lrinçou
a .assegurando que oferece
muitas· vantagens,..,

O al1imento é �.ozinhado
até ficar ligeiramente lftal
passadc> Então, é encerra
do num saco plastic.J, iJor

um processo espe�:�a.L j'ara.�·:en:ata,·dos, 'Sem sofrer o;;u A firma já estáter refeição' p:;.fa doís.. é , Per-c.óziluento ,inérent� à alízanrto r-ínco
imergir os sacos -tn água �mãldi:i:a::'dos pr.oá�qD)
rervente por J.;�". �l�ll1ULOS" ,iri}a;taQ�ento.

..

para· completar (.o" cflzirn'�n-' �� .�-� .,-_,:_. .

to, e abrí�los GQjjl <t'.ma !;COM' ' .�. . '. '
•

SOUêa.· , � �. ,'.:' C"lfn';��. 'nJ"�m1�'�;"�fi;�U!;'�trii",f4Os 'alimentos.:.i?ufaça,clGs",., . _� ,\,v'>"ll \..". -,.ll .• ,<v _y ij"'.l
dêsse ,modo 'po�iE.m S8r'

; i' �RA. 'IAR�; OnÚ,A NÓCETI AlVIlVION
guardados, sem prote.ção Metodo psicológico mcderno especializnr1.o para cri;
de 'congelament'J, P,)l"' 'um
ano. E ápreseutael' . Mela:;
as vantagens nos Hlim'3�l�os

.. Cr·-

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

.
.

J

USINA DE ACUCAR ADELAIDE' S, A.
T r�ca de Ações·

'.

Aumento de Capital 'de 'Cr$
660,o�OiOOO ,para Cr$ 7.10 noo.Ooo

verá iptegralizar as acões
AVISO AOS' ACIONISTAS possuidàs. O subscritor de,

verá .integralizar 'loS' ações
nd ato eia subiicrição.
O direitó de preferência

deverá sér exercido dentro
do prazó de 30 dias, que
tetmmarâ impreterivelmen
te no (Ua1:7/3/65. As ações
que,

.

dent!:'ó dêste prazo não
forem tomadas� serão subs·
critas liyretnente, a" critério
da Assembléi\l;.
Assim, vimos comunicar

aos Senhores Acionistas que
desejarem subescrever as

ações do atual aumento .de
capital, ,que se �irigaJll pes
soalmente, por . procurador
ou· por carta aos nossos Es
critórios de Florianó}!>nlis,
;3,cima referidos, anexando
OB1itGATORIAMENTE, os

títulos representativos das
ações que possuam, para as, çãGdevidas anotações.

Troca de Ações e

Bonificações

ali-

Comunicamos que a par
tir desta dq·ta estaremos re

cebendo os antigos títlllos
representativos de ações do
vaiôr nominal 'de Cr$ ..... ,

5,000 (cinco mil cruzeiros)
para troca pelos de ,':lções do
valôr nominal· de Cr$ 1.000
(um mil cruzeitosr;-e�emis
são das bonificações conce
didadaf' pelas Assembléias
Gerais Extraordinári--'1s de
22/10/56, 27/02/64 e 3/11/64.
Os acionistas que não pos

sam comparecer' pessoal
mente, ou por int�rmédio
de procuradores, para efe
tuar a troca das ações e re

ceber as bonificações acima
referidas, dentro do menor

prazo possível, deverão fa
zê .. lo por carta registrada,
dirigida aos nossos Escritó
rios de Florianópolis, sitos
à rua Tenente Silveira, 25

- 1.0 anelar Caixa Postal,
3171 '- Florianópoli:s, � se,
juntando à mesma os títu
los ,':lntigps

-

represeptativos ,

de ações de Cr$ 5,000, rela-
cionando-os, e indi�ando,
para fins de remessa, o seu

endereço atual

Subscrição

Avisamos ainda que a As
sembléia Geral Extraordiná
ria 'do dia 16 de janeiro de
1965, ·cúj,'1 ata foi publicada
no Diário O�icial do Estaào,
n,o 7.745, do dia 2/2/65, e re

gistrada no dia 28/1/65 na

Junta Comercial do Estado,
.... SO}) n.o 22.547, votou o Au

mento do Capital Social de
Cr$ 660 milhões pata 710,mi
lhões, a ser realizado' por
subscrição em dinheiro, e

representado por 50.000 a,

ções ordinárias de Cr$ 1.000
(um· mil cruzeiros) cada
uma.

Os Senhores ,;,�eiGpistas
terão preferência n&i�'l:tbscri.

, � o, ,p,ª; prb,p�rçi!o�ªs, ,a.çõe(>
otsti�a'its:'Ó'i$.�úb'Scrito 'liíWa:i���

Florianópolis, 15
.

de fe
vereiro de 1965.

asso Eduardo
\
Brennand

Valéria Gomes
Cesar Bastos Gomes
�aulo Bastos Gomes

Edital

AssemNéia Geral
Extraordinária

São convidados os senho
res ácionistas desta S()cie
dade para ai Assembléia Ge
ral Extraordinária a re'1lizar
se em :ma séde social, em

Pedra de Amolar. Ill,1ota,
nêste Estado, no dia 18 de

março dé 1965, às 16 horas
a fim de deliberarem sõbre
a seguinte "ordem do dia"

1 - Ratificação do ,llumen

to q.e capital aprovado na

AGE de 16-1�1965;
2 - Assuntos de interes-

se social

. ,

'ac'..
.

�;
come.

ças.

AIt-a, r9tqçã0.
Anlil:ação tópica de fltíor' (para prevencão

dentâl'i�i).
, ,IAtenele tambcm s] as,

S/)mente 'com 110m marcada -'-- elas 8.30 às 12 e das
às J8 horas

.

da «

um' t�íTeno na pri'Íia BOM ,�BRIGO.
2536 ali' à Av. Hereílio Luzi 1'54.

Tratar pelo

VIBLOK

. :Vacê me conhece?
<Sov uma máquma que ajuda ,a cons

trlli� 'sua caSrl, corn barro e uma pitada de
'cimento Du seja: '10 latas de barro e uma de
cimento.' .

· l'Tqo precisL;, qUE'imar e tão pouco rebo
car, Íne.Ihor�s esclarecimentos procure o a

gente.' aut'prizado c c-x_clusivo nesta praçl:'
sito a Rl�a Be11to Gtmçalves., 14.
.------------------- ------,�---------------

Tran50ortador� Ribeiro' Uda ..

.
,

ICom. 25 anos de 'bons serviç0S em

tra,nsportes dp cargas .entre Pôrto Alegre"
FLorianóp�lis .. Comunica q{le mudou-se pa
ra à. rüa Pedro Ivo n. l'com telefone 3835.
--'-----------' ------_ ....._--

Clínfca . Odonfopediatrica
Dra. Iara OrliJa Noceti Ammon

Método psicológlC;o (úoderno especiBIi·
í.ado para crianças.

AIta rotação '

Aplicaçijo tópica de flúor. (para prevel
da cárie dentária)
Aten� também sr'lS.

SOIllente "!ow hora marcada - d"\ll!J
8,30 às 12 e das 14 9<:; 18 horas

(

, ).

EXCEPCIONAL, 0PO'RTUNIDADE
VENDE-SE. UMA PR.O'PRIEDADE Nr
RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, Nf

ESTREITO', COM o TERRENO MEDIND(
61 MET�OS DE FR"RNTE PO'R 90 DY'
FUNDOS E CASA R�CEM ÇONSTRUID
COM 11 PEÇAS" GAhAGEM E PO'RÃ.
HAlnTAVEL� TRATAR NO LO'CAL OI

PELO' FONE 6231�

ESCRI'PO'RIO DE ADVOCACIA'

ABELARDO' H. BLUMENBERG
A. HAHN.

e PERL'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



En o De
r

Ai'nalllo S. Thiag-u .criou céus e terra. Ent;re-

tanto, como deplora tsaías:
"'}}eus creavít coelum et ,"Ouvi, ó céus e' presta ou..;

terranr". . . Sim, D 'õ I;' S vído, tu ó terra, porque

t<EX-MA�C� � � PA�ENTES
AQerit) Oficlaj da Propriedade- ,

In:iustrio�
•

Hegisn J <L marcas «atente- de invençai
nomes comerciais: tít.:,...lo::, de estabelecimentr

insign ias [r ....ses d� pn'l�dgalld? e m=rcas df

Itua 'l.eneuce Silveira. �:9 - 10 andar' -
r

Sala j -_;_ 1)L. s d� :<:U:)é-t Nair -. Florianópol,s
"_ CaL�( t"'st,J, �,i -- J'O'1t. ;i)1?

_._--__,...

Mihistério da Educação e Cultura'
Universidade de Santa Catarina

FACULDADE DE FARMÁCIA
EIJITAL

tar para a inscrição, todos
os documentos relacionados
no Edital n.o 17/64, de ....

14,/12/64, publicado no Diá
rio Oficial do Est'1do de
Santa Catarina, de 29/12/6'1,
cujas normas se aplicam,
8ubsdiàriamente, ao presen
te.

Abre inscriçõés ao Coneur
80 d� Habilitaqào, em se

gunda chamada; para' ma
iricula inicial. no cu rso

. -' Qe
Fnrm:icin.

De order:!l do E:U110 Sr.'
Professor Luiz Osvaldo d"A

cií.mporn, Diretor dest.'1 Fa

culdade, e de conformidade
com o R.egulamento dêst.e

estabelecimento" torno púpli
co que, em virtude de ·ainda
existirem v-agas na prim�i
ra série, se açham abertas,
�a Secretaria desta Fll:cUldá
de, a rua Esteves Júnior, n.o
1, nesta Capital, a partir do

hoje até o dia 22 do corren

te, as inscrições ao Concur
so de Habilitação, em segun
dá cham,"lda', para, ,matrícula
iniciaJ no Curso, de F�rmá
cla.

_ Os candid�Üos; ao .re�eri.dO
concursd deverão ãpresen�

.I\s 1)rovas
1 do Concurso

de Habilitação. em segunda
chamada, serão reliz,'1das

.

imediatamente após o en

cerramento das inscrições,
obdecendo-se ao horário que
-será aportunameilte fixado.

Secretaria dá. . Faculdade
de Farmácia d'1 Universida
de de Santa Catarina. em

Florianópolis, 17 de feverei
ro ele 1965.

Bel. :amon do Prazeres

Seçretário
VISTO:.

Prof. Luiz _Osvaldo d:camporn
DÜ'etOl;
,:,. 20-ZF

�...__ .

�_..-r-__ .
-

,

--�-"".-

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

Lite as
I.

modo o natural desenvol-. ção esdrúxula mio e dr>
vímento das, fôrças vivas tia hoje: Há cinco mil unos,
tas, mas mal conhece' a sêres humanos ía obilerva.
própria Terra. �s!;a sítua-: vam euidadosamenta (OS
ção exlrú�Ul� 11;],0 é iN' movímentos dos astros . C <).
Criação, que acreditamos cíêncía mais an:,;ga., fi. :�s
esteja paravsuceder argu- tronomta, nasce-i na . Ba-

ima cousa de ':H·:)tundu.men- bílônta. No entanto, 8"; ci-
te inimaginável 11(;;1� íntc- entístas só tiveram. :;I, ! '

Iígêncía humana e su::'i.t"Ícn idéia CE' estudar o -nosso 1-temente univers:;!!.· para: planeta' hã cê.rca:;2 tró-
E' o que ainda Se V0 eh- que tome ii ctvllízação 110- zentos anos. A .onéntação ,

-tre os homens, de ':'iêncb, vos .rumos e possa Ct'·).:; ·.�;r religiosa impedia,' que se I,orgulhosos e pretencíosos,
.

a corlcórdia entre os ho-
.

procurasse uma
.

explicação
por isso afastados de Deus mens dando-lhes paz e ro- ela origem' e eV01uç§.1) ter- I,.e querendo tudo' explicar Ilcidade. ráqueas, que' não auuela I
a seu bel prazer, contando "A conquista do espaço desc�ita na Bi'Jiül. Ílflrma !que lhes não seja preciso' sideral veío

-

ressaltar aín- Rudolf Thiel, 'wí)j� de "O
.

partir de um Oríudor ' Eis' da mais a: extravagància. ROMANCE DA TERR.<\",
o lado fraco da crvílízaçâo do homem' De tato, êle recém-lançado pelas

.

Edl

'ocidentaJ, que z. tem leva- quer possuir outros p1a:1e-, ções Melhoramentos, \):ll
do ao extermínín do sõres tas, mas mal conhece a tradução de Leonid Kiman. '\
humanos e ameaça 'íe tal própria Terra. Esta .;i1;!la- Essa orientacãc religiosa \
---------..,-. -_.- ..&_--,_. a· que se refere Huc(olf IT'hiel. felizmente

. pe':rnit!:l .' •

RE',PR,'E' S'·· [",'N',·TAN' I-·E
hoje uma periel:� C011C1,]<i;- 1
c:5.0 entre a Bíblla e a (;1,;-
l:llcia, pnis que, SPl1l ne

::ra1' que pe,l'3 n�)'l. ,;llS e I
'FI�mla' ataca,dl'sta no ranlO de Peças e

teu::t . .1 (!!10 .t) precIso CO;ll- ·1
- pI48er�del.·

.

e que t':..sa 01';:1-
Acessórios para automóveis, sediada no

.

Ric çfí..o faz-se . nlóc1i�mt,) 1t"s

de Ja'lleiro., 'pl"ocura R!e.presentante ()U Firmr. il1C0erCÍveJs c1,Ja invçó,ti:..
f?,aç,i'io. c-aOe '3.D llO:l1em l"C<.l.-

registradas ,de comprovada capacidade 'UE ti7iU', afim de qUi:) ("n'_8T.l�la í',

.e 1\ •

E
.

I d Cl'"'l0U YP7 n",,,io c1.,y·rI1--1P,tlj·-:)vencI,,'" e dando re,..;erencras para o staco t'
,,-.< 0_

•• Ü�'", _'... 0.1 .. ;'.' I

. Sant:.!\Cat;riJla. Cartas Ç�l� os devidos df�ta. '��a !�::�'=;��as (lw;�a mes- I,
lhes para 1\'1. GOMES, Av. Rio Branco 128'

"o. R011ANC;� :.)1\, TE':�-
I

- 150. andar - Sala 1.507 _. Rio de Janei- RA" que as Birüç00S i,lelho- ,',ro Estac.lo ela Guanabara .
ramentos, pre()c:ul1udas no-

. ,�l:'��:·::��':�'���;:���a:; I ...
ce a êsse ;mpE���a::�,,\1 da
civili.zação. "Og prImeiroil
ciep.tista.s Que se d0"ika,I'fJ :-'1

profi.ssio11almente :\ G;,>;::;'··6-
ria yiv<:ram no s';;cl,J.!(1 l.1US

tado, ·e . o grande "ol"0.ev'o.A Secretaria 'ja Faculdade ele Djr�lto da Univeri'j- ela Geologia" foi, o fabllloso ,da,d(')· de $unta Catarina chama a atenção dos il1tercs,. professor Ábr�l1iall1 Gotsados; para os EditaIs 118. 29/64 e 30/64, publicados 1':0
'

tlieb_ Wcrner; q'11) teve lnDiário Oficial ca União elo dia 4 de J�U1eiro ·do (;Orrel�- mo (i::;Cl�ulo () granele AiGte ano, Seçüo I - Parte II, que abrem, pelei prazo de: xander von Humboidt. D�s Iüozc meses (12)" inscr?ção aos' Concursos, de Ti�l).lbs e ele ent§o, sete ge,'aç6es' deProvas pará [jrovimento efetivo das e:íte:::ras 'de' Dire;- cientist'1:; apemts fízeriJ,m u I
,; to Jliclictár10 Civil,; Za:.' ea�leira, e Direitq Administrai;ivo, GeologIa. des')l:y,1 :- '-s� I

24:':2
." li

mais l'apidainente elo (j'-lC!_._�

qUàlq,lér. outra' ciencia, ,Por I
out"rJ�?"ú:�·do;.' l1t:;nllulT: t�scri-

�

,*,tOl' t;hll?;� ft��obe_r�,:) �" :;I..:é;' .

hoje (' mundo fascinante .

qu� ti o estud0 da Geistó
ria. F\sa de'scôbe1"ta' C,)'ll]JE; .

.a !�"dc.L" Thiei, "1,1[) 1:1 se

tornou ·conhe·;i.\.-") r,:) H�'a-
sil com o seu romance da
Astronomia, uE a luz se

faia o Senhor: .críeí filhos,
e exalceí-os; rrt1s êÚ& pre
varicaram contra. mim. O
boi conhece o seu pcssuí-.
dor". é o jumento a mango
doÜ:�a do seu' dono;

.

mas

IsraeL (diga-se: a Humtni

dade) não' tem conheci-

mente, o meu povo não en.

tende", (Is. I" verso 2 e 3\

---_ .._--_ .. - . ..:.----�-

'A V I'S O
Universidade de Santa Catárfoa
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Condon,fniO Luiz Fernando
Oi Ivo Bianchini

. ',:-'�e Novembro, 22 -

"O leitor deveria ler es-

.
sts 11istórias sà�re a nos')a

mãe, a Terra, como s� f,'1s
scm :modernas história:; de
fac'as ,ú;crita1? p�ra adul
tos'�, .d:z o

. famos,1

autor, I_alemão -gue' cohta as coisa;;
mais cu.','iaF:as sôbre () re

nascimento dos' fósseis, a
I, ._ ,:extinção dhS espé(:ié�,. os

'< :estranhos catilinhos rl:1 pe
:trffic�<;ã.0, o e�igma dQ
clima e J ere'sc,men;;o daf
Ulonta'1h:1'l, a fa;;e varIá
vel da, D�� �'l, _.:,t,::
Grandes geó�ogos desfi-

la111 COU10 personagens de
"O ROMANCEr DA TER
RA", desde GO�i."le, que re

construiu a formação geo
lógica da Sicília,' partindo 1./

.

ele um punhado Ue pedrils, Iaté os mais modernos pes
quisadores, qll�' trab:'l.lhari1

•

fartamente equipadcs. Esse
volume, de 34() páginas,
ftmplameilte ilusrt'ad� com

118 dcsenhos, ;} cOIlstitulC.O
de dezenas ele hi::;tórias
que levam títulos sug€sti
'\l'os, como. por exernp'o: Já
ésteve o Pólo' NOl'te loca
lizado no Oceano PJ:�iflco?
Os Alpes surgiram \ do 111a1',
A flora conquista o Inundo
duas vêzes, A i1atureza é
bl'incalhona, Peixe com a:'

madura de cav.aleil'J me

d!icyal, Dor de Dentes da
GCistõria, A chliva lia pa-

\1:'11 ".

" Florianópolis,. 21-2-6:;

.'

PlioxnvlA' saxra-Jelra
será o dia Do IV B(�ila ruli

nícípal com muita c:3pe6-
Que Ví.:!Il.1 sendo �lg-:.t':·, .;._:� o

�om muita cspcctatívu �,o
Clube Doze de 'Agõ,':,;, ; 'n,

sede da r. J. Pinto. Belissi

mas fantasias estão �'.

confeccionadas c vão Q:1r

nota alta no acontcc'mento
de gala do nosso ;",L"" f<Ú

.trma.. passarola com dois

metros de altnrv.,._será
. construida 110 decorrer da

semana, Sr�xta-f.2il"a .. c 16

JlO1'(lS cbri11s vão soar a

brindo o c::u.-hl1,,,ül 1).5 de

,FPOlis.

seus membros um dcs '1S-

(na perfeicão)

AlUda a controlar natalidade
'��li.'���

.'to _.

Legislatl·:as. o CF1(\ o CI)lu
nista]('1] nos j(H·Yio.is

.

de
S50 Paulo e do Rio de Ja

Eeiro; o que 8SCUGOU dos re

'Presclltantes cat8xinenses

r�sun�e-se nisto:' A atlia-,
.

080" do Presidente Ivo Si\.-
vcIra, foi motivo ce Gran�
de org'ulho pafa a j,sse).n

bJ.éia Legislativa e ps;ra o

povo de Santa Catarina.
Brilhamos. MUlto 'cLrigado,
Presidente.

-

suutos ma.s lruportautes.

1'1',' RO�l},JoiDO na Cíne . ,:',_\0

Jose" o filme da Prc Iu

çôes Carrcirào, Batle cas

C"'lllld8c.s 6·1 realiza lo en;

novembro lê-i) no C:ab,;)

Doze, COd1 a presenca de
Miss Bras:l - Angela vas

concellcs.

NA Cidade «íe :�agu!1a.
Cronista. Saciál Celso PRm

plena. foi cre:::kn�ll'.lo 'Jelo
Colunista pa�� indicar. a

Garota R'l,-l.d daqupl:.!. Ci
dade.

FALANDO ('111 Garoia
Ra -ar . .i",_''''a }/I�).,rl� }:.:":�::t�)i
,�>2rá indicB.:!a '-)l ,��i,a co··

luna - rept·'" :;!ta.nt.� m.nfe

na . da cirt�df; de C:l".iu:nr:l..
1

fonnando 1, Jn�lJa lJe)e:za
com Beak'i; N,�ves, l\�elf:l',
a Garota F�adar-Lüim, pa
ra, 9. IV F-:33ta 'ic ·C()r.·.frfl�er

llização 'cLt S:'ci0dade (;8 La
ri;::.ense· do fl.!U f):i.

ANA Mar;;), '::ichEl,éfei-
Miss Persona!i.de,.-le de S.

C .. 64. - vai ao Bail,� YILi

·rliC:ipal,· COjOJi '1 'fau"asia dn

"Havaiana": .'

MARIA AuxiliaiJr:.t Ho

mem, confeccionan::tQ s:�a

fantasia de "Japo!1eza", pa

ra o Municipal 65.

" A PRODUÇõES Cal'l'EÚ��O
vai filmar o BaUt·) ]\'It..r:;,.'�

paI de Fpolis 65.

ROGERIO VAZ '�-Pfl-

'.

p-el de escultor, �Jrrl Napo-
105.0 da ciência.
Pertence o Romance da'

Terra à. coleção da::. Edi
CÕqS Melhorament()�l' >:1eno
;11inada "Cultura 0' CiÀn:'
cia", na 'qual.'estão ineiui
dos, entre outros, ';3 titu-

DEBORAH ,)ürdosiJ Dual"

te, próxima t(�l'(�[i_-[cjr1" v:O<.i

t'P.�1Jpc:0par �ci.!victadc3 no

(!l'.erêr..c1a ....�al:;J..':;e J-Io·tei, pa
eu comemorar '(),3 ,:;eus qnin
z� ,anos .

REGRESSOU de Bmsilla
a DelegaQão Parlo,mentar
(";atarine11se ao COl.1grpsso
Nac:oT1ul do.s ,A.sse:11bl�ias

DA, ontem, reuniu lüÜ ?;n.l.

po de amigos (�11l. sua te ..

: sidência cçllnernClrp,ndo, ;1.-

�& }�. � '�v�r��l�9·(.· �,t...."�,,. ir
..• ,I,

BR-59 - será o ,;<;s.:nto

que v,amos aJ:i'o:rdar e:-n
.

próximas edições.. A ::>am

, panha -parece que "esfriou

los: "Momentos' DeClS1VOS
do Pensamento Filosófico",
de Luis Washt11gtoll Vi,;a,
de que tratán1os' unwri:lr
mente; "E a 'nü;lia TlI':C'a,
Razão ... ", de Wel":Çie' Kel
ier,

.

e "Deuses" 'l'úmu]r;s 0

Sabios (lIa. :Gdlç,ão), de

PROCEDENTE:S o.e Ga3ü
às do· s�i. onde assistiram
a Fes'ta da. Uva,_ chegarão
amanhã, o S�. e 8i:a ,\i
mirante Aureo Dantas ün
ce,), - Tortes; o Sr' e Srã.
Comandante Heitor (!z�
dara) Pleisan Filho' e O

cap_ Ten. Isac.c Bench�mo[

,"MARUJOS franceses",
uni conjunto) de moças fan°

tashLdas que vá,) E;wtrar
no Bl'.úl� lVIUúl�ipal 65.

FALANDO em fantasia
dos muitos t'onjuntosl estão
em 'preparati"os pÜrb. as

,sbrprt;sás: O· Padar, est;í
funcioriaudÇl.

ANA· Mar,ia Ma-chado e!e

Mellq, Ter-ça-feil.'i, rEcepcio
nará cony.idado;; em SUft

r�sidênci.a, l1a ru:<', Po.1re·
Schuller, para e0rae'U')f8.r

quüize prh�laverEl_s.
':E1\fe��AM-s\E ( . ctres�

·

Capital, o Sr e 'Sra Uom�m
dante Luiz 1'4)11'10.; . Corrêa "

Freysleben, êle' foi o Assis
tente do AllEin\nl;l� l1c:dc:-

· malcer, quandc' COmandft.ll
te elo 50. D!stdto N·avaI.
O Comte Frey�ieber;, :com
suá família vieram !)ass({r
úma temporada

.

úe fél'ias' .

em nossa Capital: Est{i hOi>

pida "o na -residóncIa' do
casal Dr. Luiz F'reysleben,

·

na rua ·Tenente Silveira.,

HA \l11esas na lista do

.'

POSSO
-'

lafi·anal' qUE' o

Baile' Mhuict ,3,1 8�.;;t(- ano

'vai supe'í'�� 0:;' do� anos

anteriore�:. �ÜCln' 1.10 for

se a1'rep�lldt'·.�t' Depois eu

conto...
'

R�GRE'3S >u' tio Ri:l, O

Dr. Neri P,)Sr)', �jze!d� que
o expedi�l\\:e ';ia TV -F�or:a
nópolis, 'no ';'ll}tet,' está
'bem adiant..icl.'J -e ptev.r.m211
te estaren'Íus' !l':" sr en1 �fI'�

ráter definiU,,;).

i

0- DECORADI)R ,GarlJel-
lotti, está cor.h à reSpo�.lS�,�
bilidacle da ri eccração do

Baile Munici;;Jt11 de Fpo;is
- "Rio Antig.,)". e.u hon1e

nagem ao: q!
.

CerJ.f'1 'ar!o
do RJ - N') C!nb� -Doze,
está com a '(lrnarnentacão'
- "PALHAÇA1i:1'�

..'
-

.

supéra<:lüs e, mesmo, l''.?;-!
gosos", O IPjre Af011W
Pastore lü 3 r.l1ílS vem mi
nistran.lo orientação a ca

sais, -itwlusi;fe cúm a .apli
caçãô .to \nét·llU.1(' Dr.

Holt, qU3 9'msiste, na '_ne-

Agrada-lhe uma rosa?
.

Então o condom.ínio Luiz Fernando ainda mais.

Com9 a rosa, nasceu de Uma planta. Perfeita
Todos os detalhes foram observados. Cuidadosamente.

Espaco. t.ons(�uccro sobre pilotÍs. ,Garagens independentes.
A sua escolha. apattamentos de dois, três ou cinco QU0ItoS
Exclusividades. Muitas.
Vllnha conhecê-lo. De perto. Nosso escritório estci às ordens diàriamente das 10 às 12 e

d.as 15 à!l 18' horas,

Convenhamos agora:
S� a 'plauia-roseira e per!eita e' lhe dá a rosa 'rainha, u outra, peneI!,? também. lh� dará a

residência ideal. _

Já está funcionando em a.s.gessor:�r6J) nossos traba- diçáo Jiár;8, 1a tem;,)1 ntuSão Paulo a Clínica de 0- lhos.":_ afl.tmou o saecrdu- 1'a da mulher dmante 3
rienta_ç§'o do contrô!€ Cia te _. e �",r leigrji" H1Stiui- meses Oli' mai.s, a,t& se o,b"Natalidac11" dirigi.da por dos pO'c �'lC"::, 08 caRais lX'de terem dados relativamente
um sacerc�I);:c e por llih.ii-
ces catóLÍcQ,3 e Cl_;,iO oLje
tivo é. orientar casais no

sen:ti)� rie reduzirem (., nú
mero ti�: f:Ih,'�. ou cSl,:nçEl
rem cC:llvenicntcl�ll'lJte o

penl.d'J ",ntre. :"I lla�c'ülH 11-

to de dois ou mais filhos.
O ,padre' Afonso Pastore,
que dii-ige a' Clí�lical cliese
que esepcra didmir dúvidas.
entre os casais. ql>tanta· ao" '.; p- r� c'r"l'ca-o de' ,('(rmas Nazisfac ,',c. iW. Ceram. contrôle àc, natalidade. flua _

r I" .

-"" >
". �. ..;

,."

lÍ'l'0 próximo arêrgo $\)) a como rec'H'lhel',:)
,

'ó n.le1o" �. � B'oN'':'" UF') -- 'l::iegundo sôbre o' adiam'mto ,�t�, 'p.5.o
eptgrafe acim3; "IurslnO"s tantos males têm i�at;sado anunciou forta.-voz oficlal -do prazo de _pres�.l'fc;ã:) da
un. estudo 'mais p,:e'ful1do às rela,;;i5"s . ntre 0.'3 l'êmju- elo Govêrno !?2.Ierul, 17111 pl1nibilidl;tde (te C)'émes na-

.

1
-

n·co lemo,', '_e
-1

.•
S elltr'eVl'st" ir.O.'_l· .'''. l'lTIj1I'AnSn ··CÇl·i·l·'el.·",hO '_n,'>s de.desta luagnlfi'ca o Jra, u3, s: ".' ,.v, :'- .t(, \'" . i, Ul.'.a· V( íf,S,' -

r-
':' ':' _ _U v •

. ;
,. qu'a:I clam.os, hoje ap�nas iprá.ticas ·C(;:::(Í,�,ni.veis. "O .... ,· e:n..B

, :j':); ,�1�tt.Cii pa�;a,:. d.l�Úlgaçã9. <'-, I' :l'i��ftactPS ,lpÍ{
���"�''��_.'tt;'��;i�.:;;;,;:":,,,:..�....,,,,:-"""'����h���'if

Baile MunIcipal, lla se('re-

,laria do Clube 12 de A1!os:-'
to, l'ua João Pinto dez
l'Yâo tem fundamentcJ 1 �fo
foca" de que as mesas fo-
'ram todas vendidas. Diver
sas pessoas estão me à1er
tando a êste, !"Js!)eit;), Pol'
tanto há m€s?:s;1, venda
no Clube Doze, para o I'.1u

nicipal da próxmrl. Eexta
feira.

1'ào e-"lL l1:' o empl'é'go, üe seguros sôbr,� o ([ia c"'l. GVU
métódl:s ::mtieoncepl ;onaiz lação. Ein vis�a dos nsul-

tados positivos, o sa,�(:rd!)
'te resolveu ampliar. sua ta.,
refa, instalandú a ,Clinica
de Orientaçã'J, que esta
funcionando na B':bl!Jtec:;l.·
do Hospital Sao Camilo. (,_
AGENCIA PLANALTO).

,

2°. andar - tel, 2828

A UDN CatarlC1.en;;e, est.á
reunif.a nesta capttaJ, des
de ontem. '·Aprmctmsçã.o de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



b Jugo Com
, \

unistnos .•
�I

't<uam 1 fomentar graves en-. o protesto contra a' agres- bolchevista, muitos poderão'
tre os trabalhadores e teo- .são da ÚRSS ,à Fmlândia; 1 pensar que o povo lituano
nicas empregados na cons-

.

.evada a' �eito ��- de hoje em �iia, 'tem me ita

trução de alo.1a'r.en';:15 p ra antes, a 14 de' dezemb,'o' de. .ídade com�r:ista. (pois a

as unidades do. exé-cíte ver: 1939;' em cendíções semef' mãquína de p{opàgan::là ver,

melho recém-chegados. lhantes, luiv� sido ind�fe- malha nos países.'s\ú}juga>
De conformidade com o rido.

.

dos, 'if / maior que "iá s v'u

parágrafo 4° do. Pacto .. dê
'

1 .. na hístoría do mundo. Mas,
Assistência Mútua, a- União In ._:_ COl'iOLUSAO, por favor, .não tenham essa

, Soviética comprometeu.. s'e a impressão errônéa. Os. 'Una-
, ) -'

t
.

b
.

tmtmt.er rínaneetramente .suas Os fatos -aqui -reíatados ''!'los, nao e:n, em a s;:ul_ o.

bases müítares na Lit+ânia. falam por' 'si, jmesm':.s ... O .rnentalídade comunista. Ro

Entret'3nto, quando o gover- I contraste enti:e as n-om-s- íe. após 25 arr-s de ocupa
no lituarso solicitou às r.uto- sas escritas e verbais da ção, .. 'l, Lituânia p�ssui ape

ridades so�iéticas o oa-a- URSS e seus atos é es.on nas 40 rr il comunistas (ou

menta. estas' se re-us-ram téante. 'Para tentar conrun- seja, a metade dos co-v+nts

a fazê-lo. Tqis foram os dú- dír a opinião publica' muri- tas de New York), isto é,
bios ante�edontes us"tdos' dial, procuraram os .p.i:i:;en· apenas 1,4% de SWl p�pu·a·
para prepara,r a invasão. tes de Moscou,' dar uma ção tota1. A 'Russ;a exilou
5. O !'ultimatum" s�viéti- aparencia ridícula, de legm- para a Sfbéria; . de forma

co de 14 de iun�o de 1940 lidr<Jde aos seus atos iniusti· brut'1i, mais de 600 mil li

e a invasã:�' da Lituânia; ficáveis, e como' fa?;em tuanos� A sami;uin8,rilt '-e-rse

consta,ntemente. procur"'''''''>n iuição éontra
-

a Igreja s�
SegUiu-se ,inl€diatamente o . apres�ntar . como ,a,gressQl', processa aindfl .. O �n'riUila

estágio 'final" . da ··agressão . a ,vitL"l1a de sua agressão mento dá n<>r.ão 'prossegue

comuni�ta.· Às 2�c horas . ã� . Além 'dos pretextos' alega.
--,

inexoravelm�nte. Mo�al)'Y'en
,dia 14 de ,itú:,irro de .1940'; d'Js, �otalmente .. f3.W$,'. já te, contudO. 3, Lituani�' não
apem.s, alguns dias apó., Pa, dados acima, o govem� de csb� SUbjugada.
ris ter-se rendido. Mo,'otov Mos�ou tem mostr'1d� n'J Nós. que s�mos de· deg·

ser<:�ão de snl.dA,dos s""viéti'- apresentou um "ultimf'tul'fl" correr dos anos. U"Yla sur· cendencia iitual1ft. cornnro
cos de $113S bases militares ao Ministrl) das Relações preendente' flexibilidade nas >;>et<:'TY1n,nns a usar de todos

na Lituâni�, . Exteriores d�: Lituânia, re· justificativas . desta agres, os mêios licitas, pa....a n�n
(c) Mais adiante: l'VI"j>cou

.

petindo as 'alegac::ões' anima são. F'oran�_ in'clusive ale se�ir justiça para a LiL'Ilâ-
causou a, Litu"nia. de aqe-' �encionadas·. Exigia atnd,<.t, �adQs motivos concemen-" nia. Sabemos que nossos

'rir à aliança .milit"lr Leto- a prisão de vár�"Is .
::>ltos 'tes à segurança da ,DR<;S. p':Qvernos .i�mais re�onh°.ce

Estoni�.na, " acus'lçãn esta fU).1cianários. a forrnaçãfl de As assim chamadas "elei· ram a anexação à .Un'ã'1 'Soo

Que não correspondia . � 'um novo gnverno. bem co· cões;' plira .� o "Parlamento viética.
.
Reconhecerri"s a

fatos. '. mo o livro ing>:esso do Pouular" ..

· organizadas' sob ;'l1u"rbmcia do fortaléci-

(d) Os próprioS agentes Exército Vermelhn no País.. as 'baonetas do exércitn e menta da opinião mundütl

soviéticos na Lituânia, ten- ': A resposta dever�a' ser as' 'pistolas dos ligentes' da n{mtra o C01""!unls'I'YJ,"l. M"s.
d�da l>té às 10:30 hs do dia NKVD. foram ig1.j.alinente esta pequena nação baltic�

seguinte, isto é lE de iun�o. alegados. Entretanto tão 10- está sofrendo, e morrendo

Cóntudo, antes mesmo .do go os soviéticos esta"'e1ece· pelà Iiberd�,n.e e 'uel" su�

término de<;te prazo i8. n'l- ram·se mais soliâ:3.mente no própria existencil3. nacio·:

meros!'ls. uni.qades :hlind d"s p�ís, este subterfnl!10 . riã0. nal. '/
· e divisões de ca"alar'a. nl'm

.. ,..,.,ats era ,necessárh.. Em
total de 300 mil h"lmens" :Moscou,'a 30 de-junho de',
adentravam põr toda a Li·

.

1 940 l\tT.ri�otov decl"roll ao

tuânia. quase que ins1;<'ntâ· o-rOl. 'NiiJkvicius. vi"e-presi·
neap"eBté. O governo le'g'ti· dente do governo titere li·
mo foi <}.estit1lido e 'u...... n')· tu?no Que. lia tradicional
vi) P.'overno. cntnposto por· uolitica Rus-:;a. em pr"ticl
titeres de Moscou, foi for� desde os dias de IVl>n' o

mado às presâ.s, Terrivel.' denv'ndav'l, a , in-
Algumas sem,<>nas depo's, r,ornorar.ão 'd::!, Lit'l.ân'a à.

Pas:o'l a' foram i:mcen"nas "e1e'ç'o-es" U'- S 'é't' "E "P
.

mao aVI _ lCa . .� .. ar·

para uma "A�sem1jléilt 1>0· lamento 'Popular" em sua
pU!,:'Ir".

.

A i.ncoruor"'r.ão à I resolur.ão enderecRda ...à Mos·
União Soviética foi ef"t'va--· cou admitiu, francârYl.f'nte,
da a 3 de aq:osto de 1940 pe, Que ':a�ora, o povo, a"vilia·
lo Soviet Supremo, ,reu'1.�do do nela poderf\so exéi"nito'
em M ....sr:ou. P:ssllindo fôr· "e-r .....e1ho. estnbe1eceu em

I;'a Ill.ÍIlitar ilimitada.; ,<:I. Li nosSo paí& o govetnri �sovié·
tu'1ni.a não eS,tava 'ém' ·con· ·tir.b. E. se o povo f�i r.�na7.
çl.icões de. snzi.nh9. fazer' de estabelecer. em seu pr6
frent,e à brutal agressã:J co-' nrio país, a 11�íca ornf'\m

,

'

.

.

mun"sta. jus� -. a ordem' soviética
.------.

--.-.--_ ----.....,..� Um anêlo' à Liga das Na- - o fez, unicamente. gracas
ções estava fora ·de cng,t.a'· à un.ião Soviética,". Não
ção, não auen"s 'em vi�t"de cre'11OS que a1gT,.J.em possa
da' situação politIca. do mo·. exnressar os f�tos de m::-do
ment:o ter, pratir:"rne"'te, mais cl.l:l.ro e preciso.
paralisado o funcÍnn-m"n
to desta instiV'inão inte ·na·

cional, mas também porque

O tempo urge As Américas

e Ó mundo lívr= -tevcm cor

rer mrÍ seu auxilio.

pj'upomos, p.,.fudnto., que

seja decisão deste congres
so:

a) Urgir 'nossos governos
a fazer tudo que estiver ao

alcance deles para trazer a'

URSS à Côrte da opinião
publica .mundíal, a, fim de

explicar seus atos de viola
. ção de todos os tratados
feitos com a Litu<t,üa;
b) Que os acordos secre

tos de Yalta, Pntsd=rn e

Teheran sejam abrogados;

.

, .. ,. (Conthma.c.âin)
Enquan� as negociações

entre os: aliados ocidentais
.)

.

à Uniâo Soviética esta
vam aínda e!TI curso, 'Rib

bentrop . voou para Mosooü.
A 23 de agosto de 1939. 8

� .-...�.'
.

.',

dias . adtes da invasão da
Polonia ,pelas fÕ!'I,as de IIi·

tler, a USS e a Alemanha
tírmaram um pacto de não.
agressão.
A 23 de agosto. e a 23 de

setembro 'daquele .
mesmo

ano, protocolos secretos fo

ram adicionados a este- tra- .

tado, e aos trat=dos ele

fl'Qnteir,lls e ami,,,ade de 28

de setembro ele 1939. Os ;tex·
tos dêstes compromissos
se�retos foram .puhl'ca"'os
em 1943 pelo De-oartam"ntq
ele Estado dos E.U,"-. (Re

lações soviético�ri.azistas,· ..

1939-41). '.

Após a conquista ela Po
lônia, novas n�g'1c;ar,ões

.

Soviético-Germanicas tive

rain lmrar e result"r?m na
conclusão de urna sé�ie � de
'acordos; ássin�dós a 28 e· 29
de setembro de 1'939. Nêste
mesmo dia, um 'segundo
pacto ·secreto foi firmado.
alterando certas . cla""ul�s
do 1.0 Nest'i=ls' 'neg0r.�a�ões
secretas, a Lituânia foi ce

dirl::!. à 'R,'lssia: "To"..,ad')s

isoladámente, ês�es ·protf)·
colos secretos, por ,si só, já

absorção. i

4. Moscou busca um pre
texto para a ínvasãe. ..

.

Desc!e março ela .:194Q� f(
opinião publica mundial es
tava dirigída para os .even
tos de natureza militar, Hi
tler ini�ia\Ta sua' . ôfe�ivá ..

contra o Norte.e o Oeste, qa
Europa. :As fôrças das zran
des potencias ócídentais
concentravam-fe contra .�s·
sa ofensiva. Nestas -condí

ções, os soviétic'às p,cvám
dar liv�e expansão aos' §eus·
planos. Um pretexto '.�ev:ia:
ser achado o quanto ant�s.

O
' .

plano ,desenvolveu se

do seguinte modo:

sovíétíce 4'<) ,', assinar um

tratad� de A'sSist8�cia Mu·

tua,
-

permítíndo o -est?:1:�,
. lecímento de bases milita
zes &oviéticas

.'

na Lituânia:
Ante a recusa, Stalin recor

reu a ameaças· contunden
tes, deixando explicito que
o problema poderia se agra
var e . tornar-se' bast-nte

sério. Concomítantern-rre o

Todos
'.

os atos ból,c"'evis· governo russo começou por
tas que se seguiram à con- concentrar tropas na', fron
cíusão destes "tratados se- verno lituano. acabou sen

eretos, não passaram de um do forçado a assrn-r n re·

. refôroo a listes mesmos ferido pacto de assístencía

acôrdos. mutua, que . previa, como

3. à Tratado de Assisten' acima dissemos, o .est-bele·
cia Mútua e 0.' est�be'e�i· cimento de bases milltares
menta de bases militares soviéticas em seu p"ís.
soviéticas na Litmmta, a 10 O preâ�bülo' do trat"do,
çl.e óutubro de 1939. uma vez mais, re�f;r"",ava

a 27 de' setemhro' de o' principio de resppito à
, 1939.'Molotov expressnU ao independencia ll"Icional e

. ministro plepipoten�iár'o da de não interferênnia' em

Lituania em Moscou; o de· assuntos intern0s. a'é� de'
seja de discutir al�um'l.s. cnnsoli.dar o trat'1cto de paz
sugestões Q1Íe diziam reg· de 1920 e o P?cto de, não
peito às relacões entre os agressão de 1926, CO''T\ SUOS

dois u!tlses. A 2 de outuhro' previsões par" a s'Jlução
de Ui39, � 'deleg.'�Gão' lit"ana pa,cifira de conflitos.

.

,

chefii>da pelo ministro ci.,s O tratado' de !Íssi��enci,a
relaqões exte"'i"1reS, pnttiu mutua não '08SS0U de um

. para a cauital rusS'1. ato, de tr'1i.cão pnr ,u<>rte
As negocii!cõog foram. di· d"s cnmunist!'ls, m"qu'avé·

ficeis. pnnt.i1h';ô,,:s de. vá· lir.l>rnente camuflaria, Que

rifls crIseS. DeséiànfÍó pre- visavà. minar a inrtene"\den
servar .1;1.' Üldeperiden"ia de ci.'l do Est"do libl"no. uni·

seu u",ís. a tlp,le�acão r"sis· versalmente rec"nhecido. e

tia firmemente'·. ao pedido alicerçar o caminho para a

tei.!;.a :entre QS dois países,
E8l?às' pressões termram-'

se, tão grandes, que o ggé
constítaem uma �iol"cã.o
gritante . de todos os tr�tà'
dos�firIl!ados 'entre. a: Lítua
nía e. a URSS e São ates. de

flagr,"l.nté .' àgréS�ãó �;(mtl"4
aouele, páíS páítico' por par
te dos comitnístas,'

>
.

c) Usar os pode-es da
ONU para induzi.r a União
Soviética a retir'1r seu exer

cito, administrR<;;iio' .e' poli�
ci.a do território litu-no,
permitindo, ;des�a m?,neira,
eleições livreS e sua auto·.
determinação;

(a.) N0S meses .de. ftbril e

maio de 1940, uqla vi�lerita
campanha através da, ,im
prensa e do· rádio foi lança
da por Moscou,.' conf·ra os

pequenos (Estad0S Bálticos
e a su<>· ""'Otn observancia à

neutralidade":
(b) Foi' enceri"'dq uma de·

d) Que o governo s�v'éti
co seia -indu2i'do a pe,.-mitir
o retorno' dns T'1i1h"res de
lituanos deuortad"s pa-ra a

Sihéria, e interior da Rus·
sia;

e) Que as ConvençÕes so

bre o genocidio sejam Fati·
ficadas pelos t. noss:)s pai·
ses;

13.S
.

facilida-
.

f) usar todas
des da «A Voz da Amé i:;a"
e da "Rádio Europa Li ·'re".

para atividades de p-pa .

ganda;
.
\

g) e, finahnente, que nos

sos governos, m9is um' ve?

se comprometam. a pllg"a"
pela libertação de' t das as

.nações escravizadas pela
União Soviética.

I.
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.,

Standard Brands 01 fazi;,· Inc. Sua resistenda é ativa,
atr,'wés de p1"vi''''''e ..... t -s se·

cretos. ,E. contudo. ela está..

aba.ndon!1da a" seu nrtinril)
destino. Alguns anos J'Y'ais' e
ela poderá. estar .esqueéida., -

'Iem a satisfação de cftm�nlic:r iQS reu$lC}ie-"les,. Am]gos, �Consum:dor'Es e F9r!;e,!;ed�
res que, p(ir aio do E·xmQ� Sr. Pr�sldenle da Rep�hjica.'· (D�(ra�o ·n·Q 55.�8], de
28.11.1964) to1�lhe' cance_]:1a a sua n)ciona 1ãzação é que, em c�nse!Iuêncil,

se denominar

,I

rredut1s AI�menUcios Ele'ischmann e RbY: ,Illda.
.\ .

'. -, . .

I
.I
,'� ,

MS•8* ......lii•

P.R(IGRAMA PARA o CARNAVAL DE 1965

,', DIAS:
Dia 27 sábado';'_ Baile de abert:4tI'a do Carnaval

:L 965.
'

. Dill 28 domingo .;_ Baile Infantil '

Dia 28 domingo - Grande BaÚe' ,

. Dia 1.0 Sego�eira - Traaiciori'al Baile: do
ClUbe

' .

de
, Depois -de 2'5' anos de 'fér-

, ,

rea dominaçãO. sob ..o tação

-------....------------...;....;;..-- " Lira Tenis

Dia 2 Terça. Feira - Baile de Encerra�ento...
HORARIQ: - Os bailes p'1ra ,adultos terão i�ício as 16;

ª� hor.lls.
. .

; ..

O B'1ile infantil terá início. as 14. hOTas, com q término,previsto para à� 19. hor:;.s ...
.
REGUL.M\a:EN'to:

L+ 1

LUN'·,A
TÓ"LI'CÂ

�------
.

,

=�-----�- ---��������,��..�...�..
�

•.�

GETSEMANI' 1:.
Jesus costumava .;Jr�r no f�n'cte' e nos,' amedronta

Horto das' OIiveiràs, Antes Nos tempos atua,is, a -:i.n.,.
qe Sua Paixão, retirOli�se compreensão "'hurri\1n:i ma

p.ara lá com seus apósto-' nifesta-s'e màis pe�nich)sa e

los. Ao se afastar de!es,·· esp�ssa; a. ca "a passo,. a

récomendou-Ihes Q,ue oras- humanidadé traidora' a..;
sem e vig:assem, :para não presenta à Divi,1ia· lo'a�e
cairem em' tentação. seus descal�bro� e l1ere-

As trevas começa\la',n a -sias, sua indiferença. e 1'1-

cobrir a paisagem, ,do Get- xúria ...
sêmani e sôbre a aima rli- Nas palavras humanas,
vina do Messias :desc:Jrti- procuramos <> confôl."to c a

glória efêmera;' d·espreza
mos o sacrifício, dimlnui-

.

mos as preces, erguemol'l a

fronte orgulhosamente, em

vez de humilharmo-nas
diante das palavras de

·e' .. '

C.'._---�

_..._�---- "

-1 - Reserva de mesas:
'

.

. As', sértms, serã'o distiiímieJ,as dia 20' 'de fevereil'o. (sa·
bado) às 08iOO horas e, a venda terá ir�íci� às 20" hora�.

.

. .;.,�ndispensável se' faz a �presen:a:::ão' da 'barte:.ra so�l
com o talão dO mês ou anuidáde' de- l.965. .'. '. ,;

,Cada assodado, sbrt1cn'e, pod�rá .d.uirir uma· m,e'Sa,.
eoro direito

.

a q\':ltro cad�iras.
O' pagamento será efetuado n:O ato,'" ,"
� - Convites:

'

di
.Os convites deverão ser so'iqit"'dh& .,á se�retallia ':do'

Clube por um associado (com a'·,presen'ça· do cónvfdadO)'
e; 9i>edecerão as .prescrições esta:u!:áf"as.
.. ,

Os mesmos serão aci,quir.·q's: medi nte o' pagamento
de uma "Taxa de Fre'l,uência". f2ra 2qui:;i' ão de c nv!tes
'1 secJ;�taria do Clute funcionará no horário dãs 14 às 1'8
horas,:a.partir·de 27 de fevereiro até o dia 2 de março do

có,rrente:;:r·-""" .',

ROLH,K: 'O . prew da rôlha será de Cr$ 1.500 e devel'á
ser paga na

.

portaria.
"

. Obs. A .posse da tlleSa não dará "'direito'-á entrada_ sen..

'-�

do neoessários' '1 carteira social e o talão do mês o'u anui·
\:lacte de i.965 ou crn"ite acompanhado ,de d::-cugento c:m·

provador da identidade. .
.

I

Sbmente serâo admitidos os pedid-s de me'Sa nara
uma noite após' atendidos. os formularios para todlls as
DQites.

.

/

nau-se a ignomínia, da 111-

gratidão' dos- homens: Pou
cos estavam com :!tle,!

. Contudo, a semeadura do

Evangelho estava ' pronta,
embora as palavras do
Mestre não' houvessem
ainda. penetrado profun
drunente nos corações dos

· homens. �rà neCp.sS9.'lO

mesmo derramar o "precio
so sangue, até a última

gota;
Diante da bondade. do

Divino Rei, desvenda-se o

espetáculó apavorante da

,imensidão da n1ald� "8 üós
homens .. E Jesus chorou. '

Jesus chorou... , �as não
recuou diante' da aniquila-

·
dora revelação de nossos'

pecados. . . Ao CO'lj.trário,
oroU mais instantemente,
suou 'sangue e implOl'ou R0

Pai!

Deus!
AS BOAS OPORTUNIDADES SÃO RAF;CAS,
POR IST9 ELAS DEVEM SE.R\APROVEITADAS'..

Voltemos, meus irmãos,
ao, Getsêniani. Lã. está
'Cristo à' nossa espera, ,A

presentemQs a Êle o des

pertar . c'onvicto) de. nossiÍs
alnias, procurando na' c;:t;'

ção o invencivel -amparr�
do Divino Amor.
Não recuemos, por nos

acharmos tão poucos em

oração, mas levemos. a.o ..

mundo o estímuln.. de l}()�-.

S!l! presença cristã, sem pre
tenções de, valor próprio,
porém confiantes, umca

mente, no _ 'confôrto (lOS
céus. Pois, iluminado:; com

a 'luz . do, Divino Amor, os

homens se er.guerão dos
abismos da

.

extrava�:à"'cí1
e do vicio, para se 'cJloca
rem na posse'. dos dir�;_tos
de filho,s do Altís�l'mo e

herdeiros das Moradas

A 'compr,1l da mesa

.:iQ ou seq dependente,
H )..ua tal.

:t .- Ta�AS:
:::��6ÇO das Mesas .... Cr$ 1:.000
tma Noite ., .. Cr$ 8.000

.

1. axa de F'l'equênc:,a para rasal.
.

Quatro Noites . � .. Cr$' 30.000'
Unia Noite .... Crr 15.000
Individual quatro nóites .... Cr$ 20000
Uma n,oite .... Cr$ 10.000

....DETERMINAÇõES:

deverá ser, feita pelo próprio so

ou, pessoa devidame�te credencia

._"

i',.

São 30 dias, durla'nte os quais 'você a.dql.Jir�
conjuntqs estofados, O'U sala.s de f6rr+lica
sem nenhum tostão de e:.ntrada.
O

.

pri:meiro pagamento 'fi
,.

Bem. você comprà hoje e Comif�ça a pagar
depo.is c!le 30 dias..

(liuatro nOi'.:es)

/

... ,.-, o,i r

Aí e.sté.: 30 dias de oferta
,

$0 d.ias de '. p�azo
os pagamen�os.

, ;.

para vbcê ini�iar
Ar entrada nos Bailes noturnos é vedada a men:Jres

de .16 (desesseis.) a 18 (dezoito) 31188, somente é pei'mitid�
quando acompanhpdos pe'OS P�1Ís ou responsá '·eis.
"Não será permitido � uso de bisnaga.s em qualquer

BaBe., In1:antn ou Noturno."
De acôrdo

.

com Decret'o Feder':]1, recen�e";""énte eX:ólra·
dO"estão proibidcs terminantemente, 'usrs e ,arte de lan·
ça·perfume ou similareS nas dependências ·tia sede Soci/3.1.

K Diretoria al','irá com o máximo rigor para o

menta do presente regulamento.

.

O orgulho �e uma casa bem' ",'obÚiada é o
orgulho de que'm te.m CI�O.' ,

.

Um anjo veio confortá

LO.. Êle levantou-Se e foi

discípulos,
ctormi;n-

.

ter' com 'Seus

�""contrando-os
do ...

À. oração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e s
sôbre a observação duma

campanha eleitoral honesta
e limitação das despesas"
estabelece que cada um dos

4 partidos' podam gastar os
meios que estão à sua dis

posição para ens da campa-
,

nha nas eleições parlamen
tares, a ser realizada de 1.0

de Janeiro até 30 de setem-
'

S0cial-democráta 15 milhões

bro de 1965. Os meios são Esta quantias foram cal

assim distribuidos: a União culadas à base de um deter
Cristã-Social recebe 4 mi- minado sistema. Incorre

lhões de marcos; a
\

União ções serão julgadas por um

Cristã-Democráta 12,5 mi- tribunal de arbitrag.em.
lhões, os 'Democrãtas Libe-

rais 12 milhões; o Partido Não haverá demagogia

E' a primeira vez na Ale

manha, senão . na Europa"
em' que todos os partidos,
comumente àrduos conter»
dores 11,'1S campanhas eleito

rais, tomaram tal resolução.
Vários presidentes dos di
'ferentes partidos disseram,

depois da assinatura do a

côrdo, de que a campanha
'eleitoral não é uma guerra
e de que as "lutas de mate

rial" são, consequentemente
, irràéio�ais. Isto não diz res

peito unicamente ao ínves

tírríento de' meios financei

ros; mas, também' aos "due

los, aos oradores" e às aoões

de cartazes propaganda, As

grandes sessões eleitorais

só devem ter lugar nos úl

times três meses "antes da

Certific� do de propriedade' de veículo a motor,' em' eleição e -a ação dos cartazes

substituição a la. Via que fôra perdida, onde tíguravam da.rpropaganda só deve ser

as seguintes caraterístícas: Camioneta marca R:lll:al-" iniciada um mês antes e co

Wíllys, ano de fapl!icação '1960, partícular, motor n ': ... 'lados nos lugares determi

B 05.9.400, reis (6) cilindros e 90"HP, côr azul, -nlacas· nados para t,g_l fim.A R"pu

n. 1-35�23, adquirida de Antônio Mocelin Netto, regis-: blica Federal terá portanto,

trado na Delegacia de Polícia de Campos Novos, S(;]J entre o verão e o outono

rgeistro n. 166163 e certíücado n 040961. deste ano, uma, campanha
Campos Novos, em 2 de fevereiro de 1965. eleitoral "decente". De gran-

JOSE' LUIZ HERMES
de importância é., igualmen
te, que os 4 partidos parla
mentares se comproménte-:
ram de não comprar horas
de irradiação das emissôras.
A campanha eleitoral pode
ser -acompanhada nos pro-
'gramas regulares de televi,

são d,'1s erpissõras.

VENDE-SE
1 AERO Víl.ILLYS � 1964
1 AERO lVILLYS - 1963
1 RURAL WILLYS - 1962
1 OP'EL CLYMPIA -1952

VER, TRATAR, FELIPE SCHMIDT
60 COM ljÁLAU -,' TODOS OS, CARROS
EM OTIMAS CONDIÇÕES.

ED'ITAl
f\ftr�vio de Eerfifkado

24-2

CONCURSO, POSTAlISTA
Nôvo ordenado: Cr$ 210.000,00

PO�TILAS de acôrdo com o nôvo programa
LiVl' .uia Record Ltda. rua Felipt

Schmidt, ,14 - Fpolis..
Exa1 nes - junho de 1965
Ater d.e pelo serviço de Reembolso Pós·

tal - Preço Cr$ 9.000,00

Ounüe1se de �aula Ribeiro
COhtabilidade -:.- EconOlnía - Advó·

cacia In:pôsto de Renda - Emr>rêstimtl
Comru!s{,rit - Reavaliação do Atito dall

Alt.; CifllJY12sa (Lei 1357) - lmpõsto' �diciona

�:� k Re�1d,= (Lucros,Extraordinários)
0,3 Escr;tóric: Rua Cons, Mafra, 51

Cai ea Postal 6] 3 Fonp Bg3�
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4

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

cr

USINt. DE ACUrAR TUUCAS S. A.
Aumento de Caoital de Cr$ ",

390000 000 ,nRfrl. Cr$ 440.000.-0000.4

0,3
Avmos AOS ACIONISTAS

Subscrição
A Assembl'<ia Geral Ex

traordinária do di� 16 de

janeiro de 1215, cuia ata fol
registrada iJ� JUI:lta, Comer
c�'11 do Estado no dia .....

28/1/65, sob '11..0 22.546, e pu
blicada na. Diário Oficial do

Estado, n.o '7.745, de 2/2/65,
votou o aurr ento do capital .

soCial 'de Cr \ 390 'milhões

para Cr$ 440, milhões, a ser,

realizado' por subscridio em

dinheiro, e representado por
50.000 ações ordinárias de

Cr$ 1.000 cada um'1.

Os Seuhórp.s acionistas te

rão preferênr:ia na subscri·

ção, na proporção das ações
possuid?s. O subscritor de

verá integraHzar as ações
:1).0 ato da s·1bscri.ção. O di

reito de :rteferéncia de

verá ser flXe!'cído den

tro " de 30 dias, prazo és

te que termiõl'1rá, impreteri
velmente, no dia 17/3/65. As

ações, que dentró dêste pra
zo forem tO'nadas poderão
ser subscritas livremente, 'a
critério' da P ssembléia.

Assim, virr0s comuIlicar
aos Senhores Acionistas que

desejarem sl'bscrever as a-

,ções do atur I aumento de

c'1pital, que se dirijam pes

soalmente, por procurador
ou PQI' carta, até o dia ....

17/3/65, aos nossos Escritó

rios de Flor'anópolis,
à rua', Tenente Silveira, 25

_ 1.0 andar Caixa Postal,
371 _ Flori2uópolis,' _ SC.

ane-x-,'lndo, 0B?,:r'SA'l'ORIA

MENTE. os "üu1os reprf'sen'
tativos das :?ções que pos
suam

traordinarias de 22/12/62, e

18/3/64 e 3/11/64, tornando

se 'também indispensávél, ,

para tal fim, que os interes-
, sados' apresentem para efei

to de 'anotações os títulos

antigos.
Os acionistas que não pos

sam comparecer, pessoalmen
mente, ou 'por intermédio

de procurad6i'es, para o re

cebimento das bonificaqões
acima referidas, deverão f.a
zê�lo por carta registrada", e
dirigida' ao noSso Escritório
de Florianópolis acima men

cionado, juntando à mesma

os títulos, tepresentativos
das ,'1ções que possuam, re

lacionando·os, e indi�ando,
inclusive, para fins de re

messa, o endereço atual.

Florianópolls, 15 de feve

reiro de 1965.

asso Eduardo Brennand

'Valéria Gomes

Cesar ;Bastos Gomes

Edit.al

Assembléia Geral

A

.-

dem fazer uma, campanha
eleitoral honesta e, objetiva,
limitá-la a um período pré
tas Liberais _ fizeram algo
estabelecido e de mantê-Ia

dentro de um nível financei

ro apropriado. O"Acôrdo

, 'Bonificações Entrega de
Títulos

Cbmunic8lT'0S, ainda que
,a partir -dest" data se"'ão en

ti'egues os- novos títulos,
miderites ·às 'ultimas

Extraordinária

São convidados' os senho

res acionistas 'desta Socie

dade para a Assembléia Ge
ral Extraordinária a reali

zar-se em sua séde social,
São João' Batista, nêste Es·

tado, no dia 18 de marco de

1965, às 9 ,horas a fim de de

liberarem sÔbre, a seguinte
"ordem do dia"

1.0 _ Ratificação do au

mento de capit'11 aprovada
na AGE de 16-1-1965;
2.0 -'- Assuntos de interes·

se social

CINEMAS
CF.NTRO

São Jose
Fone� 3636

às 10 hs - Mat.inada

Peter Palmer
,�

Stella Stevens - em

,AVENTURAS ,DE
,

\.

FERDINANDO

,
Tecnicolor

Censura --até 5 anos,

às 1 1/2-3 3/4-7-9 hs.
. Channing Pollok

Lucia,na Gim'
EM

O SHEIK VERMEI,HO

EuroScope - EastntanOolor
Censura até 10 anos.

Ritz
Fone 3435

às 2-4-7-G h�
Yul Brynner
Richard Widmark

Jeorge Chark1rls

Suzy Parker
EM

SACRIFIOIO SEM GLORIA'

, PanáVision-Eastman9010r
Censura até 14 anos.

Roxy
às \ 2-4,-7-9 hs.
Sean _ Connery

(007)
Ursula Anriress

EM

O SATANICO DR. NO
EastmanColor

Censura até 10 anos.

BAIRROS
Glória

às 2-4-7-9 lls .

Rod Flash

,Florianópolis,.} 21-2 "55.
__-- �y ��__� J

aaa Conselbp,Il'f) Mam l"� - "'fi) �022 - Cab .... POl!ltAI U
_ Endereço' Telegráfico "ESTADO'�

)

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

João

REDA'J'nR��EFE
Antt\nio Fernando do Amaral e SilvfA
UEPARTAMENTO DE EDITORIAL

F� _.ci�r,n vaz Sepetiba - Pedro P"'llo
_ Osv-aldo Melo � Divino Mariot

Os quatro grande partidos
alemães, representados no

Parlamento - a União Cris

tã-Democrata, o partido So

cial-Democrata, a União

Cristã-Social e os Democra

de excepcional, que poderia

ser chamado até de audacio

soo Elaboraram e assina-
'ram um convênio sôbre a

campanha eleitoral em que
se comprometem solene

mente a observar as regras
de auto-restrição. Preten-

Machadf

PUBUCIDADE
Osmar Antônio Cnhlindwcm

DEPART.o\MENTO r:OMERCIAI.I
Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. Barreiros :t!'ilho, �rof. Osvaldo Rodrigues Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Pro·f. Othon 'Gam,
Lobo E'Eça, Ministro Milton Léite da Costa, Dr. Ruben�
Costa" Coronel Cid Gonzaga, Major Ilõefonso Juvenal.
Walter T,ange. Dr. Arnaldo Santiago. Doralécío SOl\res,
Osmar Pizaní. Dr. Fráncisco Escobar Filho. Zury Ma-

, '�hado, Lázaro Bartolomeu. Raul Caldas Filho. Marcmo
_ Medeiros Filho. Luiz H�nrique. da Silveira, A. Carlos ·Brf..
to, Oswaldo Mo"it=:. Jacob Augusto Nácul, Major Ed
'nundo Bastos Jüníor. C. Jamundá, JRhes Gl3,rcia, Nelson
trascaer, José Ferreira da Silva, Clernenceau do Ama
�a! e' Silva, Jaime Mfmdes. Cvzama, Jose Roberto' Bue '

-mAlpl' .l()�o José C!alqeira 'Bastos. Joií,o Nilo Vlnha:es
Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Acampóra

, REPRESENTA1,,'fFS
Repl'esentaQões A.S. Lara Ltda. Rio (GB) -- Rtíl:l Sena- -

do" Dar.tas tO - 5° andar _ SãO.P3Ulo -- :R.ua Vitória,
'iii>:? -'- conjunto. 3� - Belo gorJzonte - SIP - Rua (%os

'�:nH/í!'l 55R - 2" anr:lar-- Por+o Alegre - PROPAL -'

Rua CeI. Vicente, 456 - ,2° andar:
Anun(',ios rnet1Í1\n"e -on+rato de ''<il�/')rdo com 8 taneis

AS�f"'TATURA ANUAL c-s 10.000.00 - VENDA AVULSA
'c-s 50,00.
(,4,. 'L'THECAO NÃO SE RESPONSABIT,)/'A PF.l,OS CON
CErrOS EMITIDOS NüS A.RTIGOg A��TNADOR)

,..

PROGRAMA DO- MES'
COMUNICAÇÃO.

A Diretoria do Clube "Doze de Agôsto" reunida tomou
as seguintes resoluções, que vigorarão phr'1 'os festejos
carnavalescos:

PROGRAMA DOS FES'I'EJOS
BAILES' A SERF.M REALIZAD6S NA· SEDE SOCIAL
,Sábado _ 27 _ Baile de Abertura

'

Domingo - 28 - baile ,na Séde Social
'Segunda ,_ 1.0 _ Baile' �nfanti1 na Séde Social
Segunda _ 1.0 Baile Adultos 'n'1 Séde Social
Terça _ 2 _ Baile na Sede S.ocial.

p-
OS BAILES COMEÇARÃO:
Para .adultos �s 23,00 horas
Para infantil as 15,00 as 19,00 horas.

MESAS - PREÇOS:
Na' Séde SQcial :_ 4 noites _ Cr$, 12.000. _ para ·não,.

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

,orietári0s .

,

Na Séde Social _ 1 noite _ Cr$ 4.000.
OBS; _ 'Cad.. sócio só poder::r adquirir uma mesa.

ROLHA _ Cr$ 1.000. por noi:e.
CONVITES:
Cas.al _ Cr$ 20.000. para todas as noites
Casal - CS 8.000.' para uma noite
Individual' - Cr$ 15.000. para todas as noites
Individual - Cr$ 6.000. para uma noite
Estudantes dévidamente credenciados
Cr$ 10.000. par.a tôdas as noites

,Estudante' devidamentê credenciados
Cr$ 4.000; 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·
wtdor da identidade.

'

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

RESEltVA:
1 � As senhas serão distribuidas às 7,0(l ,horas do

dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda será iniciada às

8,00 horas do mesmo dia.
2' _ O pagamento será feit0 no atp da quisição.
3 - Os convites obedecerão, às exigências est'1tutárias

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 FUNCIO

NARA' NO· HORA'Rla DE 14,00 'AS 18,00 HORAS" EX
CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES"

carnaval.

5 ::- No ato da aquisição do convite o sócio solicitan
te deverá:

AS

Bela Cortez
EM

A - Apresentar a carteira soSial e o talão do mês.

SETE MAGIAS DE ALI
6 - Os' convites só poderão ser fornecidos pela Secre-

taria.
,BABA

TotalScope-EastmanColor
Censura até 10 a:lO,3,.

,

Império
Fone ,6295

às 2 1/2-5 1/2 'hs.

Rod Flash
Bela Cortez

EM

AS SETE MAGIAS DE AL

BABA

'TotalScape-:8astmanC õJloi'
Oensura até 10 anos

'-

às 8 hs.
Dirk Bogarde
Sylvia Syms

EM
MEU PA.'3�ADO

CONDENA
Censura até 18 anos.

Rajá
às 2 e ,8 h3.

Richard Widmark
Marilva Monro9

asso Eduardo Brennand, EM

:.Valério Gomes PAGINAS DA VIDA"{8,\3���, ��st,Q�. �lF�q \ ,q�n{):w:ª,,��.t\;ti:���':i::G�?;,,';,(:·;·

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

Departamento Estadua'l de Caça e Pesce
,
Diretor: Sr. Baldicero Filomeno.

Redação: Jom. Â. Ribeiro

Regulamento do Departamento Estadual de Caça e Pesca

(Continuação ...

f) Criar ou' manter, mediante convênios com a Secretaria, de Educ�Gão e

Cultura, escolas 1e cujo currículo façam, parte programas de pesca e píscícultura,
atividades relacionadas ao "meio pesqueiro e trabalhos manuais;

g) proibir. temooráría ou definitivamente, qualquer sistema de pesca, em

determinada rezíão, zona "ou local; ,

.h). íncrementar a ,orga�izaçãO' .cte'·guarda;caças par+ír-ulares; , ,

i) fomentar a exploração racíonal, 'e,'ecçmômica. de pescá, promovendo:'
1.0 _ meios de ?ssi�h�nci::>, cred'tfcía aos pescadores e' estaleiros que obje

tivem 'a ampliação da frota pesqueira;
2.Q _ !J im:.t;l?�í'í'J ele f,l'lgmffi.r!C'<;�(ci'l,m"'ra.s e fábricas de gêlo), para arma-

zenamento, conservação e' distribuição do pescado; r

'

3.0 - f) p:stahele�jJTmto de postos de�piscicultura para .o .peíxamento das

águas interiores do Estado.-
4.0 - i iDc:ustriali"l:kâo e comercialização através de medidas' de' incentivo

à íníctat'va nrrvada. com ou .�em a ·pl:lTtiêipa(;ã� de recursos públicos ou pela or-

ganização de cO;�'Y'eratiws �e consórciús'cpesq�éiros;
"

,

'
'

'5.D- - ;;'ev-enàer. a-nrêoo de custõ,'fll'l, 'lr)n�o prazo, 'material de pesca e pe-

quenas embarcácões a 'pescadores pnfi$�tonais;
-'

'

j) f8zer divulgação de estudos, l€is'e 'r(lp.,ulamentos sôbre caça e IJ,esca, man-

tendo intercâmbio com órgãos e instituições 'científicas.
'

Capítulo Segundo Da' Estrutura

Art. �.o - O Departamento Est�dual de Caça e Pesca terá a seguinte estru-
tura, de acordo com o organograma anexo: "

a _ Gabinete de Direcão;
b _ Consultoria Jurídica; ,

'

c) _ Setor de Administração, com as secções de:
I _ Expediente; II - CcintabiUdade; III _ Protocolo e Ârquivo.
d _ Setor de Educaqão e Assistência Social, Com as secções de: .

.

I _ Es�o�as Praianas; II _ Escolas de Pesca;, III - Orient'1ção Profissio'
naIs; IV _ HIgIene e Saúde; V - Auxílios e Bolsas.

e,
- Setor de Assistência Ec'onômica e'Financefra,' com as secções de: I _

Armazem de FeTrenda; II _ Empréstimos e Financiamentos' III _ F' _ 'f'
. .

' ngon ICOS
e Fabnc,'ls de Gêlo. '

f.- �eto� de Orientação e Fiscalização: com il-s secções de: I - Licenças;
II _ FIscahzaçao' da Pesca; III _ Fiscalização da Caça; IV - Defesa da Fauna. '

.

g _ Setor de Pesquis.q�, com as secções de: I _ Biologia; II -'Oceanocrra-
fIa; III - Tecnologia; - Economia; V _ Estatísttca.

b

TABUA DAS MARÉS
Porto de FlorHmópoli�

P r e a rn a r és .Baixam'arés
"��
__ �.J

H�rl>�'�-
ll.3r,.- ,- ,

,

,

23,4G'P; ,!
12,C � �

,

_'_ ,.--0#
O,O� pr I'

.

12,35
' "

0,3<;
13,30
1,20 •

14,35
19,50

Dias
Fev. 21

_
Horas� r

7,10 ! I.
19 DOn: �'

.

' ,I I'
7,45

19,45
8,20
20,25
9,00
21,25
4,25

Alt.

0,7
0,8
0,6
0,8
0,6
0,7
O,q
0,6,'
0,6

22

23

24

,25

26 4,50 0,6

\ 27 5,35 0,7
13,15 0,6
Obvs.: Horári,o de verão

�ases da Lua: _ No �Ua 15 ocorreu a fase da Lu,<:\ Cheia, às 22n. e 27m; no dia 23
as 3h e 40m, ocorrerá a fase, do Quarto Min!!:uante. Tant,o para a pesca' com ca

niço como linha o tempo é f,'1vorável,opassando de ótimo para bom.

9,25

Pescador: _ Seja você um profissional, seja você um pescador amador" para o
bem de todos nós cumpre que o Código de Pesca seia respeitado. Com isto esta
rão todos colaborando par,'1 a continuidade das espécies que habitam os nossos

. mares, rios e lagoas.
Fpolis., 15/2/965

J01'8. Â Ribeiro

Quem conslroi, já sahe

Ta��s e PEltruefs
Rri�:ml,�::: r.,rras
Pcr�f.!'S de rU'fO e M3deira

de Correr ( Basrulatl,lesJa1JlleL� �Ir Ferro,
Por�ões de Ferro
Par� priutía enlré'ga e' por prpçc'mais eçonom!cos

'Q ,,

'�I'�n'lt fI, UI II

H,0748rU' ..1 L �:\,�ii"'i;'l��� J\ll 'l; f -'t'W .• ��§.u�;" �',':w.!

T�left�ne li277
ESTIIEITO

çompenssado� de: Finito
Amendoim
tcr�'
Cabre,tvi,
Cedro
FaDtasia

Imhuia
PalJ·tlarfim
t�J��';íl(),�Alves
Mà�'no
Carvalho,

•

Pau�Oleo
e os famosos

LAMBIU�, 'CC.1lEllil.AC·"
oaBEs 'ABA:'il,

'-l"'---"� "'��' ��",'{-"_:';;;':'",�":"_'i'L:.:;_;..�_

São João Batista, 15 de fe

vereiro de 1965

7 ..;_ O convite nãC1 dará direito a mesa que sfilrá pags
a paz:te.

8 _ A COMPRA, DA MESA TERA' QUE SER FEITA
PE�O ASSOCIADO.

1 � E' rigorosamente vedada a entrad� de menoreS
nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só aCOl';'lPr.ml'ladoS
de seus pais.

'

2 - No baile infantil só será permitido a dança até
s' idade de 14 anos.

3 _ No baile infNltil não será permitido o uso do

lança perfume. •

'

,

4 _ A CARTEIRA SOCIAL -E, O TALÃO DO MJj;:S otr
(ANUIDADE, DE 1965) OU O CONVITE, SERAO RIGORO
SAIVrENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

5 - Os port'.'idores de convite te:::-ão que apresenwf
documentos de identidade.

'

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

SERA' - RIGOROSAMENTE PROjBIDO O USO DO
LANÇA PERFUME COMO. ENTORPECE�TTE (CHERETA).

Aconselhada pela pratica" a Diretoria esclarece os s&

guintes pontos relativos !la Carnaval:
1 _ Não serão atendidos, no decurso dos Bailes, CS'

sos de esquecimentos de carteiras sociais ou de anuidade),
2 -:- Não serão atendidos, no decurso dqs bailes, pe

dos ou aquisição de convites-ingressos.
'

3 '- Não serão atendidos pedidos de ingressos
-:':6graffls. '

Florianópolis, 29
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PEDRO PAULO MACHADO
50 ANOS' DE LABUTA

CONSTANTE EM PROl... COLABORADQRES ESPECIAIS
MAT}RY :l30IU1E!S - GILBERTO NAH.AS

GILBERTO PAIVA
i' DE SANTA CATARINA I.. 1 COLABORADORES

l\1AR10 INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZJ

,

• RUi LOBO - MILTON F. A'VILA - uRILDÓ LISBOA

,1 ABELARDO ABRAHAM

NO SETOR DOS ESPORTES

. HOje Em Tubardo ..

Hzrcilio XMetropol: Joga o Trica.mpe'ão sua,; u,tt;ma3 es:p,::ra:1ços
,

o Metropol jogará esta tarde uma cal':-,'
,

••" II : -' ,-'_

• � _ "',"

-

�
,_ --

iY

�:d�����d�::::n::::;:::'�';tr:��d�� O fl"Uelreese esta ta r�e em JOIRvdl! entrenfa G' Ir�enc�Estado. Esta em .,0. lugar, ao lado do Caxias', 9
"

_

,

��::p'::.·�a� �::!:m'!::ã!e:;:iOT�::'ã: !: �.�p �aO [�qu'ler e-o
.

o �,
-

',3 � -o� 31}· fi rjmeiro 'J ir�1 aJ a enfrentar o líder que o venceu no turno li� Ui 1\ ti: . ,IL� li, .;,J .

- ,\, ti

Está se ve'lldO logo que o compromisso que ",' , ,'" '-,-,-----T-�I�·:--:---:- .

América "versus" Figueirense é' o car.·
hoie saldará o time da reg'l--Q''0' carbonífera' ,

'rei'" n
lO

Ó
4

6�
tl.I .

e§f
�,

'e 8 1]111 a'
� a.,..;';

'U'"
.�

e
J"

n
ta� desta tarde na, cidade de Joinville, em -iô-

. do; �ais �ifÍC;eis, �nda mais le��;d..o-se e.: . I i� ·
.

�
. J

(:l e r11
-

.

' p.,)
� � {'

�.

,:,:.�."III.".ll�
"

1 "�.n !1,
.

go válido pelo Campeonato da Zona, .Liío:'ã-
conslderaçao que nao vem o alviverde atra- m I ti ' ti � U I d ;. II li �d nea, mas que representá, a julgar pelas posi
vessando boa fase sendo que ainda domingo

•

'i'he All ..F'n- ções de. .amhoa na tabela d,e pontos o de me.

por muito�pouco não foi vencido 'pelo Figu;i- tê����:;:Sur�E���;:t,0 rea� �iS�l����l€�rr�: ����i!:e:(1�n !��k:��r�eal���������a,w:�� �����u'�:a�:et and Lawn nor importância da quiniu rodada do retur�'
rense que impressionou melhor.

' pois vários r�'3 eLi Jngia- que ínsistíu em bar,ei.' na 1872, Tennis Club.
no. Mas, 'mesmo assim, alvinegros e rubros

- terra' e l"l'anr;a: J pratica- bola com os punrw,s,. 1S8,0 Foi assim que nasceu aQuanto ao Hercílio Luz, que' surpreel1,- ram com gosto � �J'-lj.::iJo:la-· talvez explique por cue o variedade conhecida como Mais estranho a,in(�:t. e empregarão o máximo Piela vitória, pois o

deu a todos quarta-feira- . última, quandc de, tem origem antíquisal- rei espanhol ganhou a par- "lawn tennís" - tênís de que essa nova paixão pc'o objetivo dos que já estão fora de cogitações
f f OI" f ma: gregos ,� romanos dis- tída, gramado de campo [o tênis foi' batizada, inicial-

d d d Zrefi e ao lmplCO, so .reu () contundente
� � o" ,v

.

.

_',
-

,

'nar.a alcancar uma, as
I
uas vaga� ,a oneputavam jogos um p'.'UCO' gado ao ar livre, ao con- mente, de '\Sphail'istike" r "

revés de 6 x 1 que constitui o Maior escore semelhantes a ôl), Mas O "LAWN TEl'INIS" trárío do tênis de quadra - nome' que fracassou qua Litorânea é fugir ao ú�imo posto. No turnc
d f

'

G
-

Br t '

b h- se ínstantâneamente. "o certame em andamento" vai lutar pela rer
Ola ra- ' 'e anel (rl,e C> co erta, com c ao "te, pe- em peleja efetuada no "Adolfo Konder" a

bilitacão noí
lançou no longo caminho H3nrjque VIII era 11m dra e um simples pedaçoilitação evitando sempre que posível os er.. para a .popularíôade ú,1..:e bom, tenista, apesar ele sua de corda no lugar da rêdc PARA A AUSTRALIA vitória pertenceu ao representante floriano ..

ros que culminaram na derrota diante do vi- hoje 0- envolve no mundo ccesídade. Em 152fJ. man- usat'a hoje em dia. politano por 3 x O.inteiro. ,dou construir uma Q119.dra Ao contrário de quasece-íder, Vencendo, O alvirrubro do sul terá Já houve tempo 8::11 que no Harnpton Cour, P'lJ.ace, CONTRASTE todos os,' outros espoftes, o

d Iassegurado praticamente a sua presença en. s echamava "tenaz!'! - cIo perto de Londres. A QU9.- Revivido, o jôgo Ioi, de-' "lawn tennis", desde ':;'JUS Em Itaiaí será efetua o. esta tarde p,e c

tre os quatro c�ub'es 'q'ue dispmtarão a fase
francês, signifir-a'.lc1c· ":0- era continua cru uro. hoje POis, adotado por um gru- prímeíros dias, centraü- certame da Zona Ljtorânea, o clássjco loca·A 1�... que!" ou "peg:ue!" 3eJ.'::�n'e 'é'm dia, po de entusiastas, fli.H� p!.1.S zou,-s� em tôrno de um' Ju-

B M'" D' 'b·' hfinal do Estadual de 64.
.

contou corri a <;iy'witia eh saram a jogá-lo no .41�,- gar e um nome: Wimble- arl'OsQ X arcllm laS, am os]a sem c an-

U
----..

b t' Ih d '

h
realeza: Carlos V fv! 11111 No tempo ,"e "Hem?qu2 England Croquet Club�, cn- don. Mas logo se espanhou

_ C;�S quanto à classificacão. No turno a v�tó-ma grande a a a que evera ,ater de seus' prlrl'leiros cntúsias VIII, t
os tenistas usavam jas ins�alações ocupavam pelo lhunco' inteiro e pas-. b f I dtodos os .recordes die �nda em Tubarão:;; cm tas. No entanto, ii ilatc,u roupa especial. (Jomfj ficou um tranquilo canto gl'umfl- sou a ser jogad0 ondE: hou-

rIa cou e ao lme co ora o qu�. �arcou doi�
- jogo's do �ertame.

',_

'

' ..
'

um rei: Luis X, 'IH;} r:-'orreu rf.:gistra�o nas .�OY.�Las (\t) do' em Wimbledon, SUdOl�S- vesse espaço para uma tentos contra nenhum dos' alVIverdes.
de ....m ealaf.r-i.o pegado c1:c<-, g1,',I�tda-l'oupa, r!iaj;> . c\�r!as. ,,.te de L.Qp,qres. Poge pai.'e- quadra de terra Dll (l,e gra-
rante uma partida. somas eram dEstitlE<ctas ,', cer êstra,nho que �um 'Jôg'o' ma;'mêstno improvisada.

jaquetas de tênis para o como o tênis, que se tor- Em 1878, o "lawn t�i11(lS"
DAS \VALAS AS QUAnRAS Hei e também calções COtn- nau Um es�orte de veloci- foi jogado pe!a primeira

pridos e chinelos. dade e táticas relar�lpague vez na Austrália, quar.c1o,
O têl'Íis era'

-

freqt�cn�e- Como 'acontece c'Om éo- antes, haja, alguma "ez, se' construiu uma quadra
mente jogado nas va�as sê·, 'elos 'os ol'ltros esportes, (1 sido associado ao nlJlno do de asfalto no Melbf:urne
cas elos· castelos, T,Jrr:OI:- tênis subiu e desce1l. 1".3. "croquet",' que, ao eont::a- Cricket Club. Desde então
se famiiiar para I) pÚbl.'c0, na preferência ào �11fbllco, 'rIo, é bem lento. Mp.;;;' os a Austrália figura cODsf;[I,n
na Inglaterra, na ép0ca elos através dos anos,' e pode- sócios do çlube se entusla.s- temente, entre as nações
Tudors, ql1ando H"ilr:'hlê ria até moúer ·de tú' maram tanto com ,.) tênü; de melhor tênis do nllmdo.
VIII mandou construir uma, dois homens Não houvrs-

que o nome da velha enti- Em 1922, o AII-En'51an
quadra no Castelo jf \Y)ll- sem inventado, para <:eu dade de Wimbledon� logo Club inaugurou suas r"''ias

dsor. próprio dfvertilllento, um� ' instalações em Wimbl�"!on,
Mais ou ,l11enos por essa forma de .. tênis que pa�sa- apresentando como )rinej-

época ,o Rei de Cástela ram a jogar' -num gn�,ma- N:ofijci:ls d:a paI atração uma qu-...dl':l
«s'J V central com arquiiJallCada

AC', [D�C' para 15 mil espectarl()r�13 o

Pt � triplo da anterior. E o tê-
nis foi ganhando ';ad.a vez

mais terreno nD l1J.unão
inteiro,

( :

F;nalmente, em BIum·enau, completan,
do ao rodada número cinco do returno, prelia·
rão Olímpico � Guaráni, que cQnstitui o se·

gundo em ),mp(ll'tânda da rodada. D�verB
vencer o vice-líder ,como no turno (2 xl)
animado como

\

está com o úWmo su�eSSf

quando consegu.iu estabelecer 6 x 1 diantE'
do líder HercEio Luz.

Hoje em (urifiba a' eliminatória final
para o ,Brasileiro de,;Cidismo

Hoje, em Curitiba, sf)rá
efetuada a elimina�óri[1" fi-

dOs da, elüninat.6ria eletus.
da� dOrhiIigo último em

JÓinviÚe.
._---

nal, visando a partici1_:1fl,(iâG
no Campeonato Bra<.i1elro
de Ciclismo, devendo o nos-

� _
so Estado ser representa:lo
pejos ciclistas joinvileúsf::S
Anazãrio Barch,,3,s, :Miri.o
Reis e Carlos SCl1ulz, pela
ordem os primeiros c01oca-'

SABOROSO?
80 C�FE ZIT3

..

Clínica Odontológica,
---.- ...._----- -_..._-----�

Dra. Içara Maria Noceti
'Clínica e PróteSe
Atende sras. e crianças, sómente com hora marcadll.
Das 7,�O às 9.30 hs, e das 13.30 às l.'i,:W os

._--,

Est.á marcada l�eunião d.l
diretoria dã Associar,ãu dos

Cronistas Esportivos de

Santa Catarina para ama

'1hã, com inicio às ,19,30.
Ainda naquela data, a

1artir c'as 20,30, esp8c)ial
:nente convidado, o despor
tista RubEns L'itYlge iurá

palc�tra a respeito das S8-

p.undariades, de cujo C:1-
mitê Executivo é Secretá
'rio:-

Empregos para ambos os sexos
Necessitamos de vendedores (a) para:

Florianópolis) Trindade, Estreito, Bigua,çu
São José, Palhoça e Sànto Amaro, com pos
sibilidades' de ganhar de 30 a 60 mil cruzei
ros diários.

Os candidatos de�erão possuir
tes, qualidades:

a) Bôa apresentação
b)

,

. ..' gens em nosso Estado, é à
des,embaraço iniciativa a amblçaO' falta de personalidade, TI')

c) Bôa caligrafia.
Os interessados (as) queiram compare-

cer munidos de identidades a Galeria Jac
,queline, loj,a 5, com sr. Edson, diàriamenie
das 3 às 11,30:e das 14 às 17.horas.

- .r"_. 'c .- _

..

. Amigos, o probÍema ,c!s,s
as segtt'm' arbitragens continua 3. se-�

o fantasma de nosso foot-

ja habilitac1islilmo para di

rigir uma púgrm, Serú l1L'

cessarIa, também. (P,� os

clubes o prestigie: que di-,
rigentes,' técniccs fi atle-

balI. E o mal elas arbltra-
Demonstração de Que o

no�ne da ACAESC se vaitas compre2ndarn q�le o
fazendo ' mais conhecido

campo, de alguns árbitros j,uiz é a a.utorid&cle máxi-
são as consultas formula

se não da maioria dêles, ma dentro' elas y_uatro li-
que não têm competeuei:1 nhas da cancha e procure
para dirigir um préliü fute- acata,r as SU2.S decisões,
balístico é nem a aece!3sá-, ainda Que estas sejam ab
ria educa9ão esportiva pa-' surdas" Mas isso nãó ven1
1'a contêi' % Ai'iznos CE: al- acontecendo em nosso Es
guns atleti?,s' exaltados, D�i tado; ninguém quer saber
o nível atmJ..l n.ã.o 'ser bom! de prestigiar nossns ' árbi-
Não {rG�nl:�;10.-1 afii'111ar tros: malham-os, ,ofendem '

- ,- - -

. N,o segundo domingo de
que nosso ra0.tão de arbi- os, e estes, por sua vez,

, março comissão da ACESCtragens seja demaslada- perdam a seremdade por-
mente baixo, mas, sem d,.:1- que não. estão psicologica- visitará, pela manhã, 1.1 re

vida alguma melhora.n:=t mente preparados para serv�do ,do c�mpo ..�a·,�ua
muito se tôdas as defici- tais fatos. Daí (15 sururÍls9 130calUva. Data condDUlcta

ências fôssem quase que que empanam o brilh'l de de ao serviço qe limpeza e

totalmente sanadas. nossos certame-s e afastarn recuperação de mate>'ial

Uma das boas medidas a õas canchas os torcedores. ali existentes, passara}.),
ser tomada por nossos di- Antes que sejam iniciadas, agora, ao setor da.s cabines

rigentes visando o mel.ho- as' disputas da Divisão Ex- de rádio. Como se sab2, :t

ramento de nosso padrão tra. de Profissionais selá tarefa iniciou-se ná ::ugu

,de arbitragens além da necessário que haJa um 1'e.'
mas semanas pelo setor de

criação de um colégio de paro quase que total nas baixo, destinado aos JOl'
árbitros e autonomia ao causas que andam ehadas. nais.

departamento arbitral se- Afinai de cOntas, uma me

ria., sem, dúvida a crmçao lhora não poderá, de ma.:
de exalli-es de admissão que neira alr;ruma justificar um
reuniria além do Pllt'tuguês, erro. A Divisão Extra de.
matemática, geografia. his Pl'�fssionais podera. me

tórla, francês e ingiês ,com' lhorar o nível tle :ntJsso
pleto cOlihecimento das ré footbalI mas, 113.0 o padrão
gras e l�!s esportivas do atual, das atbitragen'l. E"
país, se ,falarmos, natmaJ.- não há dúvida qüe Só fal
mente do eX8.m3 memco ta de persona1irl8,r'!� de al
que teria por has� a pai- gUl1S juízes �le'::Hll.ta:n O
qurâtra. Mas não bastft QU9 .

nosso padrão, çl� a,ll��' T'
iilk;.;b��=��.2.!2��W��,� aéi:ntâ(;;.sfjJ.ª,n1*',Uíi'i&.i.:..i,�':" >. '" "'�'

'
- .. �,

, .•

das à entídade' por crDnis
tas esportivos, de Orleães,
no Sul do Estado, e São
João Batista, 'na região do
Vale do Tl.JucaB, acêrea das
condições de ingtres.s.:l na

entidade.

.'

DISQUE PARA

2 6 8-,1OLHOS
'�&

use 6culos I

bem odoptCJdQ
11

otendelnos com exatidõo
suo receita de óc::u1os

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD�R�O LABORATÓRiO

A diretoria da ACESC,
caso a documentação . seja
remetida em tempu hábll,
apreciará, 'em sua reunião
de segunga-feira, várius
'pedidos de admissiio, de
croni,stas esportivos ia Ca-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:;�'=;::�:: Pompíli'o Bento na f IrE feitura 'de La,nuna'"
profes�6re8 efte;duais à ,Jia 9
.P.osição do Estabelecimen-

As virtudes 'do velho lu- vereaC!lorés �m flUtucle'o� mena:gem àquele que fêll .- ---------__..-�. _ ... -.

. .tador tiveram, seu prêmio I!!wionlsta. seu nome no calor dos com- -

to, QU, se não os houverem, .

O
.

fE""com a eleiçio do sr. Pom- . De vários pontos do Es-' bates politicos, sempre com
deciara"ão negativa,' tom

• •

�• Y
• pfliO Pereira :Beato, para ta40 .

de 'SantJ1 Catarina, o bravura e lealdade. É o al- �

v�to do Inspetor Escolat. dirigi d tin da ru'
. .

""4' '_," Procura"ão' tinstru-
r os es ai ..hfI;.,' ,�•.

, ,Pamp G) Bento recebeu to -sígníücado de sua' esco-
Y' itó�Qa cl�ad. de Laguna, . mensagel'lEi: qU�' expressam lha.

'

menta púbUco ou' pal't.cu� ,em .substltmçãa· ao dr. Pau- palavras 4e cáritlhosá fio- .

"-.
lar com firma recpnh�cid!'l.)·

Florianópolis, 19' de re
vereíro de 1965.

R�ÇAO DAS PRoMs.! Narinal SBnta Rbea de.
TAS DE CONViNIOS; ES- ; Lima. Lajes; _Ola 'Ptttnâ-
COLARES DEFERIDAS PE-

,
ria Lauro Loc�, Tubarao;

LO GOVERNADOR CELSO Escola Profissional Fenunl-
RAMOS' EM- .�J65 na' D. Isabel; Tubar'�o;
'" �e. Prot. Fem. Dona,�;1-

Curso Primário Mal're th Gama Ramos, Turro..
Regina, Araranguá: Asso- 'OB�ERVAÇOES: Os cr.n-

dação Educacional Padre 'Vênio� Esc2lares acima po-
Anchieta. .

Arróio 'l'rln�i; derâo ser á.sSlllado,s· pelos
Escola Primário Ruy Bar- Estabel,ecimentos medíante
bosa, Bom Retiro; G_ .E. a apresentação . dos seguín
�ossa Senhora Apareclcta, tes documentos:
Caça:'or; Escola Primáriõ
Octávio Ri"éiro de Castro,
Irnbrtuba: Esco=a Primária
Princesa Izabel; Itajaí; Es
.ccla Profissional Feminina
Dom Bosco, Itajai; Colégio

. ,

10., O
:0 lUIS AJI1IGO ílIUn., "CE 'SANa CAIAE�i'lJ

�. •

Florianópolis, .rDomingo), 21' de Fevereir� de 1965
.

'
.

fundonellsme . Federa'l:
�, �

lo 'Carneiro. que renune'ara
ao cargo. 7 x O foi a conta

. gem do pleito que se:" fe_riu
há dias, nk Câmara de ,Ve
readores lagunense, não ten
do comparecido 'os quatro

Conjuniós Shorls
'

__ Maiôs-'- Slaks;
Exclusivos em San'�a Catarina ..

,

.

\
'

São Enconlrados na A MODELAI
Em, 15 Pagamentos - Sem En!rada _:.

( 1 - Relação nominal, dos
alunos rnatrrculaccs, com

visto do Inspetor ·Es·�()I<tr.

2 - Relação nominal do

corpo docente e pessoai .àd-

Tabela de Pagamsmt9 do nistas Militares e Provisó-
. mês de fevereiro do cor- rios, dia 4 - Pensíoniszas

rente .ane n� De!egat�ia. Civis, dia 9 à 12 - Procu

Fiscàl do 'Tesouro Nacional radares e todos os ::IH.? não
no Estado de :St3.. Cata·rjna receberam nos días- pró-

prios.

GRUPO EXECUTIVO VE

COiNVÊNIO ESCOLf\RE,;S

Ijhl d! Sar.ta Catarina:
/

Estradas serão melhoradas

D i a M i n i s t é rio
da J ú a, t i ç a ;:> lder
JudicIário -;-' Ministério do
Trabalho,- Indústría " e

comércio, dia 23 -: Minis
tério da Agricultura e Ei:1- ,

cação, dia 24 - Mínlstérlo
da Saúde e os que não re

ceberam .nos dias próprios
dia 25 - Aposentados' De:
fínítívos - 8a'ário Família
e Adicionais dos que rece

beram proventos p e lo

IPASE, dia 26 -'- Aposenta
rl,,� prn";s"'r;os e os que
pão receberam nos dias

próprios, dia 3 - Penslo-:

luristas terão iuln'mõve!s
baratos

De acôrdo com ente ...... iI.1·_· It
' ii>" '.'- 1 aguasu . Cr,w 1_600; ,Ral-

mentes manti30s entre o

Prefeito Vieira da Rasá a
nearío Cr$' 1.200; (um)

. 1.000 - .míl cruzeiros a .ho-
-União Beneficrente 'dos

, ra de espera.
Shauffers de Santa Catari- • Os motoristas que aceita
na: e a CODEC, ficou esta- __ ,__

belecida a seguinte tabela
de prêços para corridas de /

. automóveis às praias dests.
Capital:'

.

Ingiêses Cr$ 9.000; Praia
do Forte Cr$ 6.500; Ponta
das Canas Cr$ 8.000; . Ca-.
i1asyieiras Cr$ 6.000; Jure
rê .Cr$ Q.50o.; Sambaaui
Cr$ 4,500; Cacupé Cr$ : ..
3:500; .Lagôa Cr$ 3.500; Ar

mação' Cr$' 5.000; Páni,ano
do Sul Cr$ 6.000; IvIôrro
das ·Pedras Cr$ 4.000; Carn
peche Cr$ 3.500; Costeira
do Ribeirão Cr$ 7.000; 1:(.i
beirão Freguezia Cr$ 5.o00�

0a;nasvieiras-IngleSE;3 ..
Outros trechos :odoviá

rios merecerão os cuidados
da' Govêrno - catarlnense, já
que o Governador .o('·.SO .
Ramos tem " maíor !1,t.erês
se na melhoría das ntas1
de comunicação da ci�ade
com os centros de turismo
do municípi(l Je Fl'Jrm:'1Ó
pàlis.

A ligação de localidade
do interior da Ilha .le }an

ta Catarina esta na a�;e. ida

de a tívídades do Sec retá
rio da Viação e Ob!'H.:; PiÍ

blícas, sr,' Haroldo FeJer-
-

neíras, que ordenou �aOS

setores competentes, [ui is-
, /

diciorados ppr sua r.asta,
o início imediato dos ser-,
viços.

Assim� encontram-se. em

pleno andamento aG' tare

,fas de ligação 110 Campe
'che à Lag'ôa e do Ca>'�') da

Lagôa à Barra do .:nes1110
nome.

E:l'multaneamente; ini-

3'1 m-se os So.rvlços dI(
recorstrucão da rQrlovia

, f

Consul Americane Visita Secretário
'mantendo na ocasião de
morado contato com o Sê-.
cretario Haroldo Pedernei
ras. O representante ..iiplo
mátíco americano se fez
acompanhar- do senhor! .Eu
rico Hosterno do :USES elT,

Florianópolis.
Tem, sido· intenso o nú

mero de pessoas que difl,:ia
Illente são recebidos em

rem essa tabela, .esbarao
isentos dos impostos de

licença de trânsito r13' veí-
-culos.

\

O Secretário de Edllca

ção e 0tiltura, Deputado
Laure Loks, com grande
entusíásmo,

. recebeu na

tarde de ontem em seu ga
binete de tmb'a;ho' a visita

do, bônsul Norte America

no, ocasião em que mante-,
ve longa. palestra com o

ilustre visitante. ,

Apróveitando a· genW
v.isita do Cônsul, o '7,itula::
da Pasta

-

da Educação jun-

.--------------------------w------------.

Chápecó:
90 Sa'las de Aula

Mais ForunsEstá concluida,
. ')!! [ no

CODEC, a ponte c()!l.strui
da na chamada Rodoviâ de

! 90 salas de aula serão
construidos pelo G"vê"no
do Estado de S'mta C�t"ri-

esnecial aS$inadb entre o

Gabinete de Planejamento
do Plano de Metas �. � Se-

'

cretaria. do Oeste.. Esta, re

ceberá., para an1t"-ar.ão, a

som,'l de 54 milhões de cru
zeiros. São em· número 'de
32 os lllunicíniQs a't1ng'dos �

por mais êssl'l grandÍns'" es.

fôrr.o. 'no setor do ensino
público ..

... - �-- •._._- •• _-;_ � ..,..._-__ .".'l'"_ ...__

audjência pelo Secretár:o

da, VOP, eug. Haroldo Pe-

derneiras, para tratarem Além das' 'comarcas .que

assuntos da alçada jaqu"'Ja . ganharam s,eus foruns no
.

Secretaria de Estado 'de Govêrno do sr. Celso Ra-

na nos municípios oue "om-
. põem a área territ"rial do

antigo município de Ch!'pe�
c6. dando, a.ssim, ad�ir'Í
vel irnnu'so à escolarização,
naquela .zona.

A constrllr.ão sel'á efp.t�v.q,
da nos têrmos do convênio

Contôrno da Ilha, -;recho' tamente ,com os vários Di

Ca�lar ,�-A !- t o Ribeirão. retores daquela Secretaria

Pl'esseguem
_

os servlç'H na trataram de a'5sunto,;; iga
éstrada. dos àquela Pasta e prinCi-

palmente do ensino �aturi-
interêSSe de diversos mu- mos, mais três foram in

nicípios catarinenses. li;n- cluidas -nas metas da at\láll
tre outras pessoas estíve- ,<idministração catatitiense:

ram com o Secretár!.J da Campos Novos, 'Concórdia e

C:01'.fS'UL A,MERTCJ\NO NA VOP nos três ú'Umos dhs Capinzal.
��f.C.RE'l'A'RIA DE· VOI' . da semana -os senhore:, de- No' próximo dia 12. de

Durante sua permanên- putados Nereu' Ghizo..,i,
cla em Floria:nõpolls, mls- Ábel AvÜa dós Santos,' pre
ter W. Douglas, Mac:.eun feitos de Rio do Su�. de

Junior, ConS1Jl dos El<: UH. Jaraguá do Sul; de Grão
c�rrências públicas para o

'erguimento dos três edifi
para os Estados de Santa Pará, de Lauro Muller, de

cios. fator eie ,estímulo
Catarina, e· Para'1.ã, .esteve J'marlli e .Taguaruna e ain-

,!:LO

,melhor funcionamento dos
em visita a Secretaria de r'�, o 'Jeputado Áureo Vidal

Ramos.
'. serviços afetos à jus.tiça.Viação e Obras Públicas,

nense.

I) MRis Be!o 'e�tli..r"O d� 'crão
Me 'h �ra!� Cl)ndiç�e§ li! PigameDIIs,

- Selltl En�ra.a -

H� IA MODELAR De :Modas.
.. ""'-..." .._ ...........,- "

I\OVOS P�3rrfos Visicr'�dores

março, às 16 h0ras, o Gabi-,
nete de Planejamento do

PLAM�G realiba'rá as con- HervaJ D'Oeste:
.

, Nova Esf·acão AbaixadoraPRAIAS . DO CONTINEN1'E

Bom Abrigo Cr$ 1.800;
Praia Clube CrS 1.200;
Praia do Meio Cr$ ,1.5UO;

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

Dentro dos próxim�s dias da linha de tninsmÍssão da'
'deverão chegar· a Herval usina Governador Ceh:i Ra

D'Oeste, os primelros ma- mos,
'

até a s�ci:e do Munici
tlilriais dest:inades ·à mfnta- 'pio de JábQrá, sendo que os

gem da sub-e�tação ?b"ixa- trabalhos prelimina"es já
dora da energia eiétl'ic,'l. aue 'foram iniciados. Ainda só
será t;ranspol'tada desde Tu-' bre a at�<l.nte. atividade- das
,barão, por geração da S-tel- Centrais Elétricas de. Santa
ca, até a região do -Vale do Catarina s.A., podemos in-

,

Rio do Peixe. As tôrres de i'órmar, com segunu:iça, que
.

transmissão desta linha,. o sr. Governador OelSO Ra-
'

que rrÍede mais de 300 qui- mos, deterlninou estudos' e
lõnletros já ,estão· na Cida- levantamerltb de. capita,l, ne

de de Herval D'OEiste, sen- cessários, p,�ra . a execução
do que cont�uam' acelera-' da linha': de transmis&ão'
dos os trabalhos:: de cons- Herval. D'Qestê-Tarigará:':Vi- .

trução .civil da ·eStacão pro- deira, cqID ':Q aproveitamen-
'

PI'l��erit,�:,'!;li�:-; :;}1>' :\�;-: to da et\el:gia que c,�egará
Ppr' Q'íltfP lado,'ja,:Ce1t;}'sc, em Herval D'Oeste, e' �er�atl'áves<clc)'lsetói- de doncór- :di :PWk�,SQf.e�ca, em Tuba

di,a;, determinou a'c extensão :rfio.P: !i'íiL; ,i t,:'"
,ro..,.� ......_�_,�':' - _·_-··--;_�:;;:"'-'-:·:'Jt'::tr �;;Gi'.. (·' :

.

Retif!cacão de Estrada

Confirmada a desigi1a'�30 Flávio �os Santos.

de- novos peritos �li3tcr:l'- 2ento do Suí; .

('o'r.f.8 para o empht2al"-Ç:1- Antônio Edual'd')' I:!'-'r

to ele veícnlQs. 'YiO i'�3ta'io .:!her, mlr'licípio de Irlne5-
Ordem dos Advo'pados= Anu�dade

.

"

ilté o· dia 28

----,--

Concurso de L'ente Catedrático· 1.poUs;Catarina. Ks('e f'?11ta

relação:
a

, ,

l'l!lbi.no Gar,chorowski,
municfpio de Major Vieirn;
,

,Antoni,o José do NaJeI

menta, Blumen?�u.

O Secretári!') de �i'du'�a ão Con�urso, -para comp-re
e Cultura ,Deputadr:l Lauro rem na Secretaria de Edu
Loe1;:s junta.wente com os cacão e Cultura dia 25 de
meJ"Ylbros enc"'rrc'gado<; do" fevereiro às 9 horas, afim
Con";;'urso de Lente C�t�drá: de escolherem vaga,' de

Uco .convocam .
os c?n-'ida- acordo com a, classifk"cjo

tos a,provados no; citado publicada no D�ári9 Of'cL'l.l
de 6 de novembro d� 1964.

Os advogfJd0s ins�r'toc: na

Se'cção de Santa C"tarina,
da Ordem cios Adv'lgadi)S
do Brasil, deverão palZ8r

SU,'l.S anuidades �té n u�óxi
mo dia 2ft :>t.r"""'s rle esta
'lJelecimento bancário.

. Rubens Bento, para.
Balneário d� Camboriú;

o

-��--.------_._-�--

'SecrSl'ar;a da. Educarão
.() titular da Pa.sta da. diretor do Colégio Es·adual

Educ,<ição, Deputado La"ro de' Educação; Idl;3sio Wa

,Locks, recebeu em áudiên-. terkemper, Maria Ange�'M
cia no dia de h"je em seu

. da Silva� Osmar da C�ncei

g'abjnet� de trabalho' as se- 'ção, Ai·lindo· Régis, - Palay
gpi.ntes pess'las: Dep"tado·· CaStelo �mor�m, Irmã Zé

Antônio, Pkhetti, Se"r"tá-. íia; Professôres Ad"o?ldo
rio da Agricultura; Deputa- '. Camargo, El�a· Cama�gb,
drs'. EgídiO Lunqrdi, Érico Hebe Azambuja e a profes
Müller, Prof. Pedro Bosco, sôm Ivone Nu'ss ..

o Oue 'Elflis�e de M3b B,�I� em V1!srdos�
Shorls,. Blusas!

. S!aks e Ma,asJ
são Enconla'ados na·A ,MODELAR � ,

.

,;', ,.;,:.'" 'I';' 'OO,i.:Jy,""'r '
.

i!:.ll :'�") 'T�; 1_:-'
est��,q� ;::R� r� � .::' !;�: f'; _..,...._,.----......----

a Laoôiin�,
, '�"'J. "."L

Junta �1édica
Terá 8 metros - de lal'!!Ura

a estrada em'· c"nst"ução,
do Camueche à Lagôa. .A

informação 'foi prestada à

renortagem , por f"nte
. da

Secretaria' da Vj,"�ã"l
.

e

Obras PúblIcas. Tal rli""'en�

_'o. . _

Me�horia". de, Estradas, Pela' .

; ;� �:lecreJá[ia do Oest'e
: \ �

.' � I
. i, ' .. iI.

sido dás mais" â�l�'3.s· Estradas estadU'iis
a participação da Secret;i- 863 kmi
ria do Oeste na �f)n5,�f'va.;,. Éstradàs
cão e melhorla das e:l�l'o:- 767 km; \
� ,-

das Que cortan'l. o l;e r ··j',c1-·

l'id do antigo Chapscó, ho

je compl:eendend'J algumas
deeznas de municioll)s..

Para tér-se uma -jêi:1 da

prt'$p"S'a atua",te 1? :::re-
.

. cl'ptl'n'ja d'o Oeste no setür

.ce· rodovias, llJinhamos rI)

seguintes n{mleros, 'l"�J:.üi-

munÍêÍpais ..
c
•••

:

A retific,'l.ção
.

da esl;rada

que liga Chapecó ao distri,
to de Gaio-Em, na: f_rcnteira
com o.Estado do Rio Gran-

.

de do Sul, é tarefa da maior

envergadura para. tõda a

região e. vem sendo l�vad<l.

a térmo. pela Secretaria do.
Oeste, dE) Santa Cata1'1há;
em convemo COI'j:l a Resi
dência chapecOEínse do. DER.
Os trabalhos foram

, micia:'·
dos em julho do ano p!1S
sado.

Com os drs_ I?i""go Verga�
ra, Roberto Buchele e Ana
tólio Guido Pellizzetti, sob
a preSidência do prirr-eiro,
está constituida a. nova Jun

ta Médica Oficial da cidade
de Blumenau .

Um prefeito catal'in�nse
teve seu nome citado

.

pela

;Ruas 70 dtas;
Campos 39 dias;
Sel'vicos Diversos 19 l.lás;
A atividacle �a Sec:-e-

-taria do Oeste processoll-se,
em duas f'tanas': a 1)ri:l�ei-

r:
j

il
.

.

, �. ,�

�_',_ ......__.t

ra. em co1aboracãó 'Q,tl ')
são será conservada em to-

.
ci�. ó trecho" da nova via de

Departamento ge EstrD;.-l:ls
de Rodagem e a ::;eg,n"d9..

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

se 21 Outro Trecho Asfaltadoacesso qqe se abre no inte
rio'r,.da Ilha de Santa Ca

t,'1rina; .

'sua
da

impr'ens.'lo carioca; por
presenca na reunião
SUNAB.

tão sendo .atacados 15 km,
no trecho ,Rio Negrinho-,
Mafra, cuja fiscalização es

tá a cargo do engenh'liro
Almfr R. Fiates, designado!
pelo Secretário Executivo
do Pla:rne·g, sr. Al1l1es Guál
berto.

A Rodovia SC-21 terá
mais 15 km asfaltados. Não
faz muito, o Chefe- do l!=xe
cutivo catarinense" entregou.
,!10. tráfego 'de veículos. ,30"
km inteiramepte pavimpnt,!1-
dos, do trecho CampQ Ale

gre-Rio Negrinho. Agora, es-

vos à s"Tvicos "X" ;H ',:1,:108

pe'9,s· motoniveladoras
.
da

quel.a pasta:
'tUflr.8.0 nos diversos :n�ni-

.

,l
cÍ"ios da zona geo-eer:nô-
'mica.

HONG'-KONÇ>-, 20 grafias obtidas pelo Ran

ger 8, da' superfície d,'1 Lua,
na inanhã de hoje, a'1tes de
se chocar com o nosso sa-

ttlite, segundo acaba de in
formar a NASA, e111 comu

nicação distribuida a im

prensa há >Ppucos instantes.
O comunicado precisa·' que No expediente dos c1\ts

as' fotos tiradas são pe�fei- 17 e ):8 do corrente, mês, o

.

tas 'e C0m uma nit'd"'z, ja-- dr. Antônio Pichetti, Secre-

mais vista. A missão do tário da Agl'iculturá. atE'n

Ranger 8, supe-rou t'1das PS 'deu em seu gabinete as se
expectativas, termina acen- gUirites pessôa&:

. tuando· O comunic,�do.

- Um dos' mais fort,�s !'m

distas do Vietname d:) Su!.

exigiu uma paz nego;�! d.'t

para. êste país, em f"1tre

vista' publicada ontem em
.

HOl1g-Kong. O budista çe
finiu 'como um acôr-io (_�ue
defin�a a. soberama do

Vietr>ame do Norte e do

'Vietname do Sul, C(\ no

duas eroti -anes sepa ", ]ps:
sem i"tromissão de c9r. A

notícia foi pub'ica.dcl 1.0

diTiggers ....
e Hong-K:J:':l�.

A notícia dada pel') "Cor
reio da Manhã". edi�ã_0. de

quinta-feira última, é a se
guinte: "ParticIpando da
reumao da SU-NAB, que tra

tav,'1 dos· probiem�s 'do
abastecimento, presidido pe-
lo

.

general Castro T'lrres,
presidente da COBAL .

Comuanhia Brasileira . de

Alimentar.ão. com a n"esen-
.

ça .. do embaix:'1dor Vn�bln'
Goroon, o· laVem pr"fe1to
de Taió, sr. M�acÍ1' B<irtoli,
filho do· denutado João Ber
toli. d'l banGada do PSD à
Assembléia .Legisll;Jtiva, to,;
mau parte ativa na ITJes�a.
Diz�ndo ser u""f�ft!') de

um dos municípiOS. que
mais UI'oduz ar"oz no Esta- .

"

do de Santa C<'tarin'l, fêz

Associação de

Hotel'eiros

'.-

Secretaria da _Agdtultu.ra em Fóco

Conferência. Vicentina Agradecedo Taió. Denutad0 J_i'iora
vanie Massolinini 'de Cor,-

dór,dia. S. r� Alfr,�d\)
..
Wa0-ner Foram instalados, 6" fei; .

t> ra; os núcleos de Blumenau
Jr.,. Prefeito Mu�lieiP�l .de e Jaraguá do Sul, da As
Alfredo Wagr�er_ re�' .vll:;;,�a sociação dos Hoteleiros do
protocol�r e l�fr)rn:ou < BO- "Brasil, Secção de S?nta Cs
brç a. p:o��:çao rur�:. no· tarina: Esti�eràm naquelas

Sr. Manoel �arehétti_ seu mumc1pIO: Dr .. li ermi.l:-, cid,!1des� ultimando os atos

:R'PA'RfLÍA ')0 (O�)· _ O Marcondes, PrefeIto Muni- do Bastos, Consultor J:UrI- nécêssários os srs. Odson

J.\II'in1�tro Milton' C<\,""'pos I SAIGON, 20 (àE) Ao cipa!. de Ibird.n:a, trq,toll �e "d.ico do JEstado, que, fe�. ,:_i-. Cardoso ê 'Walter Luz, pre-
anuncfou esta manhã flue o que tudo indica, fra'�;;.'l:lO_U assuntos do Posto de SUl- sIta protocolar. Sr. Joao· sidente e secretário da en

P"e,s;nel'lte Castelo ''P.rAuço . o movimento sediciosJ· de-�,nocultj.Ira. Deputado Érko Bittenéourt, Prefeito Muni tidade, respectivamente.
d�"e"" ���:dn<\r n" nró"i""'a flagrado ontem na capit'11 Mürei·,. que demorou-se Icipal de Jaguafuna, ,que
se-.:unda fe11'a" o' decret.., 'de sul-vietnamita; contra o tratando de assuntos do tratou de. assuntos dO'lseu

e�nil.1são d,.., P��s. drs 9 "hi- Govêrno de, Nguian Khan. produtor rural de Blul11e muni�ípio. Sr. Walter �l_,
nn:'8'" �"71fl'm"H:los pe'a Jus A _rádio de SaÍlSon, em po- nau, Dr. Jucélio Cesta, De- l-er, de 'Timbó. Dr. F{'al'íCi�

tjn,q MIlitar como subver- der dos rebeldes! deix�u de· lf)g'ado de Segurança Pes- co Hoteltgebaum; Dele�ado
si"!')s. O ·ab. s"gund'l n ti- Itrau(>mitir coml_lI}.icados· se- soaI, que" manteve uma eu- Federal do ,Ministério I. da'

tular da Justic�. se "'a"á lo" diciosos e anunciou na ma- trevista sôbre assrmnt 1S de Agricultura, em Santa CIt-
go anós a reuniã"l min'ste- drng.�da de hoje. que havia assistência técnica ac.' Vale tárina'. I

Xl"!. pre"i<;ta
1 par�' d::-póis

- retornado' às mãos do Go

de ·amanhã. vêrno. Anuncio:u-se que, as

tro-pas do· Gal. NguiAu KhAn,
derÍ'ot,'l.rain as. unidades re-,

"

beldhs.

_ Manifestando ao Governa
dor Celso Ramos "profun
do agradeciment� pelo 'pa
gamento da subyenção de
Cr$ 90.000, dotada. no Orça-

. m,ento Estadual", a Confe

rênc�a Vicentina, da cidade

de Gaspar, informou ao

Chefe do Executivo haver
recebido e aplicado aq_w'lla
imp01,:tância, ,"propiciando
um pouco mais ãe confôrto
à classe humilde. de nossa'

. comuna". ..

I • '. .

CoJéq;o Normal em JO(lcilba
d,'lS, ·em apenas trê� dias,
Comenta,se que o. próprio
Secretário da Ed\lcação �
Cultura,· Deputado �"urô
,Locks, deverá estar e�l'\Jóa
çaba, para o iníelo das

.

au

las do novo est8bele"imen

to, oportunidade em ('Iue se

rá procedida . .'lo rea'i..."ção
de ·uma aula magr{'a' in�ugu-\ .

.

ra1;
,

Terão
.

início no próximo
dia '4 de marco, as a111�s do

ColégiO Normal Est"dual, .

Que o Gàvêrno Gl'llso Ra

mos. criou na' Gidad� de

Joaçaba,.

A.nitnais 'para O

CAtre'
�

um relato -da situ<>cão.: !'lfir-
mando a falta de comm'a"'o-

Dp.t,él'min!')u (') Senhoí' S8-'· res hara o nroduto e n avil
crpt."rio d't Ai!.1'icultur'l, dr. tarnento dos precos. O me

'A,ntônio Pichp.tti. o"e um - "feito Bél'toli, . nq,
.

referida.
lote de 8ni-m'ais de hÔ'-l., li-:' re�mião. an"r.t<lBndr, o sr.

Secret�r;R do Oesfe Rela_.fa nhà�em ·leftp.ira; 'ue�t"n"pn- José. ·'n·rllmnnn. ,G�i:l�a'ves,
tes �.n reh"nh"" 'do fl"v{i;'no nrp'sid'P.'nte oa G""missão de

� tivirla., .Jp,.,CZ,',;.� l' do w'Rt,àdd na F"7.�ryri'l Res; . FfTwn0iAfY1el'lto .. da, l
P�"du-,

U ." s�,."rl't. seia cenirll')-' aq rã,.,. cnnse0'11ill í:ilê<;tp. ,t'ilt'imo
Q nr;"";,eim' fJnn cte a�lvi. r.li''T''Pl<!� n,'lrA S>-S '�t.i"idfl,.-1es .a. "p'otí�ia de, aue flt.Ei' d (Íja

('!.�dAS oa. �"c'llf>t."riA (ln hes- iulq<>rJ,:(s n'f'n,..,,'i<>s npl" dir&, ?,O, o Chefe· dr)' Podf,!r Exe-
.

.,. .1
te.' ,foi orltl>1"\1:11"do e el;"ho� � tOl' ,!'lo ,referido·, Centro ... da ,,' cut.ivo,. \:.ITJ�rprha1.. ',C';>f'telo

I. ,.
�.' ./

• • .. �

rf>oo 1""1,,, �e1:'V;�O ne Rela- ,Tl'f.>;n"�pnt.o.,, � , B,,�,:riro, '., tip"ret.�l'� "n�v()s

�0es, "piíl'Íli.r.A,S c1.,,;','Mp, 0,1'-" O di__ret0r" . 00, -P"m!lntp 61.' Pl'eGl?S mfnhT)Qs :09ra· o ,ar-

��ií/)1i' <;,,:11 Dej'p,,'l. da P,'nrlnc'8." J+:n<;? rnz. )1nHeia est"1 rm�

OW:]os P:�)'P."t,.." Mever.,

I),e"c_rão ser instaladas a

primeira. e segunda séries,
send(}\ Aue mais de cem. ma
trículas já foram efetiva-
-.�------_,..--

Prpf�iJo D:,p-np.r em Flnri�n.ónol·is·20 ("E)
as ftrto-

'\OIr "�HTNn.""O�.

"i'':__ São e�celentes
ram a fim de trata.r dI'!, as
suntos ligados ao!;! interês- r'

se� da(ju�le' pr6<ine:o 'l\If��i
cil)io'. iiInto. �o Govê�rici . do
'- ,- '.JI.' - -

E�tado. O JO'I:�nal' O. F.STA-.
DO formula :'10S ilustres vi- t

sitante- de 111'Y1'�,.

F,rl,!r.acão e r."lt.U1·a. I'lgri�
c"lt."l'a e ,n';�ll�.ri<1.. fnd')

vi"s e, "l-)r�<: oe ,;o"t,e..i"st.i
'CR e SPO',,'r!ll"H·��. 111Jh"I"Ji, ,�aú··
de e, 3s<;;s1;Âr\da &"cia.1,. sis-

Enr.ontrATYl-Se em Ji'l"l'ia
n6uoUs o Sr. Alfredo Dianer

I

operoso Prefeito de São
J=!.p.ntn do SúL a ciri'Qde das

,hortÃnr.ias. anOl""p!Hlh<lQ" do.
P"p<:;rlente da CâmarattMu
nini,:,al Sr. I?,'-'rcy . O'avo
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